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Editorial
Prezados colegas médicos e acadêmicos,

É

É com grande alegria que publicamos a terceira edição da Revista da Associação Brasileira de Simulação Médica (ABSM).

Assim como nas duas primeiras publicações, nesta edição
serão publicados os trabalhos científicos apresentados no I Congresso Brasileiro de Simulação Médica (I CBSM), idealizado e promovido por esta associação.

Por meio da simulação realística e treinamentos com
equipe qualificada, a ABSM busca potencializar a capacitação de
médicos e acadêmicos de medicina. A partir desta revista, esse propósito se expande e abrange também a discussão de conhecimentos
teórico-práticos com a publicação de artigos científicos.
Sendo assim, incentivando o aprendizado, a troca de experiências e a difusão do conhecimento, a ABSM se compromete a
publicar conteúdos de qualidade que enriqueçam o debate científico na sociedade médica.
Espero que aproveitem o conteúdo desta edição!

Dr. Pedro Ernesto Ferreira Miranda
Presidente da ABSM
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regras de publicação
Informações Gerais _

A Revista da Associação Brasileira de Simulação Médica (ABSM) publica artigos originais, artigos de revisão e relatos de caso pertinentes
sobre temas médicos relevantes.

Nesta terceira edição da Revista, serão publicados apenas os artigos
completos dos resumos aprovados no Congresso Brasileiro de Simulação Médica (CBSM) 2019.

O autor que enviará o artigo completo deverá ser o mesmo que
submeteu o resumo no CBSM, obrigatoriamente. A comunicação entre a Comissão Científica e os autores de determinado trabalho se dará
exclusivamente por meio desse indivíduo.
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Direitos autorais _

Nesta etapa, os autores transferem os direitos autorais de seus artigos
à Associação Brasileira de Simulação Médica (ABSM). O material
publicado passa a ser propriedade da ABSM, podendo ser reproduzido
sem anuência.
A Declaração de Direitos Autorais (Anexo 1) deve ser impressa,
preenchida com letra legível, assinada por um único autor do artigo,
escaneada e enviada como um anexo independente, juntamente com o
artigo completo.
Autoria e Responsabilidade _

O conteúdo intelectual dos manuscritos é de total responsabilidade de
seus autores. O Corpo Editorial não assumirá qualquer responsabilidade sobre as opiniões ou afirmações dos autores. Todo esforço será
feito pelo Corpo Editorial para evitar dados incorretos ou imprecisos.
Diretrizes aos autores _
1) Informações gerais

A Revista da Associação Brasileira de Simulação Médica publicará
nesta edição artigos originais, revisões de literatura e relatos de caso.

O artigo deverá ser redigido em letra Arial, tamanho 12, espaçamento
de 1,5 cm, em coluna única. Somente serão aceitos artigos redigidos
em português.
2) Folha de rosto
Todos os artigos deverão apresentar uma folha de rosto, que
deve conter:
- Título do artigo;

- Nome científico de cada autor;

- Classificação do artigo (artigo original, revisão de literatura ou relato
de caso);
- Nome e dados de todos os autores (nome completo, email, telefone
para contato, filiação acadêmica, cidade e estado). O autor que submeteu o resumo no CBSM e submeterá o artigo à Revista deverá ser
colocado, obrigatoriamente, em primeiro lugar na lista dos autores,
seguido dos restantes.
3) Apresentação
Os artigos originais devem conter os seguintes tópicos: título, resumo
(e descritores), abstract (e descritores), introdução, objetivos, métodos, resultados, discussão e conclusão.

As revisões de literatura devem conter os seguintes tópicos: título,
resumo (e descritores), abstract (e descritores), introdução, objetivos,
métodos, resultados, discussão e conclusão.
Os relatos de caso devem conter os seguintes tópicos título, resumo
(e descritores), abstract (e descritores), introdução, apresentação do
caso, discussão e conclusão.
4) Resumo e Abstract
Deverá conter, no máximo, 300 palavras. Para os artigos originais e
revisões de literatura, destacar: introdução, objetivos, métodos, resultados e conclusão. Para relatos de caso, destacar: introdução, apresen-
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tação do caso, discussão e conclusão.

Todo resumo deve ser acompanhado do seu abstract.

Após o resumo, todos os artigos deverão indicar 3 (três) descritores,
de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Após
o Abstract, todos os artigos deverão indicar 3 (três) descritores em
inglês, de acordo com Medical Subject Headings (MeSH).
5) Figuras
Todas as figuras do trabalho devem estar referenciadas ao longo do texto.
Ademais, além de estarem presentes no corpo do artigo, também devem
ser enviadas como anexo em alta resolução no formato JPG, nomeadas
da seguinte forma: número da figura, seguida das primeiras palavras do
título do artigo. Ex: “Figura3.DiabetesDRC”
6) Tabelas
Todas as tabelas devem ser confeccionadas no Excel e enviadas no corpo
do texto do artigo em sua forma editável.
7) Referências
A Revista adota as normas de Vancouver para referência dos artigos.
Considerações finais
Fica estabelecido que:

- Os autores dos trabalhos reconhecem e declaram, assumindo todas as
responsabilidades legais, de forma irrevogável e irretratável, que todas as
informações fornecidas são verdadeiras, próprias e originais;

- Ao submeterem o trabalho, os autores autorizam o Corpo Editorial a
publicar e divulgar o trabalho, não cabendo qualquer pagamento por direitos
autorais;

- O Corpo Editorial reserva-se no direito de cancelar, interromper, suspender
ou adiar este processo de publicação no todo ou em parte em caso fortuito ou
de força maior;
- O Corpo Editorial é incontestavelmente soberano nas decisões referentes a
este processo de publicação;
- Os casos omissos neste documento serão analisados pelo Corpo Editorial;
- A submissão do trabalho já caracteriza a aceitação irrestrita a todas as
regras aqui previstas.
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Cirurgia robótica em câncer
de próstata: benefícios reais ou
marketing médico?
cirurgia vídeoassistida, cirurgia assistida por computador,
prostatectomia

video-assisted surgery; computer-assisted surgery; prostatectomy.

Autores
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:Hoje bem sedimentada e mais presente no ambiente hospitalar, a cirurgia robótica trouxe vantagens aos cirurgiões: melhor visibilidade do campo operatório, melhor destreza cirúrgica, maior precisão e maior conforto, assim como aos pacientes: menor perda sanguínea, menores incisões, recuperação pós-operatória mais rápida, além de menor risco de
complicações inerentes à cirurgia. Cerca de 64% das prostatectomias radicais são feitas com
sistema robótico nos EUA e o método difundiu-se por outros países. Este novo tratamento
tem-se tornado bastante utilizado por suas vantagens quando comparada a outros métodos.
Objetivos: Compreender os benefícios da cirurgia robótica, bem como analisar a insatisfação
dos pacientes MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cuja pesquisa foi
realizada nas bases de dados Pubmed, SciELO, ScienceDirect, Lilacs, utilizando os descritores
Mesh (Medical Subject Headings): robotics operations, remote operation, prostatic neoplasm.
RESULTADOS: Os estudos mostraram que as expectativas dos pacientes acerca do tratamento inovador não são atendidas. Um trabalho avaliou a satisfação dos pacientes pós prostatectomia radical aberta, videolaparoscópica e robô assistida. De um total de 400 pacientes,
84% estavam satisfeitos e 19% lamentaram sua escolha. A obra chegou a conclusão de que
os pacientes que foram submetidos à prostatectomias radicais robô assistidas eram mais propensos a sentirem-se arrependidos e insatisfeitos, possivelmente devido à maior expectativa
de um procedimento “inovador”. A cirurgia robótica possui recursos que melhoram a técnica
operatória, dando conforto e melhores instrumentos para o cirurgião e propiciando um melhor pós-operatório ao paciente. Por outro lado, a percepção dos pacientes acerca da cirurgia
torna-se negativa, por não atenderem suas expectativas. CONCLUSÃO: Nesse sentido, faz-se
importante uma prática clínica mais aproximada entre médico e paciente em direção a uma
conversa mais transparente sobre vantagens e desvantagens, seus resultados e consequências do procedimento inovador. Assim, a decisão sobre qual procedimento optar será realmente conjunta.
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1 - Discente do curso
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3 – Preceptor de Urologia
da PUC Goiás

Classificação
REVISÃO DE LITERATURA

a b s t r a c t

INTRODUCTION: Nowadays well consolidated and more present in hospitals, the robotics
operations brought many advantages to the surgeons: better visibility of the surgery field,
better surgery dexterity, more accuracy and more comfort, as well as for the patients: less
blood loss, smaller incisions, faster post operation recovery and fewer operation complications. In the USA, 64% of the prostatectomies are performed with the robotic assistance and
this method has spread through other countries. This new treatment has been plenty used
because of its advantages when compared to other treatments. OBJECTIVES: Comprehend
the benefits of the robotics operations in prostatectomies, as well as to analyze the patients’
dissatisfactions. METHODS: This is an integrative literature review. The search was realized
in the databases Pubmed, SciELO, ScienceDirect and Lilacs, with the subject headings robotics operations, remote operation and prostatic neoplasm. RESULTS: The studies showed
that the not all the patients` expectancy of the new treatment were satisfied. Of an amount of
400 people, 84% were satisfied, but 16% were not. This article concluded that the patients
who were submitted to the prostatectomies assisted by robots were more likely to feel regret and unsatisfied, due to the high expectancy put in the new treatment. Still, the robotics
operations have resources that improve the operation technics, giving comfort and better
instruments to the surgeon and a better recovery to the patient. On the other hand, the patients’ opinion became negative, because their expectancy were not fulfilled. CONCLUSION:
Therefore, a clinical practice more closely between the doctor and the patient guiding to a
clear explanation about the advantages and the disadvantages of the procedure, as well as
its results and consequences is able to minimize the patients’ dissatisfactions, making a joint
decision of the procedure chosen.

I N T RO D U Ç Ã O

O
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câncer de próstata é uma patologia relativamente comum e que causa diversas problemáticas em saúde no
Brasil e em todo o mundo.Atualmente, a Organização Mundial da Saúde considera o câncer como um problema de saúde pública. De acordo com dados divulgados por este órgão,
há no mundo 10 milhões de pessoas com câncer e, se nenhuma alteração for feita, seremos 16 milhões de pessoas com
câncer no ano de 20201.
Diante desse quadro, é necessário um trabalho multidisciplinar para que haja uma resolução efetiva da patologia
e, mantendo assim, a saúde do paciente. Para tal, diversos
tratamentos podem ser utilizados como a radioterapia, a
quimioterapia e a cirurgia. O tratamento cirúrgico é, com
certeza, o principal pilar no tratamento do câncer de próstata, visto que ele resseca a lesão, evitando a progressão do
tumor2.
A cirurgia em questão, prostatectomia radical, é uma
técnica que vem sofrendo atualizações e modificações com
o tempo, favorecendo e propiciando um melhor resultado
no tratamento oncológico e reduzindo os riscos e danos ao
paciente que será submetido ao procedimento cirúrgico. Tal
evolução surgiu com o aparecimento da cirurgia videolapa-

roscópica, um acesso minimamente invasivo à cavidade abdominal, com mínimos danos e traumas cirúrgicos ao paciente2.
A cirurgia laparoscópica foi amplamente difundida a partir
de 1990, tendo exponencial crescimento desde então. Contribuíram para este fato os benefícios evidentes de evitarem-se
grandes incisões abdominais, menor trauma cirúrgico, menor
morbidade transoperatória, mais rápida e suave recuperação
pós-operatória, grande aceitação por parte dos pacientes, que
passaram a demandar a tecnologia. Além disso, inúmeros cirurgiões muito rapidamente aderiram à laparoscopia e houve
grande esforço cooperativo em todo o mundo. Ocorreu inédita
e generalizada difusão do conhecimento, mormente porque
a visão em um monitor e sua fácil gravação e retransmissão
permitiram que, diferentemente da operação aberta, todos
pudessem ver os procedimentos ao vivo, ou repetidas vezes
em vídeos3.
É indiscutível que a cirurgia videolaparoscópica foi um
grande avanço para o tratamento do câncer de próstata, no
entanto hoje não é o que se tem de mais avançado no quesito cirurgia. A cirurgia robótica é, claramente, o que se tem de
mais tecnológico e eficaz no tratamento do câncer de próstata.
A cirurgia robótica foi introduzida a partir do ano 2000, e vem
tendo aumento acentuado em suas indicações desde então. As
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operações que são realizadas por via laparoscópica podem
ser feitas através do robô, com mais acurácia e segurança. O
uso do robô favorece operação menos invasiva; com visualização muito melhor dos órgãos que estão sendo operados; com
grande aproximação das estruturas manipuladas; com visão
do cirurgião em três dimensões; como procedimento ainda
menos invasivo; e leva a menor trauma dos tecidos3.
A questão é que muitas dúvidas ainda rondam a cirurgia
robótica, por se tratar de um assunto tão novo e por ser de
difícil acesso para toda a população, em vista do altíssimo investimento financeiro para o procedimento em questão.
OB J E T I V OS

Diante desse quadro, tal revisão de literatura tem como
objetivos: avaliar a real indicação da cirurgia robótica em
câncer de próstata, verificar os verdadeiros benefícios da
prostatectomia radical robô assistida e comparar tais achados com o que é dito pelos médicos urologistas aos pacientes
com câncer de próstata e que serão submetidos à uma prostatectomia radical.
M É T O D OS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cuja
pesquisa foi realizada nas bases de dados informatizadas
Pubmed, SciELO, ScienceDirect, Lilacs com o uso dos descritores Mesh (Medical Subject Headings): robotics operations,
remote operation, prostatic neoplasm.
Como critérios de inclusão, adotou-se a seleção de estudos publicados nos idiomas português e inglês; disponíveis
gratuitamente na íntegra em revistas e jornais indexados,
além da relevância temática. Foram excluídos os artigos que
disponibilizaram apenas resumo; livros, monografias, dissertações e teses, comentários e cartas ao leitor e aqueles
publicados em fontes que não eletrônicas e que não se enquadraram nos critérios de inclusão.
RESU L T A D OS

A cirurgia robótica tem mostrado diversas vantagens na
parte técnica da cirurgia. O uso do robô permite um procedimento cirúrgico menos invasivo, menor incisão, menor cicatriz, gera uma melhor visualização do campo operatório, órgãos, vasos e nervos adjacentes através do recurso de visão
em três dimensões. Os movimentos do robô são todos controlados pelo cirurgião, através um controle específico das
pinças, tendo movimentos muito precisos e delicados, com
menor chance de trauma de estruturas vizinhas. O design
dos braços mecânicos foi feito para simular um movimento
natural do cirurgião, com mais precisão do que na cirurgia
laparoscópica e também não exige grande esforço para se-
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rem controlados, evitando o cansaço e fadiga do cirurgião3.
Outro grande diferencial é a possibilidade de realizar
simulações das operações, permitindo ao cirurgião ter um
treinamento exaustivo para aperfeiçoar sua técnica antes
de realizar uma cirurgia em um paciente real, algo que não
é possível tanto na técnica aberta quanto na laparoscópica,
que dependem de situações verdadeiras para treinamento do
profissional. O equipamento MIMIC é responsável por criar a
simulação e, ao final, gerar uma avaliação de desempenho do
cirurgião, mostrando em que pontos ele deve melhorar e em
que pontos ele já tem um bom desempenho. Dessa forma, os
riscos de erros durante uma cirurgia real são minimizados,
trazendo grandes benefícios aos pacientes2.
Por ser necessário o aparelho para ser realizado, exige um
grande capital inicial para a compra do mesmo, além de grandes custos de manutenção anual. Aliado ao fato de que ainda
não foi demonstrado grande superioridade às técnicas convencionais, ainda é difícil a grande implementação da técnica
robô assistida2,4,5.
Entretanto, os programas de residência e fellow nos Estados Unidos da América já dão mais destaque à técnica robô
assistida, causando a situação em que, dificilmente estes profissionais irão regredir para as outras técnicas operatórias.
Dessa forma, nos EUA, a prostatectomia robótica já se tornou
um padrão para o sistema de saúde, uma tendência a ser espalhada para todo o mundo4.
No Hospital Israelita Albert Einstein foi realizada uma
avaliação retrospectiva de prostatectomias robô-assistidas
com o Sistema da Vinci S Surgical System, onde foi evidenciado um índice de complicação intra-operatória de 4%, tendo
apenas dois casos de sangramento com necessidade de transfusão sanguínea de um total de 100 procedimentos. Nenhum
caso houve necessidade de conversão para outra técnica operatória6.
Pacientes submetidos à prostatectomia assistida por robô
tem maiores chances de se arrependerem da escolha, por insatisfação pós-operatória. Acredita-se que seja devido a criação de uma grande expectativa durante o aconselhamento
pré-operatório5. Do total de procedimentos, os submetidos
aprostatectomia assistida por robô que se arrependeram somaram 24,1% enquanto os que realizaram a prostatectomia
radical retropúbica e se arrependeram foram 14,9%7.

D I SCUSS Ã O

É possível perceber que existem pontos positivos e negativos
e que precisam ser devidamente avaliados antes de qualquer decisão. Ao considerar o custo alto que é necessário para implantação e manutenção, pode-se pensar que o custo médio a ser cobrado do paciente não é acessível para a maioria da população,
além de não ser possível a difusão pelo Sistema Único de Saúde
(SUS)8. Entretanto, seus benefícios são consideráveis para que
seja planejada uma estratégia ideal para tornar possível que essa
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realidade seja estendida a toda a população alvo.
Os pacientes submetidos à prostatectomia robô-assistida
tem maiores chances de se arrependerem, devido à grande expectativa pré-operatória, em contrapartida, ainda não é possível
avaliar corretamente o pós-operatório do paciente, sendo necessário um método mais aprofundado que gere informações mais
precisas e conclusivas9. Para isso foi proposto o Pentafecta, uma
ampliação do Trifecta, que avalia o controle da neoplasia, continência urinária, potência sexual, complicações perioperatórias e
uma margem cirúrgica positiva10,11. Dessa forma, a avaliação da
opinião do paciente seria melhor explicitada, facilitando o entendimento do cirurgião e possibilitando criar novas medidas para
corrigir possíveis efeitos indesejados encontrados.
O ideal seria a realização de um ensaio clínico randomizado,
comparando as técnicas: convencional, videolaparoscópica e robótica. Assim, seria possível concluir qual método tem um custo-benefício melhor e, além disso, qual deles o paciente escolheria
e, depois, se sentiria feliz pela escolha do método.
No entanto, tal proposta se torna quase impossível por 3 aspectos: primeiramente pelo fato da maioria dos cirurgiões serem
adeptos à robótica pela questão financeira que ela agrega, pelo
fato de ter sido difundida a idéia, pelo mundo todo, de que a cirurgia robótica é infinitamente melhor que as outras técnicas, e
pelo fato de que os países desenvolvidos têmum acesso amplo ao
robô DaVinci. Dessa forma, a nova geração de cirurgiões e urologistas está tendo contato maior com a robótica do que com a
videolaparoscopia e do que com a cirurgia aberta, podendo inclusive chegar ao ponto de, algum dia, não termos mais médicos
que façam a técnica mais antiga4.
CO N C L US Ã O

Diante do exposto neste estudo, fica claro que a decisão de
qual técnica a ser utilizada para tratar o câncer de próstata deve
ser do médico e do paciente. Assim sendo, é necessário que haja
uma boa relação médico-paciente para que a escolha do procedimento cirúrgico seja a mais imparcial possível, visando sempre a maior eficácia no tratamento e o menor dano cirúrgico ao
paciente.
É fato que a cirurgia robótica tem muito a agregar á técnica,
em vista das suas diversas vantagens, porém é imprescindível
que o paciente tenha noção do que o robô é capaz de oferecer
para o seu caso e para o seu tratamento. Não é um problema de
saúde o fato do robô ter limitações. O prejuízo maior está no fato
do médico prometer muito além do que o DaVinci consegue entregar.
Desta forma, a cirurgia robótica mostra-se como uma técnica
inovadora perante ao quadro de câncer de próstata, agregando
muito aprostatectomia radical. Por outro lado, precisa-se de uma
maior consciência da questão tecnológica e de um maior comprometimento com a saúde coletiva e individual, visando sempre o benefício do paciente, e não o benefício financeiro.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCV), responsáveis por mais de ⅓ das mortes
no Brasil, acomete cada vez mais jovens, sobretudo os da área de medicina. Apresentam-se
como principais fatores de risco para essa prevalência, hábitos como tabagismo, alcoolismo
e sedentarismo, os quais atividades desencadeiam doenças como hipertensão, arritmias e
infartos do miocárdio. OBJETIVOS: Evidenciar a relação entre as práticas adotadas pelos
estudantes de medicina e o aparecimento de doenças cardiovasculares nesse grupo. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão sistemática bibliográfica, utilizando-se as bases de dados
Medline e Scielo. Os descritores utilizados foram "Doenças Cardiovasculares", "Hábitos de
vida dos acadêmicos de Medicina", “Estudantes de medicina” e seus respectivos em inglês.
Foram considerados artigos originais e revisões de literatura em língua inglesa e portuguesa
e sem limitações quanto ao período de publicação dos artigos analisados. RESULTADOS: A
literatura analisada demonstra que o sedentarismo apresentou-se como fator de risco mais
prevalente para DCV. Ademais, a alimentação inadequada com elevado teor de gordura e
colesterol, o uso de álcool e tabaco; evidenciaram-se como fatores modificáveis que levam a
problemas cardíacos em estudantes de medicina. Tais fatores resultam no aparecimento de
dislipidemias, principal causa para manifestação e progressão da aterosclerose. Como importante consequência, esse estreitamento progressivo da luz dos vasos pode levar à obstrução,
resultando no aparecimento das principais DCV, sendo estas o infarto agudo do miocárdio,
doença vascular periférica e acidente vascular cerebral. CONCLUSÃO: Percebe-se, portanto,
que a alta incidência de história familiar para doença cardiovasculares e sedentarismo entre
os estudantes de medicina mostram-se frequentes e associados ao perfil lipídico, bem como
a ingestão de álcool e índice de massa corpórea(IMC).
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Cardiovascular Diseases (CVD), responsible for more than ⅓ of deaths in
Brazil, mainly affects young people, especially those in the medical field. The main risk factors for CVD are habits such as smoking, alcoholism and sedentary lifestyle, which trigger
dysfunctions like hypertension, arrhythmias and myocardial infarctions. OBJECTIVES: Evidence the relation between the adopted practices by medical students and the emergence
of CVD in the same group. METHODS: A systematic review of publications was performed
based on the MedLine and Scielo database, with the descriptors “Cardiovascular Diseases”,
“Living habits of medical students”, “Medical students” and their respectives in portuguese.
Original articles and literature reviews in english and portuguese were considered for analysis without limitation in the period of publication. RESULTS: The literature review revealed
that a sedentary lifestyle is presented as the most prevalent risk factor for CVD. Additionally,
an inadequate diet with a high percentage of fat and cholesterol, use of alcohol and tobacco
are shown as modifiable risk factors that lead to heart dysfunctions in medical students.
These factors have been associated with the appearance of dyslipidemias, the main cause of
atherosclerosis. As an important result, the progressive narrowing of the vessels may cause
obstruction, which can lead to cardiovascular diseases such as myocardial infarction, peripheral vascular disease and cerebral vascular accident. CONCLUSION: Therefore, it is clear
that the high incidence of family history for cardiovascular disease and a sedentary lifestyle
amongst medical students are frequent and associated with the lipid profile, as well as high
use of alcohol and body mass index (BMI).

I N T RO D U Ç Ã O
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egundo a OMS, as doenças cardiovasculares (DCV)
são responsáveis por um terço das mortes no mundo,
configurando-se como a principal causa global de mortalidade.1,2 De acordo com o Relatório Mundial da Saúde do ano de
1999, 30,9% de todas as mortes em 1988 foram atribuídas
às DCV, e dentre essas, 78,5% são de países de baixa e média
renda.3 Dentre as DCV de maior incidência destacam-se a
doença arterial coronariana, angina, insuficiência cardíaca,
infarto agudo do miocárdio, doença hipertensivas, arritmias,
dentre outras. A aterosclerose coronariana é o substrato fisiopatológico para a maior parte de doenças cardiovasculares, e sua progressão para eventos fatais como infarto agudo
do miocárdio está estreitamente relacionada com a presença de fatores de um risco.2
Nos últimos anos, nota-se um aumento do número de
indivíduos com doenças cardiovasculares em países em desenvolvimento, como o Brasil, em comparação à países já
desenvolvidos.4 Tal fato é justificado em decorrência, principalmente, de três fatores: aumento da expectativa de vida,
ocasionada por um decréscimo da mortalidade por causas
infecto-parasitárias; elevação dos fatores de risco por mudanças no estilo de vida; e por conta da vulnerabilidade exis-

tente em países subdesenvolvidos, devido à genes específicos
nessa população.2
A OMS estima que ¾ da mortalidade por doenças cardiovasculares podem ser reduzidos com mudanças efetivas no
estilo de vida.5 Sendo assim, a modificação das causas determinantes para as DCV configura-se como uma estratégia de
prevenção para o aparecimento dessas doenças e suas possíveis consequências. Os fatores de risco para desenvolvimento
das doenças cardiovasculares classificam-se em modificáveis
e não modificáveis. Os fatores não modificáveis incluem idade
avançada, sexo masculino e hereditariedade e os modificáveis
incluem aspectos relacionados à hábitos de vida, como tabagismo, alcoolismo, obesidade, sedentarismo, estresse, entre
outros.6
Sabe-se que o processo aterosclerótico inicia-se na infância com o depósito de colesterol nas grandes artérias musculares. Em jovens, décadas antes do início das DCV, a progressão
desse depósito, associado à hábitos como tabagismo e obesidade, configura-se como fator de risco para o posterior aparecimento de doenças arteriais coronarianas e suas sequelas.
Isso ocorre em razão de que com 20 anos inicia-se o processo
de transformação de placas ateromatosas em lesões arteriais,
e com 25 anos essa etapa acelera.7 Fica demonstrado, portan-
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to, que grande parte de indivíduos que adquiriram esses fatores de risco na infância e juventude tendem a não possuir uma
vida saudável quando adultos.8
No que diz respeito à jovens universitários, observa-se
que, em comparação à indivíduos de diferentes níveis educacionais, alguns fatores de risco tornam-se mais prevalentes,
demonstrando que certos hábitos prejudiciais à saúde podem estar relacionados à escolaridade.9,10
Restringindo ainda mais a classe a ser estudada, estudos demonstram que estudantes de medicina apresentam um
descaso com a própria saúde.11 Por conta disso, a literatura
analisada evidencia que as altas taxas de consumo de álcool,
tabaco e drogas, somados à uma alimentação inadequada, colocam esses acadêmicos como sendo um grupo de risco para
o futuro surgimento de doenças cardiovasculares.

OB J E T I V O

O objetivo deste artigo é compreender a correlação entre os hábitos de vida dos estudantes de medicina, comparando
com acadêmicos de outros cursos, e a prevalência de doenças
cardiovasculares, evidenciando os principais fatores de risco e
sua incidência.
M É T O D OS

Para a realização desta revisão de literatura as referências foram consultadas nas bases de dados Medline, PubMed e
LILACS aplicando-se à pesquisa Os descritores utilizados foram,
cardiovascular diseases e life habits of medical students . Foram
considerados artigos originais e revisões de literatura escritos
em língua inglesa e portuguesa e sem limitações quanto ao período de publicação. A organização e seleção dos artigos foi feita
inicialmente realizando a leitura do título e resumo. Os artigos
escolhidos para esta revisão são relacionados com os temas “doenças cardiovasculares mais frequentes em estudantes de medicina” e “hábitos de vida dos acadêmicos de medicina”. Foram
incluídos 39 artigos nesta revisão.
RESU L T A D OS

Em um estudo epidemiológico feito com estudantes de medicina do 1° ao 6° ano do curso, constatou-se que os alunos das
faculdades públicas e privadas de medicina apresentam um índice de qualidade de vida (QV) menor que o geral, em especial
entre os alunos do 3° e 4° ano do curso e do sexo feminino. Houve relato de sonolência diurna em 48,1% dos estudantes, sendo
esta associada a queda nos escores físico, psicológico e ambiental do World Health Organization- Quality of Life. Neste mesmo
estudo também foi observado que 45% dos estudantes estão
insatisfeitos com o curso, não se alimentam de forma adequada
e não cuidam de sua própria saúde.12

Ed. 3

Sabemos que as variáveis envolvidas na determinação do
perfil lipídico incluem tabagismo, sedentarismo, dieta, IMC, ingestão de álcool, antecedentes familiares e, até mesmo, o uso de
anticoncepcionais.5
No estudo de Coelho et al., 153 estudantes foram submetidos à análise do perfil lipídico a fim de estabelecer uma correlação com os fatores de risco para doenças cardiovasculares.
Dentre os alunos estudados, 43,1% eram sedentários e 74,5%
tinham histórico familiar de hipertensão arterial; foram identificados níveis séricos alterados de colesterol total (CT), fração
de colesterol das lipoproteínas de baixa (LDLc), alta (HDLc) e
triglicérides (TG), sendo que as mais significativas foram a elevação de CT em 11,8% dos alunos e níveis reduzidos de HDLc em
12,4% deles. A obesidade (IMC > 30 kg/m²) foi encontrada em
2,6% (baixa quando em comparação com outros estudos com a
mesma faixa etária), mas a taxa de sobrepeso (IMC =25 ou < 30
kg/m²) foi de 15%. A taxa de tabagismo foi de 5,9%, alteração
não foi o suficiente para representar alteração no perfil lipídico
dos estudantes de medicina. 5,2% relataram ingestão de bebida alcoólica pelo menos 2 vezes durante a semana, o que se demonstrou por um aumento dos níveis séricos de CT, LDLc e HDLc
e uma diminuição dos níveis de TG e fração de colesterol de lipoproteína de muito baixa densidade (VLDLc).Também neste estudo as mulheres apresentarem o resultado menos satisfatório,
com níveis menores de LDLc e maiores de HDLc quando comparado aos homens. Entre o sexo feminino, 50,6% faziam uso de
anticoncepcional, o que aumentou seus níveis de CT, LDLc, VLDLc e TG quando comparada às mulheres não usuárias.13
O IMC dos estudantes de medicina, em geral, são maiores
do que os estudantes de outros cursos, assim como o sedentarismo, visto que 52,1% praticam atividades físicas regulares (em
comparação, os estudantes de engenharia apresentaram um índice de 80%).A falta de exercício físico nos universitárias é uma
tendência mundial 14 e diversos estudos nos levam a concluir
que quanto maior o nível educacional dos jovens, maior a porcentagem de inatividade física. Os próprios universitários apontam as razões dessa alta prevalência como sendo: falta de interesse das universidades em promover programas de atividade
física adaptados aos estudantes, ausência de classes de educação
física em cursos pré- vestibulares, estimulando um comportamento sedentário no estudante antes mesmo do seu ingresso na
universidade , e excesso de atividades acadêmicas curriculares.8
Apesar do IMC aumentado, a porcentagem de estudantes com obesidade ou sobrepeso encontra-se abaixo do prevalente para a mesma faixa etária (20-30 anos) tanto no Brasil
quanto no mundo 15,16 ; esses dados podem ser explicados pela
pressão social existente em pessoas com ensino superior para
ter uma aparência de acordo com a imagem cultural vigente.17
Outra prevalência relevante no grupo da medicina foi o consumo de álcool, maior do que o apresentado nos demais alunos.
O consumo regular de álcool é uma medida protetiva contra a
doença arterial coronariana pelo aumento nos níveis de HDLc
18, mas sabemos que universitários apresentam um padrão abusivo de consumo de álcool 19 o que contribui para o aumento dos
eventos coronarianos fatais.20
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Já o tabagismo, foi encontrado em menor quantidade no grupo de medicina do que no grupo controle, dado importante visto
que, segundo o estudo AFIRMAR, ele é o principal fator de risco
independente para infarto agudo do miocárdio (mesmo um consumo de menos de 5 cigarros por dia) 2. Os estudantes de medicina não acham que essa redução seja devido ao currículo enfático em relação ao prejuízo à saúde, e sim o meio social e cultural
no qual estão envolvidos 21 ; eles chamam atenção para o fato de
não julgarem eficaz a política anti-tabágica na faculdade 22.
O nível de estresse se mostrou prevalente no grupo de estudantes de medicina (49,3%) quando em comparação com os
demais (26,8%), o que é preocupante devido à classificação do
estresse como fator de risco independente e contribuidor para o
aumento dos demais fatores de risco, como obesidade, hipertensão, arritmia, entre outros 23.

D I SCUSS Ã O

Esta pesquisa evidenciou a relação dos fatores modificáveis
e não modificáveis que levam aos problemas cardíacos entre os
acadêmicos de medicina. Constatou-se que os fatores modificáveis, ou seja, o uso do álcool, tabaco, alimentação inadequada e
sedentarismo, apresentam uma correlação negativa com a qualidade de vida e com maiores riscos de DCV quando em comparação aos fatores não modificáveis, HAS, diabetes, e fatores
genéticos.
Em relação ao sedentarismo, o estudo de Fisberg o demonstra como fator de risco mais prevalente entre os estudantes de
medicina, com frequência de 35,6 % 24. No estudo de Rabelo e
cols tem-se uma prevalência de 78,9%8. Nesse ponto, a integralidade do curso dificulta atividades físicas rotineiras, o que
determina um estilo de vida sedentário aos mesmos. Sendo o
sedentarismo um fator de risco independente para doença cardiovascular 25 o programa Healthy People 2000 recomenda prática regular de atividade física, preferencialmente, diária, com
duração mínima de 30min, para indivíduos a partir de seis anos
de idade 26.
Os efeitos de exercício físicos sobre a HAS ocorre por
causa da moldagem cardiovascular e respiratória durante a atividade, a fim de atender as demandas aumentadas dos músculos
ativos. Entram em ação processos fisiológicos e metabólicos que
otimizam a distribuição de oxigênio pelos tecidos em atividade.
A queda pressórica pós-treinamento físico está relacionada a fatores hemodinâmicos, humorais e neurais 27 .
Smith e cols 28, em 1999, por meio de um estudo com 43
pessoas, demonstrou que o que o exercício físico de longa duração é capaz de reduzir significativamente as citocinas inflamatórias e os níveis de PCR, sugerindo participação de um efeito
antiinflamatório para justificar os benefícios do exercício para
prevenção de DCV. Ademais, é notado que indivíduos que praticam atividades físicas têm menores níveis de LDL e triglicerídeos, isso porque o exercício predispõe o aumento dos níveis de
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HDL e, por conseguinte, este atua sobre a oxidação do LDL, levando a uma diminuição na formação de placas ateroscleróticas
e assim reduzindo o risco de DCV 29.
Das variáveis da composição da dieta verificou-se baixo consumo de carboidratos e alto consumo de lipídios. A excessiva ingestão calórica, com elevado teor de gordura e colesterol, está
associada a níveis séricos aumentados de colesterol total e LDL-colesterol 30. A correlação entre dieta e níveis de lipídios séricos
é mais clara em estudos que objetivaram a comparação de diferentes populações, como o Seven Countries Study 31. Percebeu-se
nesse estudo, forte associação entre ingestão de gordura e o aumento dos níveis séricos de colesterol, verificando um aumento
dos níveis de LDLc 24. Tal fator pode está também relacionado
a integralidade do curso, com alta carga horária, associada ao
comodismo por opções mais rápidas como fast foods, com alto
teor calórico e pouco nutritiva.
Em relação ao tabagismo, ficou evidente o menor índice de
fumantes entre estudantes de medicina e das demais áreas da
saúde se comparado aos estudantes de outros cursos 31,8. É possível que o maior conhecimento, entendimento da fisiologia do
corpo humano e os efeitos da nicotina sobre o corpo, tenha influenciado de maneira direta na redução do número de fumantes
no curso de medicina. Porém os estudantes de medicina segundo o estudo, Epidemiology of tobacco use in health science student, acreditam que não é o seu conhecimento que os fazem não
fumar, mas sim o meio social que estão inseridos 22.
Consoante ao estudo de Framinghan 32 foi constatado o uso
direto entre o número de cigarros consumidos e alterações nos
níveis de lipoproteínas. É reconhecido o efeito do tabagismo no
perfil lipídico e sua associação com o aumento da placa ateromatosa em carótidas, relacionada ao número de cigarros consumidos por dia 33. O estudo de McGill e cols ratifica que mesmo a
exposição passiva ao tabaco está relacionado aos baixos níveis
de HDLc 34. Em relação aos efeitos diretos, há evidências de que
o tabaco leve a uma obstrução das vias aéreas e retardo do crescimento da função pulmonar em adolescentes 35. Não obstante,
neste artigo não foi evidenciado uma correlação significante entre o consumo de cigarros e alteração do perfil lipídico, presumivelmente pelo número reduzido de indivíduos tabagistas.
Foi demonstrado que estudantes de medicina consomem
álcool e outras drogas em proporções equivalentes a de outros
jovens com mesma faixa etária. Contudo, o estudo de Lemos et
al, observou que os acadêmicos de medicina acreditam poder
controlar os problemas resultantes desse consumo. Ainda nesse
contexto, é possível analisar que, por conta do meio social em
que está inserido o acadêmico de medicina, o oferecimento de
inúmeras oportunidades para o consumo de álcool, por meio
de festas, eventos e jogos, possibilita ao universitário um maior
acesso à essas bebidas. Além disso, objetivando estar incluído
em um grupo social, o acadêmico sente uma maior necessidade
de consumo, o que pode advir em uma ingestão exagerada de
bebidas alcoólicas 36 .
A adolescência e juventude são etapas marcadas pela
curiosidade em experimentar substâncias novas, o que acaba
sendo um fator suscetível para o consumo de álcool 37. Entretan-
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to, diversas consequências de curto e longo prazo podem vir a
ocorrer. Sintomas como sonolência, dificuldade de raciocínio, irritabilidade, agressividade, dificuldades na fala e nos movimentos corporais são efeitos oriundos da embriaguez causada pelo
álcool, os quais, dependendo da quantidade de bebida ingerida,
podem resultar em acidentes graves e até no óbito. Além disso, o
consumo exacerbado e a longo prazo de bebidas alcoólicas pode
causar efeitos adversos sobre a agregação plaquetária e pressão
arterial, além de aumentar o risco de tromboses 38. O estudo de
McKee & Britton demonstrou que a ingestão exagerada de álcool
pode vir a causar mudanças nas proteínas de baixa densidade,
não apresentando os efeitos cardioprotetores nas lipoproteínas
de alta densidade, o que pode determinar o aparecimento das
DCV 39.

CO N C L US Ã O

Percebe-se, portanto, que a alta incidência de história familiar para doença cardiovasculares e sedentarismo entre os
estudantes de medicina mostram-se frequentes e associados ao
perfil lipídico, bem como a ingestão de álcool e índice de massa
corpórea (IMC).
As alterações no perfil lipídico, níveis elevados de LDLc e
reduzidos de HDLc, chamam atenção por ser um fator de risco
para doenças isquêmicas do coração em estudantes do curso de
medicina que mantém um estilo de vida não condizente com os
seus conhecimentos adquiridos ao longo do curso.
Embora a patogênese das doenças cardiovasculares (DCV)
seja complexa, acredita-se que a aterosclerose tenha um papel
importante 29. A aterosclerose é um processo lentamente progressivo, possivelmente iniciando em uma idade jovem. Medidas
preventivas tomadas no início da vida podem superar com mais
eficácia a epidemia de DCV adiando o desenvolvimento da aterosclerose e, portanto, diminuindo ou retardando a ocorrência
de DCV clínica.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O cuidado a pacientes em fase final é, cada vez mais, uma realidade dos profissionais de saúde nos. Isso se deve ao envelhecimento da população e à maior sobrevida
de portadores de doenças graves e fatais. OBJETIVOS: abordar o papel da Atenção Primária
à Saúde (APS) nos cuidados paliativos. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão da literatura do
tipo onde foram selecionados artigos publicados em bases de dados, livros e documentos
oficiais. RESULTADOS: Os Cuidados paliativos não são indicados somente às pessoas com
câncer ou que estão próximas da morte, eles precisam ser ofertados de acordo com as necessidades de saúde da população, a fim de que a APS possa dar conta de sua função social.
CONCLUSÃO: Os cuidados paliativos se apresentam como um problema de saúde pública, e
existe a preocupação de incluir na qualificação e no treinamento dos profissionais da APS
voltados para os cuidados paliativos.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: The care for patients in the final stage is, increasingly, a reality of health
professionals in Brazil. This is due to the aging of the population and the longer survival of
patients with serious and fatal diseases. OBJECTIVES: to address the role of Primary Health
Care (PHC) in palliative care. METHODS: This is a literature review of the type where articles published in databases, books and official documents were selected. RESULTS: Palliative
care is not only indicated for people with cancer or who are close to death, they need to be
offered according to the health needs of the population, so that PHC can account for its social
function. CONCLUSION: Palliative care is a public health problem, and there is a concern to
include in the qualification and training of PHC professionals focused on palliative care.
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I N T RO D U Ç Ã O

O

cuidado a pacientes em fase final das suas vidas é, cada
vez mais, uma realidade no cotidiano dos profissionais
de saúde nos vários níveis de assistência1. Isso se deve ao
progressivo envelhecimento da população e à maior sobrevida de portadores de doenças graves e fatais com evolução
progressiva. Sendo assim, torna-se cada vez mais urgente a
priorização do provimento, organização e coordenação da
prestação de cuidados adequados a essa população2. Cuidados Paliativos são uma abordagem da atenção à saúde
que visa à melhoria da qualidade de vida para pacientes e
famílias que enfrentam os problemas associados à doenças
graves, progressivas e incuráveis1.
OB J E T I V OS

Abordar o papel da Atenção Primária à Saúde (APS) nos cuidados paliativos.
M É T O D OS

Este estudo trata-se de uma revisão da literatura do tipo narrativa onde foram selecionados artigos publicados nas bases de
dados United States National Library of Medicine, Scientific Electronic Library Online, livros e documentos oficiais.
RESU L T A D OS

Os Cuidados paliativos não são indicados somente às pessoas com câncer ou que estão próximas da morte. Os Cuidados
paliativos precisam ser ofertados de acordo com as necessidades
de saúde da população, a fim de que a APS possa dar conta de sua
função social2. No Brasil, ainda são poucos os serviços de cuidados paliativos, apesar de já estar promulgada legislação específica estabelecendo no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
o cuidado paliativo e o atendimento/internação domiciliar. Em
vários países, entretanto, a APS é considerada o melhor nível de
assistência à saúde para a prestação e coordenação dos cuidados
paliativos de seus usuários1. Isso porque se entende que a proximidade geográfica, cultural e emocional desses profissionais
pode contribuir em muito para que o cuidado ocorra de forma
humanizada, respeitando-se a autonomia de pacientes e famílias
de forma coordenada, evitando-se a fragmentação do indivíduo
a partir dos múltiplos especialistas que usualmente estão envolvidos nesses casos, devido à sua complexidade2.
CO N C L US Ã O

Os cuidados paliativos se apresentam como um problema
de saúde pública, e tampouco existe a preocupação de incluir na
qualificação e no treinamento dos profissionais da APS voltados
para o atendimento das pessoas que necessitam de cuidados paliativos.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O transplante de órgãos é o único tratamento possível para muitos pacientes
portadores de doenças terminais, sendo preocupante o fato de que a demanda por órgãos é
desproporcional ao número de transplantes efetivados. Somente cerca de 30% dos potenciais doadores tornam-se doadores efetivos e a principal causa de não-efetivação é a recusa
familiar por insegurança da irreversibilidade da morte encefálica. Diante deste cenário, em
Goiás, a partir de 2013, houve uma reestruturação da rede de transplantes existente. OBJETIVOS: Analisar o aumento no número de doadores efetivos de órgãos no estado de Goiás
após a estruturação e profissionalização dos integrantes da rede de procura e doação estadual. MÉTODOS: Estudo transversal analítico do número de doadores efetivos de múltiplos
órgãos no estado de Goiás notificados à Central Estadual de Transplantes, no período de
2001 a 2017. Os dados foram obtidos a partir da série histórica de transplantes realizados no
estado, disponibilizada pelo Ministério da Saúde e pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. RESULTADOS: Como principais resultados foi possível observar um aumento
do número de potenciais doadores, de cerca de 60,5%, de 2001 a 2017, ainda que não tenha
sido de forma constante; com crescimento efetivo apenas entre 2013 e 2017. Concomitantemente, também foi verificado um aumento do número de entrevistas familiares, de 106%, e
um crescimento no número de Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos
para Transplante, principalmente a partir de 2013. CONCLUSÃO: Foi possível compreender
que o aumento do número de doadores efetivos no período se deu a partir da reestruturação
da rede de transplantes em Goiás. Ainda assim, esse número é insuficiente, o que torna necessárias novas medidas de melhoria e a realização de novos estudos na área para verificar-se de forma mais clara como se dá essa relação.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Organ transplantation is the only possible treatment for many terminally
ill patients, which makes worrying that the demand for organs is disproportionate to the
number of transplants performed. Only about 30% of potential donors become effective donors, and the main cause of non-effectiveness is family refusal due to insecurity in the irreversibility of brain death. In view of this scenario, in Goiás, from 2013, there was a restructuring of the existing transplant network. OBJECTIVES: Analyze the increase in the number
of effective organ donors in the state of Goiás after the structuring and professionalization
of the members involved with the search network and state donation. METHODS: Analytical
cross-sectional study of the number of effective donors from multiple organs in the state of
Goiás notified to the State Transplant Center, from 2001 to 2017. The data were obtained
from the historical series of transplants performed in the state, made available by the Ministry of Health and the Brazilian Association of Organ Transplants. RESULTS: As main results,
were possible to observe an increase in the number of potential donors, about 60.5% between 2001 and 2017, even though the increase has not been constant; with effective growth
only between 2013 and 2017. Concomitantly, was also realized an increase in the number of
family interviews, of 106%, and an increase in the number of Intra Hospital Commission of
Organs and Tissues Donation for Transplantation, from 2013. CONCLUSION: It was possible
to understand that the increase in the number of effective donors, in the period, are the
result of a restructuring of the transplant network in Goiás. However, this number is still
not sufficient, which makes necessary to take further measures to improve the transplant
process and to carry out new studies in the area to better understand how this relationship
has developed.

I N T RO D U Ç Ã O

O
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transplante de órgãos pode ser a única forma de terapêutica para pacientes em estado terminal e seu
contexto está marcado por um aumento na demanda¹-². O
processo doação-transplante inicia-se com a identificação
de um potencial doador e efetiva-se com o transplante ou
armazenamento dos órgãos ou tecidos³. Para que a doação
se concretize, necessita de um potencial doador com diagnóstico de Morte Encefálica (ME), seguido da notificação da
Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos
(CNCDO), a qual faz a abordagem da equipe junto aos familiares do possível doador 4,5.
Embora a demanda para transplantes esteja aumentando, nota-se problemas na efetivação de doações de órgãos
no Brasil, uma vez que somente cerca de 30% dos potenciais
doadores tornam-se efetivos, sendo que a principal causa de
não-efetivação é a recusa familiar por insegurança da irreversibilidade da ME6. No Brasil, a legislação determina que a
decisão sobre a doação de órgãos pós-morte é dos familiares.
Nesse sentido, após o diagnóstico de ME e afastadas as contraindicações para doação, a Comissão Intra-Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT)
comunica-se com a família para lhe oferecer a possibilidade

da doação 7,8.
No que tange a autorização familiar, a lei 10. 211 de 23 de
março de 20019 explicita que a captação de órgãos só pode
ocorrer depois da autorização expressa do cônjuge ou parente
de primeiro grau, maior de idade. Dessa maneira, o familiar é
livre para ser favorável ou não à doação 10. É notório que existem diversos fatores que implicam na não-efetivação do processo de doação, a dificuldade burocrática e as dificuldades
enfrentadas por profissionais da saúde no processo de efetivação devido à falta de treinamento na área e ao desconhecimento sobre esse segmento, tanto no diagnóstico de ME quanto na
comunicação de más notícias 11,12,13.
A Portaria nº 1.262 de 2006 aprovou o Regulamento Técnico para estabelecer as competências, os deveres referentes às
CIHDOTT’s. A CIHDOTT tem como principais funções realizar
a busca ativa de potenciais doadores, notificar e acompanhar
a abertura do protocolo de ME, entrevistar a família, responsabilizar pelo processo de doação, e ainda, realizar educação
continuada sobre transplante de órgãos e tecidos aos profissionais do hospital14.
Em Goiás, a partir de 2013, houve um aumento na quantidade e na carga horária de profissionais envolvidos na realização da entrevista familiar, além de ter sido verificado um
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crescimento no número de Comissões Intra-Hospitalares de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante existentes15.
Embora tenha aumentado o número de CIHDOTT em Goiás,
a taxa goiana de efetivação de transplante (22,8%) em 2018
ainda estava abaixo da taxa brasileira (32,7%)16. Estudos
apontaram desconhecimento sobre o protocolo de ME e inexperiência em realizar entrevista familiar como problemas de
profissionais de CIHDOTT’s17,18 somados à negativa familiar
como responsáveis pelas baixas taxas de efetivação de transplantes 19.
Estudos realizados no estado de Goiás apontam a falta de
credibilidade no sistema de saúde brasileiro e a desconfiança nos procedimentos relacionados ao processo de doação e
transplante de órgãos e tecidos como causa da negativa familiar 19. O descrédito no sistema brasileiro pode ser explicado
pelo fato cultural de relacionarem o diagnóstico de ME com a
comercialização de órgãos 20.
OB J E T I V OS

Analisar, a partir da série histórica de transplantes realizados no estado de Goiás, a efetivação de doadores de órgãos no
estado frente à estruturação e profissionalização dos integrantes
envolvidos com a rede de procura e doação estadual.
ME T O D O L O G I A

Trata-se de um estudo transversal analítico do número da
efetivação de doadores de múltiplos órgãos no estado de Goiás notificados à central estadual de transplantes no período de
2001 a 2017. Os dados foram obtidos a partir da série histórica
de transplantes realizados no estado, disponibilizada pelo Ministério da Saúde e pela Associação Brasileira de Transplantes de
Órgãos.
RESU L T A D OS

De acordo com os dados obtidos através das Centrais Estaduais de Transplantes (CET) no período de 2001 a 2017, o número
de potenciais doadores teve crescimento, ainda que inconstante
devido a oscilações (gráfico 1). Analisando o período em sua totalidade, houve um aumento de aproximadamente 60,5%, indo
de 149 potenciais doadores em 2001 para 373 em 2017. Em relação às partes por milhão da população, houve um aumento de
aproximadamente 47%, indo de 29,8 PMP para 55,7 PMP.
Realizando uma análise anual, os números apresentaram-se em crescimento até 2004, chegando a uma taxa de 51,8
PMP. A partir deste ano, houve um período de intensa oscilação
entres os anos de 2005 e 2012 indo desde 44,8 PMP em 2006
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até 30,1 PMP em 2012. Nos anos conseguintes houve um aumento gradual até o ano de 2017, com exceção do ano de 2015 que
apresentou uma queda de aproximadamente 10,1% em relação
ao ano anterior.
Ao observar os dados relativos à efetivação de doação, também é possível perceber oscilações. Numa análise geral, entre
2001 e 2017 houve um aumento proporcional de 2,2% no percentual de efetivação de doações, variando de 25 doadores efetivos em 149 potenciais para 71 efetivos em 373 potenciais, sendo este último dado de 2017 correspondente ao ano de maior
sucesso em termos de doações realizadas. O ano com menor
número de doações proporcionais ao número de potenciais doadores foi o de 2007, com 6,1% de percentual de efetivação.
Em 2001 tiveram 5,0 PMP (16,8%) de doações efetivas, indo
para 3,5 PMP (9,1%) em 2013. Os números de efetivação voltaram a aumentar a partir de 2013, mantendo uma curva crescente até 2017 em seu ápice, quando se obteve 10,6 PMP (19%) de
efetivações.
Considerando, ainda, dados disponibilizados pelas CET, no
período de 2013 a 2017 o número de entrevista familiares se
intensificou, registrando-se aumento de 106% em suas realizações.
O percentual de negativas familiares se manteve de 2013 a
2017, embora tenha apresentado oscilações no período analisado. Em 2013, dentre as 109 entrevistas, obtiveram-se 65 negativas familiares, contabilizando um percentual de 60% do total,
próximo ao percentual de 62% do total obtido no ano de 2017, a
partir de 225 entrevistas, dentre as quais obtiveram-se 139 negativas familiares.
Entretanto, analisando ano a ano, as oscilações se mostraram expressivas. Em 2014 o percentual de negativas familiares
atingiu o seu ápice, contabilizando 74% das 141 entrevistas
familiares. Em 2015 houve uma queda percentual para 63% de
negativas em 159 entrevistas. Já em 2016 o percentual voltou a
subir, contabilizando 66% de negativas familiares em 180 entrevistas.
No que diz respeito aos transplantes realizados, o ano de
maior expressão foi o ano de 2017, com 115 órgãos sólidos
transplantados e 1189 no geral (incluindo córnea e medula),
seguido por 2012 com 74 órgãos sólidos e 1097 no geral. Os
anos de menor expressão foram 2008 com 45 transplantes de
órgãos sólidos e 494 no geral, seguido pelo ano de 2010 com 74
transplantes de órgãos sólidos e 502 transplantes no geral. Em
relação aos órgãos transplantados no período analisado (gráfico 2), os números se mantiveram com pouca variação, à exceção
dos transplantes de córnea. O órgão sólido mais transplantado
foi o rim (1340), sendo que no período foram realizados dois
transplantes de pâncreas e nenhum de fígado e pulmão. Córnea
e medula tiveram valores bastante expressivos, sendo respectivamente 11565 e 620 transplantes realizados.
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Gráfico1 : Doadores de órgãos potenciais e efetivos no Estado de Goiás, 2001 a 2017

Gráfico 2 : Transplantes realizados em Goiás, 2001 a 2017

Gráfico 2 : Transplantes realizados em Goiás, 2001 a 2017
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D I SCUSS Ã O

Em relação ao ano de 2007, que teve o menor número
de doações proporcionais ao número de potenciais doadores,
com 6,1% de percentual de efetivação, observa-se que esse
dado pode estar diretamente relacionado ao grande percentual de não-doadores (94%)21, possivelmente em decorrência
da recusa familiar21 e do despreparo das equipes envolvidas
em todo o processo, desde a sensibilização e conscientização
da população a respeito da importância de ser um doador e/ou
avisar aos familiares.22,20
Já a queda do número de doadores em potencial, como houve de 260, em 2014, para 254, em 2015 (uma exceção a taxa
de crescimento anual entre 2012 a 2017), pode ser associada à
redução de notificações21 da existência de um potencial doador, que caiu de 43,3 pmp em 2014 para 38,9 pmp em 201521.
Porém, vale ressaltar que em 2015 continuou crescente o número de doadores efetivos, devido a uma menor recusa familiar21, menor acometimento por parada cardíaca21 e de outros
fatores interferentes21.
A queda relativa (efetivos/potenciais) entre 2001 e
2013 [em 2001 tiveram 5,0 PMP (16,8%) de doações efetivas,
indo para 3,5 PMP (9,1%) em 2013], pode ser explicada pela
transição de um modelo de consentimento pós mortem presumido25,27 (extinguido em 2001, pelo decreto presidencial
de número 9.175/2017) para o consentimento expresso9,26,
sem outras estratégias adotadas simultaneamente para elevar a quantidade de doadores efetivos23. A Espanha, mesmo
diante um modelo misto, em que o consentimento expresso
acaba prevalecendo, é o país com o maior número de doações
e transplantes de órgãos no mundo35, já que conta com uma
eficiente rede de procedimentos relacionados à obtenção, extração e transplantes e significativo incentivo e conscientização da população27,28,35. Além disso, existe notável confiança
da sociedade nos órgãos públicos e em seus gestores do país,
promovendo baixa recusa familiar27,29. Logo, o estado de Goiás,
no Brasil, refletiu nesse período a soma de diversos fatores que
engendraram a redução de doadores efetivos.
Em relação a todo o período de 2001 a 2017, em que houve
o aumento de 25 doadores efetivos em 149 potenciais para 71
efetivos em 373 potenciais, verifica-se que esse dado favorável
foi proveniente ao crescimento no número de doadores efetivos a partir de 2013, com curva crescente até 2017, quando se
obteve 10,6 PMP (19%) de efetivações21. Destaca-se que esse
aumento contínuo ocorreu simultaneamente às melhorias no
processo de entrevista familiar10,21,30. Ademais, a capacitação
dos profissionais envolvidos nas atividades de doação; o aumento de equipes especializadas e descentralizadas na procura
de órgãos; a estruturação dos integrantes da rede de procura
e doação e o replanejamento da gestão da Central Estadual de
Goiás também podem estar relacionados aos dados alcançados.
Seguindo esta lógica, em 2017, o estado do Paraná, por meio do
desenvolvimento integral de toda a rede de transplantes, com

67 CIHDOTTS atuando em hospitais de pequeno, médio e grande porte, atingiu mais que o dobro da média de doações nacionais (cerca de 38 doações por milhão de pessoas, enquanto no
Brasil a média registrada em 2017 que foi de 16,6 doações por
milhão de pessoas)21,32.
No período de 2013 a 2017, além do crescimento contínuo dos doadores efetivos, observou-se que o número de entrevistas familiares se intensificou, registrando-se aumento de
106% em suas realizações. Esses dados evidenciam o aumento
na quantidade e na carga horária de profissionais envolvidos na
realização da entrevista familiar e o crescimento no número de
Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos
para Transplante existentes21. Além de melhora quantitativa
de profissionais para a entrevista, observa-se que a capacitação
profissional para identificar e lidar com fatores que facilitam
ou dificultam o diálogo com os familiares é um parâmetro fundamental para angariar mais doadores efetivos.33 A entrevista
é uma das etapas de maior complexidade, posto que envolve
aspectos legais, éticos e emocionais, sendo necessário também
haver um local apropriado para realizá-la, apoio e orientação à
família desde a entrada no hospital e que o entrevistador transmita as informações com linguagem adequada a cada perfil de
família34,30, que são aspectos que ainda representam desafios
em diversos estados brasileiros31.
Observa-se também que, em 2017, Goiás destaca-se em
relação ao Distrito Federal (DF) se comparado ao número absoluto de doadores efetivos, em que houve 63 no DF.21 Porém,
se avaliada a quantidade de doadores potenciais, Goiás apresentou mais obstáculos e maior perda de transplantes em potencial, representando 81% de não doadores, enquanto que no
DF foram 74% de não doadores.20,21 Esse dado é interessante,
pois reforça a análise de estudiosos sobre este tema, na qual
questões de ordem religiosa, moral e socioeconômicas também
influenciam nas taxas de doações e transplantes29,35.
Quanto ao cenário do ano de 2017 ter sido o de maior expressão em relação ao número de transplantes realizados, com
115 órgãos sólidos transplantados e 1189 no geral (incluindo
córnea e medula) e de número de doadores efetivos (71 doadores), pode-se inferir que essa conquista esteja atrelada a uma
condição favorável a nível nacional: o decreto presidencial de
número 9.175/2017, que regulamentou a lei 9.434/19979,35
e proporcionou significativas mudanças ao texto original, objetivando dar maior garantia para que os procedimentos fossem
realizados com completo êxito. Outra alteração relevante foi
a exclusão de um médico neurologista para decretar a morte
encefálica, exigência que limitava o procedimento9,27. Em relação a logística para o transplante, estabeleceu-se a parceria do
Ministério da Saúde com a Força Aérea Brasileira, mantendo
permanentemente uma aeronave exclusiva para o transporte
de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, até o local onde
será feito o transplante9,35.
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CO N C L US Ã O

O processo de doação e transplantes é muito complexo e sensível. A efetivação de doadores para transplante depende de uma
sequência de sucessos, desde a identificação de potenciais doadores, a manutenção hemodinâmica do indivíduo em morte encefálica e o consentimento familiar. É notável o aumento na detecção de novos doadores e a efetivação dos transplantes como
consequências da significativa estruturação e profissionalização
da rede de procura e coleta em goiás, a partir de 2013, culminando em uma considerável reestruturação em toda a rede de
transplantes do estado de Goiás. Porém, comparando-se proporcionalmente o crescimento populacional e o aumento da demanda de pacientes por transplantes, esses números ainda deixam
a desejar, fazendo-se necessária a continuidade do processo de
melhoria e capacitação das estruturas envolvidas no transplante
de órgãos.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O pé torto congênito idiopático (PTC) é uma deformidade causada por
mau alinhamento complexo do pé, com deformidade em equino e varo do retropé,
cavo e adução do médio e antepé. Sua incidência é de 1/1000 nascidos vivos no Brasil,
acometimento bilateral em 50% dos casos. OBJETIVOS: Este trabalho objetiva revisar
sobre o PTC e os benefícios do método de Ponseti como escolha terapêutica conservadora, a partir da literatura científica. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura, com publicações coletadas nos bancos de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). RESULTADOS: A técnica de Ponseti
busca corrigir conservadoramente, rapidamente e de forma barata as deformidades
do PTC através da mudança plástica dos elementos contraturados e encurtados, pois
têm-se capacidade plástica nas crianças mais novas. Confirmou-se com estudos de
ressonância magnética, que o método de Ponseti promove o remodelamento ósseo
orientado pelos estímulos mecânicos. CONCLUSÃO: Observa-se vantagens no uso do
método de Ponsati como tratamento do PTC, pois diminui as indicações cirúrgicas,
diminuindo os custos com saúde, além de ser de rápida e fácil execução, promovendo
qualidade de vida aos pacientes, no durante e pós tratamento imediato.
a b a s t r a c t

INTRODUCTION: Idiopathic clubfoot is a deformity caused by complex poor alignment
of the foot, with deformity in equine and hindfoot varus, cavus and adduction of the midfoot and forefoot. Its incidence is 1/1000 live births in Brazil, with bilateral involvement
in 50% of cases. OBJECTIVES: This paper aims to review the PTC and the benefits of the
Ponseti method as a conservative therapeutic choice, based on scientific literature. METHODS: This is a literature review, with publications collected in the databases: Scientific
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Electronic Library Online (SciELO) and Virtual Health Library (VHL). RESULTS: The Ponseti
technique seeks to conservatively, quickly and inexpensively correct PTC deformities through
the plastic change of contracted and shortened elements, as there is plastic capacity in the
youngest children. It was confirmed with magnetic resonance studies that the Ponseti method
promotes bone remodeling guided by mechanical stimuli. CONCLUSION: There are advantages
in using the Ponsati method as a treatment for PTC, as it reduces surgical indications, decreasing health costs, in addition to being quick and easy to perform, promoting quality of life for
patients during and after treatment. immediate.

I N T RO D U Ç Ã O

O

pé torto congênito idiopático (PTC) é uma deformidade causada por mau alinhamento complexo do pé, com
deformidade em equino e varo do retropé, cavo e adução do
médio e antepé1. De incidência 1/1000 nascidos vivos no
Brasil e acometimento bilateral em 50% dos casos. O tratamento preferencial na última década é realizado com trocas
de órteses de gesso seriadas, manipulações e secção percutânea do tendão calcâneo, chamado método de Ponseti2.
OB J E T I V OS

Este trabalho objetiva revisar sobre o PTC e os benefícios do
método de Ponseti como escolha terapêutica conservadora, a
partir da literatura científica.
M É T O D OS

Trata-se de uma revisão de literatura, com publicações coletadas nos bancos de dados: Scientific Electronic Library Online
(SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).
RESU L T A D OS

Na escolha de tratamentos mais vantajosos para determinada patologia devem ser levados em conta, além das taxas de
resultados satisfatórios, fatores como os custos envolvidos e a
promoção de qualidade de vida ao paciente durante e após o tratamento. A técnica de Ponseti se apresenta nesse contexto, porque busca corrigir conservadoramente, rapidamente e de forma
barata as deformidades do PTC através da mudança plástica dos
elementos contraturados e encurtados, pois têm-se capacidade
plástica nas crianças mais novas1,3.
Confirmou-se com estudos de ressonância magnética, que o
método de Ponseti promove o remodelamento ósseo orientado
pelos estímulos mecânicos, de acordo com a lei de Wolff. Pelo
baixo custo e índice de correção próximo de 90%, enquanto na
técnica de Kite é 50%, Ponseti é adotado em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Além disso, o método de Ponseti dura
apenas de dois a quatro meses2. Entretanto, a maioria dos casos
apresenta equino residual, que deve ser tratado com secção

percutânea do tendão calcâneo. O uso da órtese de abdução e a
manipulação domiciliar diária atuam na prevenção de recidivas,
as quais podem ser tratadas com duas ou três trocas gessadas3.
CO N C L US Ã O

Observa-se vantagens no uso do método de Ponsati como
tratamento do PTC, pois diminui as indicações cirúrgicas, diminuindo os custos com saúde, além de ser de rápida e fácil execução, promovendo qualidade de vida aos pacientes, no durante e
pós tratamento imediato. A maioria das pesquisas relacionadas
ainda é de curto e médio prazos e comparam o método de Ponseti com outros métodos, cirúrgicos ou não. Faz-se necessário o
conhecimento comparativo a longo prazo.
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r e s u m o

A sulfassalazina (SSZ) que é eficaz no controle da patologia ativa possui dois componentes moleculares, a sulfapiridina e o ácido 5-aminossalicílico (5-ASA) que são
a base farmacológica para tratar a Doença de Crohn. Assim este artigo tem como objetivo apresentar a terapêutica positiva da SSZ. O presente estudo faz uma revisão
sistemática das literaturas com acesso eletrônico livre nas bases de dados PubMed,
Ministério da Saúde e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com um número total de 16
artigos selecionados nos idiomas português e inglês. Os critérios para inclusão foram
publicações de artigos científicos no período compreendido entre 2009 e 2019. Além
de embasamento teórico no livro Principles and Practice of Surgery for the Colon, Rectum, and Anus 3ª Edition- (Philip H. Gordon). A revisão das informações disponíveis
revela que as preparações de sulfassalazina que é derivada do 5-ASA continua sendo
a base da terapia para a DC, de leve a moderadamente ativa. Então conclui-se que são
promissores os tratamentos farmacológicos, com resultados satisfatórios no uso dos
derivados do ácido 5-aminossalicílico.
a b a s t r a c t

A sulfasalazine (SSZ) that is effective in controlling active pathology has two molecular
components, a sulfapyridine and 5-aminosalicylic acid (5-ASA) that are the pharmacological basis for treating Crohn's disease. Therefore, this article aims to present positive SSZ
therapy. The present study makes a systematic review of the literature with free electronic
access in the databases of PubMed, Ministry of Health and Virtual Health Library (VHL),
with a total number of 16 articles selected in Portuguese and English. Principles and Prac-
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tice of Surgery for Colon, Rectum and Anus 3rd Edition - (Philip H. Gordon). A review of
the available information reveals that sulfasalazine preparations that are derived from
5-ASA remain the basis of therapy for a mild to moderately active CD. So, we conclude that
pharmacological treatments are promising, with satisfactory results in the use of derivatives of 5-aminosalicylic acid.
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I N T RO D U Ç Ã O

A

Doença de Crohn (DC) é uma doença inflamatória intestinal de origem não conhecida, caracterizada pelo
acometimento focal, assimétrico e transmural de qualquer
porção do tubo digestivo, da boca ao ânus. O tratamento da
DC é complexo, exigindo habilidades clínicas e cirúrgicas em
algumas situações. O tratamento clínico é feito com aminossalicilatos, corticosteroides, antibióticos e imunossupressores
e objetiva indução da remissão clínica, melhora da qualidade
de vida e, após, manutenção da remissão1. A sulfassalazina
(SSZ) é um anti-inflamatório intestinal com ação antibiótica
e imunossupressora que alivia os sintomas das doenças inflamatórias do intestino como a Doença de Crohn (DC) e é eficaz
no controle da patologia ativa. A SSZ possui dois componentes
moleculares, a sulfapiridina e o ácido 5-aminossalicílico (5ASA) que são a base farmacológica para tratar a DC2.
OB J E T I V OS

Apresentar a terapêutica positiva da sulfassalazina no tratamento da DC.
M É T O D OS

O presente estudo faz uma revisão sistemática das literaturas com acesso eletrônico livre nas bases de dados PubMed,
Ministério da Saúde e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com
um número total de 16 artigos selecionados nos idiomas português e inglês. Os critérios para inclusão foram publicações de
artigos científicos no período compreendido entre 2010 e 2019.
Além de embasamento teórico, no livro Principles and Practice
of Surgery for the Colon, Rectum, and Anus 3ª Edition- (Philip
H. Gordon).

RESU L T A D OS

A revisão das informações disponíveis revela que as preparações de sulfassalazina que é derivada do 5-ASA continua sendo
a base da terapia para a DC, de leve a moderadamente ativa3.
Tendo em vista o perfil pior de efeitos adversos dos corticosteroides, recomenda-se iniciar o tratamento da doença colônica ou
ileocolônica com SSZ, na dose de 3-6 g/dia (500 mg/dia por via
oral, elevando-se a dose, gradualmente, conforme a tolerância do
paciente), embora a associação de SSZ e corticoesteroide tenha
sido superior a utilização isoladamente em um Estudo Clínico
Randomizado com 100 pacientes, não é recomendada devido a
toxicidade existente1.
A SSZ tem um certo grau de nefrotoxicidade e é de suma importância a monitorização constante do paciente com hemograma, exame de urina tipo I e dosagem sérica de creatinina sérica4.
Embora com alguns resultados positivos, no global não permitem indicar os salicilatos como terapêutica de manutenção.
CO N C L US Ã O

Conclui-se que apesar de a Doença de Crohn não possuir
expectativa de cura, são promissores os tratamentos farmacológicos, com resultados satisfatórios no uso dos derivados do
ácido 5-aminossalicílico, portanto mais revisões sistemáticas e
estudos randomizado ainda são necessários para discutir esse
tratamento resultando positivamente na sua aplicação.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Kabuki (SK) é uma anomalia congênita rara, caracterizada
pela "Pêntade de Niikawa": fácies típica, retardo mental leve a moderado, retardo do desenvolvimento pós-natal anomalias esqueléticas e alterações dermatoglíficas. APRESENTAÇÃO
DO CASO: Escolar, masculino, 15 anos, procedente de Goiânia GO, reside em Aparecida de
Goiânia, GO, em acompanhamento no centro de especialização em Brasília, encaminhado
pelo SUS para uma avaliação endocrinológica, como queixa principal a ausência na produção de testosterona. Ao exame físico foram constatadas diversas alterações morfológicas que
caracterizam a SK. Seu acompanhamento vem sendo realizado por equipe multidisciplinar.
DISCUSSÃO: O caso descrito é de um paciente do sexo masculino com diagnóstico de síndrome de kabuki e anomalia de diferenciação sexual. Por se tratar de uma síndrome de baixa prevalência e por não existir qualquer exame complementar ou marcador genético que
confirme o diagnóstico, este permanece baseado nas características clínicas. CONCLUSÃO: A
divulgação de um caso de SK é importante para que se possa disseminar este conhecimento
e possibilitar a identificação de casos. Não há exames complementares que confirmem a síndrome, cujo diagnóstico é estabelecido a partir das características morfológicas.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Kabuki Syndrome (KS) is a rare congenital anomaly, characterized by the
"Niikawa Peninsula": typical facies, mild to moderate mental retardation, postnatal development retardation, skeletal abnormalities and dermatoglyphic changes. CASE PRESENTA-
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TION: Schoolboy, male, 15 years old, from Goiânia GO, lives in Aparecida de Goiânia, GO, in
follow-up at a specialization center in Brasília, referred by SUS for an endocrinological evaluation, as the main complaint about the lack of testosterone production. Physical examination
revealed several morphological changes that characterize KS. Its monitoring has been carried
out by a multidisciplinary team. DISCUSSION: The case described is a male patient diagnosed
with kabuki syndrome and anomaly of sexual differentiation. As it is a syndrome of low prevalence and because there is no complementary exam or genetic marker that confirms the diagnosis, it remains based on clinical characteristics. CONCLUSION: The disclosure of a case of KS
is important so that this knowledge can be disseminated and enable the identification of cases.
There are no complementary exams to confirm the syndrome, whose diagnosis is established
based on morphological characteristics.

Relato de Caso
I N T RO D U Ç Ã O

S

índrome de Kabuki (SK) é uma anomalia congênita
rara, descrita pela primeira vez no Japão, em 1981, pelos médicos Niikawa & Kuroki. (Kuroki, Suzuki, Chyo, Hata
& Matsui, 1981; Niikawa, Matsuura, Fukushima, Ohsawa &
Kajii, 1981). Há menos de 400 casos descritos na literatura.
Esse nome faz referência à maquiagem utilizada pelos atores
do teatro kabuki, uma forma tradicional de expressão teatral
japonesa. O diagnóstico da Síndrome de Kabuki é clínico, visto que não há qualquer exame complementar ou marcador
genético que confirme o diagnóstico até o momento, dificultando-o, pois, apresenta grande variabilidade de sinais e sintomas.4 As características fundamentais são descritas pela
"Pêntade de Niikawa".
A "Pêntade de Niikawa" é descrita como: 1.Fácies típica
(100% dos casos) com os possíveis achados: face dismórfica, eversão da porção lateral da pálpebra inferior, fenda palpebral alongada, sobrancelhas arqueadas com rarefação da
pilificação no terço distal, cílios longos, esclera azul, ponta
nasal voltada para baixo, palato alto e fendido, fenda labial,
orelhas dismórficas, fístulas peri-auriculares, anomalias
dentárias; 2. O retardo de crescimento pós-natal (83% dos
casos); 3.As anomalias esqueléticas (92% dos casos): braquidactilia/ clinodactili do quinto quirodáctilo, escoliose,
desvio da coluna vertebral com ou sem espinha bífida, luxação congênita de quadril e luxação de patela; 4. As alterações
dermatoglíficas (93% dos casos): presença de “finger pads”
coxins adiposos na face palmar da falange distal, aumento
das presilhas lunares, ausência de trirrádio digital em com
aumento de padrões hipotênares; 5.O retardo mental, de
leve a moderado (92% casos) associados ou não a hipotonia.²

A P RESE N T A Ç Ã O

D O

CASO

Paciente, masculino, 15 anos, procedente de Goiânia GO, reside em Aparecida de Goiânia GO, em acompanhamento desde 5
anos em centro de especialização em Brasília, foi encaminhado
pelo SUS ao ambulatório de endocrinologia com queixa de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, pôndero-estatural e
de maturação sexual. Relatou-se quadros recorrentes de infecções respiratórias e internações. Ao exame clínico, observou-se
déficit cognitivo de grau moderado apresentando dificuldade na
fala, pescoço encurtado, dismorfismo craniofacial, incluindo fissura palpebral longa, sobrancelhas arqueadas com rarefação de
pelos, cílios longos e curvos, orelhas grandes, septo nasal curto,
estrabismo convergente, esclera azulada, anomalias dentárias,
braquidactilia do 5º dedo de ambas as mãos, coxins adiposos em
dedos das mãos, ginecomastia e genitália ambígua com bolsas
escrotais semelhantes aos grandes lábios. Diante dessas características encontradas, pode ser feito o diagnóstico clínico de SK
associada a anomalia de diferenciação sexual. Seu acompanhamento vem sendo realizado por equipe multidisciplinar.
D I SCUSS Ã O

Por se tratar de uma Síndrome rara, sem nenhum exame
complementar, testes genéticos e laboratoriais confirmatórios,
seu diagnóstico é obtido através de fenótipos clínicos do portador, principalmente através das manifestações orais e craniofaciais.
As características encontradas na "Pêntade de Niikawa" no
paciente em estudo foram:
- Fácies: dismorfismo craniofacial, fissura palpebral longa, sobrancelhas arqueadas com rarefação da pilificação, cílios
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longos e curvos, esclera com pigmentação violácea, estrabismo
convergente, septo nasal curto, palato alto e fendido, orelhas em
abano, anomalias dentárias;
- Anomalias esqueléticas: braquidactilia do 5º dedo de
ambas as mãos e presença de coxins adiposos - “finger pads”.
- Retardo Mental: moderado, atraso na fala.
- Ginecomastia e genitália ambígua com bolsas escrotais
semelhantes aos grandes lábios.
Predisposição a infecções recorrentes também é uma característica comum nessa síndrome: o paciente em estudo tinha
quadros recorrentes de infecções respiratórias. ³
O diagnóstico da SK tornou-se possível devido á riqueza
dos achados clínicos no caso. Não há controle e tratamento específico para a SK, sendo estes reservados às anomalias e alterações
especificas relacionadas à síndrome, para que o individuo tenha
uma melhor qualidade de vida. Diante disso, todos os pacientes
com suspeita ou diagnostico de SK, merecem avaliação e intervenção multidisciplinar. Embora a morbidade seja significativa,
o prognóstico é bastante favorável. A esperança de vida é um
pouco dependente das complicações cardíacas e imunológicas.
CO N C L US Ã O

A Síndrome de Kabuki é pouco conhecida entre os profissionais de saúde infantil. As características fenotípicas, em geral
pouco evidentes no recém-nascido, permitem na maioria dos
casos o diagnóstico a partir dos 2 anos de idade. A divulgação
de um caso de SK é importante para que se possa propagar o conhecimento acerca desta síndrome e de toda sua complexidade
visando promover diagnósticos mais precoces e atuar contra a
subnotificação de casos na população e, assim, auxiliar futuros
diagnósticos. ²
RE F ER Ê N C I AS
1.SANTOS, Fernanda; Kabuki Syndrome: Case Report; Dispo-

nível em: http://www.fmc.br/ojs/index.php/RCFMC/article/
view/127/98

2. SANTOS, Aline; Oral and craniofacial characteristics of Kabuki

Syndrome: case report. Disponível em: https://portalseer.ufba.
br/index.php/cmbio/article/viewFile/8147/6679

3. Dupont, Juliette. Sociedade Portuguesa de Pediatria. Sín-

drome de Kabuki: Caracterização de 16 doentes portugueses.
Disponível em:

http://www.spp.pt/Userfiles/File/App/Arti-

gos/22/20101104162429_Casuistica_Dupont%20J_41(2).pdf

4. VIEIRA, KAROLLINE. Síndrome de Kabuki Características e
Diagnóstico Molecular. Disponível em: https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/6862/1/21234812.pdf
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A valva aórtica, constituída por três válvulas semilunares, é responsável por fazer a comunicação entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Quando
essas válvulas são lesadas e não apresentam uma abertura ou um fechamento adequado – estenose aórtica ou insuficiência aórtica, respectivamente – torna-se necessário
corrigi-las por meio de um procedimento cirúrgico: a valvoplastia. No entanto, essa
cirurgia cardíaca pode apresentar diversas complicações que se não identificadas e
tratadas rapidamente podem resultar em óbito do paciente. OBJETIVOS: discutir as
produções científicas que abordam as complicações pós-cirúrgicas das valvoplastias
aórticas em humanos nos últimos cinco anos do século XXI, no âmbito nacional e internacional. MÉTODOS: Revisão integrativa de artigos científicos publicados nos últimos 5 anos, realizada nas bases: Medical Literature Analysis and Retrieval System
Online (MedLine), no Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e na Literatura Latino
– Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A partir da busca realizada
nas bases de dados, obteve-se ao todo 306 artigos, do quais apenas 14 satisfizeram
os critérios de inclusão e assim foram considerados para a realização desta revisão
integrativa de literatura. Resultados: As principais complicações pós-operatórias nas
cirurgias de substituição valvar aórtica foram mortalidade, seguida de delirium e fibrilação atrial. Esse último possui maior risco de ocorrência em pacientes idosos (acima de 70 anos). Obtiveram ainda casos de acidente vascular cerebral (AVC) e lesão
renal aguda. CONCLUSÃO: Sendo assim, ao final da pesquisa obtiveram o desfecho de
que as principais complicações pós-operatórias da cirurgia de troca valvar aórtica são
mortalidade em primeiro lugar, seguida de delirium pós-operatório e fibrilação atrial,
além de outras consequências em menor prevalência. Por fim, diante da dificuldade
em encontrar literatura nacional sobre tal tema faz-se necessário a estimulação à pesquisa nacional referente a isso.
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a b a s t r a c t

INTRODUCTION: The aortic valve, developed by three semilunar valves, is responsible for
making a communication between the left ventricle and the aortic artery. When these valves
are damaged and are does not indicate a proper opening or sealing, aortic stenosis or aortic
insufficiency, respectively, it becomes necessary to apply a surgical procedure to correct it: valvuloplasty. However, this cardiac surgery may present some issues that if not identified and
treated in time can lead to death. OBJECTIVES: discuss the scientific productions that address
the post-surgical complications of aortic valvuloplasty in humans in the last five years of the
21st century, nationally and internationally.METHODS: Integrative review of scientific books
published in the last 5 years, carried out in the categories: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MedLine), in the Scientific Electronic Library Online (Scielo) and Latin
American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS). From the search performed in
the databases, a total of 306 articles were obtained, with only 14 that satisfied the inclusion criteria and thus were considered for this integrative literature review. RESULTS: The main post-surgical complications of aortic valve replacement were mortality, followed by delirium and
atrial fibrillation. This latter one has a higher risk of occurrence in elderly patients (above 70
years old). Clinical cases of stroke (CVA) and acute renal injury were obtained. CONCLUSION:
At the end of the investigation the outcome was obtained, of which the main postoperative
complications of aortic valve replacement surgery are mortality first, followed by postoperative delirium and atrial fibrillation, in addition to other causes of lower prevalence. Finally, given
the difficulty to find access to the national literature on the subject, it is necessary to stimulate
the national research on the topic.

I N T RO D U Ç Ã O

A

valva aórtica é composta por três válvulas semilunares
presentes no lado esquerdo do coração, a qual é responsável por fazer a comunicação entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, a qual irriga todo o corpo. Por serem
valvas semilunares, elas não possuem cordas tendíneas para
sustentá-las, projetando-se, então, para a artéria1.
Quando ocorre um comprometimento do funcionamento correto das valvas e consequentemente do bombeamento
cardíaco tem-se uma valvopatia, que pode ser por uma estenose ou insuficiência 1. Na estenose, há uma incapacidade da
valva se abrir corretamente, ocorrendo restrição do fluxo, já
na insuficiência acontece uma ausência de fechamento completo das válvulas, permitindo o refluxo sanguíneo. Assim, as
valvas cardíacas lesadas precisam ser substituídas por outras funcionantes, podendo ser sintéticas ou orgânicas, em
um procedimento chamado valvoplastia1.
A cirurgia cardíaca de substituição valvar consiste na
troca valvar por uma prótese biológica ou mecânica com uso
de circulação extracorpórea. É um procedimento que tem
importantes repercussões orgânicas, provocando alterações
dos mecanismos fisiológicos dos pacientes, levando a um
delicado estado pós-operatório2. A fibrilação atrial pós-operatória (FAP) e o aumento do tempo de hospitalização do paciente submetido à cirurgia cardíaca de substituição valvar

são complicações frequentes3.
Assim, como vem sendo apresentado, a substituição da
valva aórtica pode ser realizada utilizando-se as valvas biológicas/orgânicas, como as suínas, as bovinas e as humanas homólogas ou próteses mecânicas/sintéticas. Mas, não se notou
diferenças nos desfechos da fase hospitalar de pós-operatório
dessas diferentes valvas 4.
Essas cirurgias cardíacas apresentam algumas complicações típicas, sendo algumas mais prevalentes do que outras.
Observa-se maior prevalência de disfunção renal, com evolução para insuficiência renal aguda (IRA). Além disso, apesar
de todo o aperfeiçoamento técnico, processos infecciosos têm
alta incidência, sendo esses uma das maiores causas de morbidade e mortalidade em pacientes cirúrgicos (2).
Frente a essas considerações, notou-se a necessidade de
realizar uma pesquisa de revisão bibliográfica integrativa
para identificar quais são os principais agravamentos vistos
após a realização da cirurgia de substituição valvar aórtica,
a fim de que os profissionais de saúde possam se precaver e
tomar as medidas necessárias que visem à sobrevivência e à
boa qualidade de vida do paciente após o procedimento. Dessa forma, o presente trabalho visou a responder a seguinte
pergunta: Quais são as principais complicações pós-operatórias nas cirurgias de substituição valvar aórtica?
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OB J E T I V OS

RESU L T A D OS / D I SCUSS Ã O

Discutir as produções científicas que abordam as complicações pós-cirúrgicas das valvoplastias aórticas em humanos nos
últimos cinco anos do século XXI, no âmbito nacional e internacional.

A busca nas bases de dados produziu 306 artigos, dos quais
apenas 14 estudos satisfizeram a todos os critérios de inclusão
e foram considerados para análise desta revisão integrativa (Figura 1).

ME T O D O L O G I A

Este trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, de natureza
quantitativa, por meio de uma revisão integrativa da literatura
médica atual. Para nortear a revisão integrativa, formulou-se a
seguinte questão: quais são as principais complicações pós-operatórias nas cirurgias de substituição valvar aórtica? A busca das
produções científicas foi realizada no Medical Literature Analysis and Retrieval System On-line (MedLine), no Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e na Literatura Latino – Americana e
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).
Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos
foram os seguintes: 1) artigos publicados nos idiomas português
e inglês, com resumos disponíveis nessas bases de dados; 2) artigos publicados nos últimos cinco anos; e 3) estudos clínicos e/
ou de revisão de literatura sobre as principais complicações pós-operatórias nas cirurgias de substituição valvar aórtica. Foram
excluídos artigos que não abordavam as principais complicações
pós-operatórias nas cirurgias de substituição valvar aórtica. Foram utilizadas, para a busca dos artigos, as seguintes palavras-chave extraídas dos descritores em ciências da saúde (DECS)
e Medical Subject Headings (MeSH) e as suas combinações nas
línguas portuguesa e inglesa: “complicações”, “complications” e
“pós-operatório”, “aortic valve”, “valva aórtica”, “cirurgia cardiovascular” e “cardiovascular surgical procedures”.
A busca foi realizada por meio do acesso on-line no mês
de Abril de 2019. Os artigos encontrados passaram por uma
triagem por meio da leitura dos resumos, sendo que só foram
analisados completamente aqueles artigos que atendiam simultaneamente aos três critérios de inclusão na amostra. Os artigos
selecionados para análise foram então copiados das bibliotecas
virtuais e organizados conforme a ordem de seleção. Depois disso, cada um dos artigos foi lido integralmente e os dados foram
analisados por meio da estatística descritiva.

306 artigos foram encontrados no PubMed, no
LILACS e no Scielo

250 artigos excluídos:
229 não foram realizados nos últimos 5 anos
17 estudos não realizados com seres humanos
4 escritos em outro idioma

56 artigos potencialmente relevantes para a revisão dos resumos

42 artigos excluídos por não apresentarem conteúdo relevante para esta revisão

14 artigos incluídos na revisão
integrativa

Gráfico 2 : Fluxograma da seleção dos estudos inclusos na revisão
integrativa.

A Tabela 1 descreve as principais complicações troca valvar
aórtica cirúrgica (SAVR). De modo geral, as principais complicações da SAVR descritas pela literatura foram: mortalidade 5,6,
delirium pós-operatório 7,8 e fibrilação atrial 7,9.

Tabela 1. Sistematização patológica frente à idade de início sintomatológico e à gravidade da doença.
Complicações

Número de vezes que foram citadas

Autores que citaram

Delirium pós operatório

3

Abawi et al. (2016); Bestehorn et al.
(2015); Jagielak et al. (2015)

Acidente Vascular Cerebral (AVC)

2

Mortalidade

Fibrilação Atrial

5

3

Chauhan et al. (2016); Dayan et
al. (2015); Jagielak et al. (2015);
Kiviniemi et al. (2018); Shah et al.
(2015)

Abawi et al. (2016); Kiviniemi et al.
(2018); Pivatto Junior et al. (2014)
Abawi et al. (2016); Dayan et al.
(2015)
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Implante de marca passo

2

Almeida et al. (2015); Jagielak et al.
(2015)

Abcesso aórtico perivalvar

1

Chen et al. (2017)

Lesão renal aguda

Agravamento de doença hepática crônica
Bloqueio átrio-ventricular

Bloqueio de ramo esquerdo

Disfunção miocárdica progressiva
Dissecação aórtica
Doença infecciosa

Endocardite infecciosa
Hipotensão

Infecções da corrente sanguínea
Infecções da feridas esternal
Infecções do trato urinário
Pneumonia

Pseudoaneurisma
Sangramento

Tromboembolismo

Vazamento para-valvar

Vazamento para-ventricular

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Deve-se levar em consideração o risco de delirium pós-operatório (DPO) após procedimentos de troca valvar aórtica cirúrgica (SAVR) ou transfemoral (TF) em pacientes que apresentem
EuroScore (Sistema Europeu de Avaliação do Risco Operacional
Cardíaco) entre 10 a 20% 8. Para isso, foram analisados 3407 casos de valvoplastias aórticas, em que 771 pacientes foram submetidos a SAVR e 2636 pacientes com TF. Logo, obteve-se 763
pares com EuroScore de 13,5% 8. Entre eles, a incidência de DPO
necessitando-se de terapia foi de 12,8% em pacientes após SAVR
e 3,8% após TF. Já a mortalidade hospitalar em pacientes com
DOP submetidos a terapia foi de 5,1% após SAVR e 3,3% após TF
8
. Assim, chegou-se à conclusão de que o risco de delirium pós-operatório e de mortalidade é mais elevado em pacientes que
passaram pela substituição da valva aórtica cirúrgica do que pelo
procedimento transfemoral 8.
Na substituição de valva aórtica, ainda, pode-se observar o
risco de haver incompatibilidade paciente-prótese 6. Dos 2023
pacientes submetidos a esse procedimento cirúrgico, a incompatibilidade esteve presente em 64,6% 6. Nesses pacientes que
apresentaram tal complicação, averiguou-se 8,1% mortalidade
operatória, 3,9% acidente vascular cerebral e 47,6% lesão renal aguda. Além disso, houve uma diminuição da sobrevida de
10 anos (6). É importante acrescentar que a incompatibilidade
paciente-prótese é mais frequente em pacientes com idades aumentadas, que passaram por procedimentos de revascularização do miocárdio, diabetes, hipertensão, valores mais elevados
de creatinina e maior EuroScore6.

Abawi et al. (2016); Dayan et al.
(2015)
Shah et al. (2015)

Almeida et al. (2015)
Almeida et al. (2015)
Galli et al. (2014)

Jagielak et al. (2015)
Abawi et al. (2016)
Han et al. (2017)

Changwei et al. (2017)
Falcone et al. (2014)
Falcone et al. (2014)
Falcone et al. (2014)
Falcone et al. (2014)

Vierhout et al. (2017)
Abawi et al. (2016)

Kiviniemi et al. (2018)
Jagielak et al. (2015)
Mega et al. (2015)

Em estudo realizado, 721 pacientes foram submetidos ao
SAVR (Surgical Aortic Valve Replacement ou substituição cirúrgica da válvula aórtica). Aos 30 dias de acompanhamento, a taxa
de fibrilação atrial foi de quase 50%. Um terço desses pacientes
foi submetido a uma cirurgia vascular elétrico, e eles apresentaram mais de duas vezes o risco de tromboembolismo e mortalidade10.
Foi realizado um estudo retrospectivo com 268 pacientes
que foram submetidos a substituição valvar aórtica transcateter
(TAVR), como resultado, a incidência de delirium pós-operatório
(POD) foi de 13,4% (n: 36), no qual o procedimento de TAVR não
transfemoral foi o preditor mais forte de POD se comparado a
TAVR transfemoral, que obteve uma elevada mortalidade 7. Ademais, dos 36 casos de POD, 18 dos pacientes apresentaram complicações associadas, incluindo problemas vasculares maiores /
sangramento (n=4), acidente vascular cerebral (n: 3), lesão renal
aguda (n: 3), fibrilação atrial (n: 4) e doença infecciosa (n: 4) 7.
Observou-se também uma frequência maior de DOP diagnosticado no segundo dia.
Em estudo realizado após implante de bioprótese aórtica
por cateter, houve sucesso do dispositivo na grande maioria dos
casos (86,6%), as complicações relacionadas ao procedimento
de maior incidência foram: bloqueio de ramo esquerdo (30,1%),
bloqueio átrio-ventricular (27,4%) e necessidade de implante
de marca-passo definitivo (20,6%) 11. O estudo teve como público, indivíduos com a idade média de 81,5 anos e a maioria, do
sexo feminino. Em uma pesquisa que aborda também o implante
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de bioprótase aórtica por cateter encontrou, ainda, 77,0% dos
pacientes apresentavam insuficiência renal aguda (IRA), sendo
esse um fator importante, considerado que, antes do procedimento, comparando-se os valores médios da creatinina pré e
pós-procedimento (até 72h após a intervenção), houve aumento
médio de 0,1 mg/dL, pois o implante de bioprótese aórtica por
cateter é uma intervenção em que se utiliza contraste iodado,
que é nefrotóxico 11.
Ainda, um estudo de 2015 realizado com 32 pacientes que se
submeteram a cirurgia de troca valvar com uma válvula cardíaca transcateter, observou-se que destes, 6 (19%) evoluíram com
vazamento paravalvar moderado, 15 (47%) evoluíram com leve
e em 11 (34%) não foram observadas essa consequência 12. Além
disso, também foi relatado o aparecimento de bloqueio atrioventricular em 2 (6,5%) pacientes, enquanto 2 (6,5%) evoluíram
para o óbito durante um período de 30 dias de acompanhamento, devido problemas respiratórios 12.
A literatura relata que qualquer paciente acima de 70 anos
que foi submetido a revascularização miocárdica tem alto risco
de desenvolver fibrilação atrial (FA). Além disso, sabe-se que
para cada aumento de 10 anos na idade do paciente, o risco de
desenvolver FA pós-operatória após cirurgia cardíaca aumenta
em 75% 11. Essa associação se deve ao fato de esses indivíduos
apresentarem mais comorbidades relacionadas à idade, além de
alterações estruturais no miocárdio atrial, como distensão e fibrose, secundárias a alterações típicas da velhice 11.
Em um estudo de 2014, 348 pacientes submetidos à SARV
foram analisados (idade média de 76,8 ± 4,6 anos) 9. No geral,
a fibrilação atrial no pós-operatório foi de 32,8%, mas foi maior
em pacientes com 80 anos ou mais (42,9% versus 28,8% em
pacientes com idade entre 70-79 anos) 9. A Unidade de Terapia
Intensiva e o tempo de permanência hospitalar foram significativamente aumentados na fibrilação atrial 9.
Além disso, em um estudo feito com 323 pacientes em pós-operatório de cirurgia valvar, aqueles que apresentação infecção por Staphylococcus aureus (SE) apresentavam uma forma
mais grave de endocardite infecciosa, um desfecho patológico
da cirurgia 13. Dentre os pacientes acometidos por endocardite
infecciosa, a infecção por SE apresenta maior probabilidade de
óbito. Tal infecção expressa aumento nas manifestações de eventos embólicos, acidente vascular encefálico e insuficiência renal
aguda 13.
Observou-se que pacientes classificados com um índice de
elevada fragilidade (3/4 e 4/4) apresentam uma maior probabilidade de expressarem complicações após a cirurgia de substituição da valva aórtica transcateter (TAVR) que levam a uma maior
taxa de mortalidade, além de aumento no tempo de permanência no pós-operatório quando comparados com os pacientes menos frágeis (5). Esses pacientes receberam esses escores a partir
de testes como o de teste da caminhada de 15 pés e albumina
sérica e força de preensão manual dominante 5.
Segundo uma revisão e meta-análise, houve forte associação
entre o desenvolvimento de pseudoaneurismas após a realização de substituição de válvula aórtica transcateter (TAVR) quando após a operação utiliza-se dispositivo de fechamento de arte-
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riotomia (ACD), associada com diversas outras complicações em
comparação com corte cirúrgico (SCD) 14. O pseudoaneurisma
é definido como sendo um hematoma pulsátil que se comunica
com uma artéria por meio de um orifício da parede arterial, tendo como principais causas pós-operatório de cirurgia vascular,
infecções e traumas 15.
A cirurgia de troca valvar pode ter resultados duvidosos
de melhora, citando como complicações a disfunção miocárdica progressiva e do próprio ventrículo esquerdo, apesar de sua
fração de ejeção permanecer normal 16. Além disso, para pacientes que precisaram utilizar a circulação extracorpórea durante
esse procedimento cirúrgico, observou-se queda significativa
na pressão arterial, sendo que a pressão dos pacientes no pré-operatório era em média 158 ± 36 mmHg caindo para 121 ± 18
mmHg no pós-operatório3.
Ainda, na China, 345 pacientes com endocardite infecciosa
submetidos às cirurgias em valvas aórtica ou tricúspide apresentaram alto risco de desenvolverem abscessos perivalvares 17.
Sendo que, essa maior frequência de abcessos esteve associada,
principalmente, ao sexo masculino e ao tratamento cirúrgico da
valva aórtica 17.
Um estudo testou 153 pacientes, maiores de 65 anos, o
implante valvar aórtico transcateter (TAVI) e a substituição cirúrgica da aorta tradicional (SAR) 18. O primeiro procedimento
cirúrgico foi testado em 51 pacientes e os mesmos tiveram complicações no pós-operatório, tais como infecções da corrente
sanguínea, pneumonias, infecções do trato urinário e infecções
da ferida esternal, o segundo procedimento, realizado em 102
pacientes, não resultou em complicações notórias 18. Apesar da
diferença de infecções resultantes dos dois procedimentos cirúrgicos, em relação a sobrevida, não houve diferença1 8.
Uma complicação encontrada no pós-operatorio da substituição valvular cardíaca inclui vazamentos para-valvulares que,
com frequência, causam insuficiência cardíaca ou hemólise
grave (19). Tal estudo foi feito com base em um caso de uma
mulher de 72 anos que desenvolveu anemia hemolítica devido a um derrame mitral paraprotético, com consequente interrupção da veia cava inferior com a continuação do ázigos
na veia cava superior 19.
Em um estudo de 2015 realizado na Pensilvânia, a análise
dos pacientes com estenose valvar aórtica submetidos ao tratamento com TAVR transfemoral notou-se que a mortalidade intra-hospitalar foi o desfecho de 5,88% dos pacientes e a mortalidade em 90 dias foi de 17,65%, corroborando para a conclusão
de que a mortalidade é a principal complicação pós-operatória
desse procedimento 20.
CO N C L US Ã O

Assim, foi possível concluir com a realização desse
trabalho que a principal complicação pós-operatória da cirurgia
de troca valvar aórtica é a mortalidade, seguida de delirium pós-operatório e fibrilação atrial. Outras complicações expressam-se
em menores prevalências como dissecação aórtica e endocardi-

40

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

te infecciosa. Notou-se certa dificuldade em encontrar pesquisas
nacionais sobre o tema, o que expressa a importância desse trabalho ao reunir outras pesquisas para sintetizar tais complicações. Ainda, faz-se necessário o estímulo a produção científica
sobre esse assunto, principalmente em âmbito nacional, diante
da escassez de material nas bases de dados brasileiras.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Este estudo faz-se necessário para a comprovação da contribuição
positiva na qualidade de vida dos pacientes com Osteoartrite de quadril que foram
submetidos a Artroplastia Total de Quadril. OBJETIVO: Avaliar se os pacientes submetidos a esse procedimento têm uma melhora na qualidade de vida. MÉTODOS: Foram realizadas pesquisas na literatura, utilizando o método de revisão sistemática.
DISCUSSÃO: Baseando-se em uma análise publicada na Revista Bahiana de Medicina e
Saúde Pública que avaliou pacientes a espera da ATQ e indivíduos que já a realizaram,
denota-se que indivíduos pós-ATQ apresentaram uma melhora na qualidade de vida
em todos os domínios avaliados. CONCLUSÃO: Pacientes com OA que realizaram ATQ
obtiveram melhoria na qualidade de vida comparados aos que ainda aguardam pela
operação.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: This article is necessary to prove the positive contribution to the
quality of life of patients with hip osteoarthritis who underwent total hip arthroplasty.
OBJECTIVE: To assess whether patients undergoing this procedure have an improvement in quality of life. METHODS: Literature searches were carried out, using the systematic review method. DISCUSSION: Based on an analysis published in the Revista
Bahiana de Medicina e Pública Saúde that evaluated patients waiting for THA and individuals who have already undergone it, it is noted that post-THA individuals showed
an improvement in quality of life in all domains evaluated. CONCLUSION: Patients
with OA who underwent THA achieved an improvement in quality of life compared to
those who are still waiting for the operation.
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I N T RO D U Ç Ã O

O

steoartrite (OA) do quadril é uma condição osteoarticular crônica caracterizada por processo degenerativo
articular em que há deterioração da cartilagem, exposição
do osso subcondral, processo inflamatório crônico e neoformação óssea nas superfícies e nas margens articulares1. A
opção terapêutica mais recomendada atualmente é a Artroplastia Total do Quadril (ATQ)3.
OB J E T I V O

Avaliar se pacientes submetidos a ATQ melhor qualidade de
vida (QV), em relação aos que ainda aguardam pelo procedimento.

peso do indivíduo manteve a sua influência sobre o escore total
na medida da QV, demonstrando que o sobrepeso pode estar associado à deterioração da QV do portador de OA do quadril mesmo após a ATQ1. Os indivíduos submetidos à ATQ apresentaram
escores mais elevados de QV, em todos os domínios avaliados,
em relação aos que não foram submetidos2.
CO N C L US Ã O

Conclui-se que os pacientes com OA submetidos a cirurgia
de ATQ possuem uma melhor qualidade de vida em comparação
aos que possuem a OA e ainda estão aguardando pela operação.
RE F ER Ê N C I AS

OB J E T I V O

Trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa e descritiva,
que possui como principais bases de dados, as bibliotecas virtuais Scielo e Redalyc. Foram pesquisados como termos de busca,
as palavras: “Artroplastia Total de Quadril e Qualidade de vida”.
Obtivemos 80 resultados, 10 foram lidos, e 4 selecionados como
referências. Foram selecionados artigos que foram publicados
nos últimos 5 anos e relevantes.
RESU L T A D OS

E

D I SCUSS Ã O

A ATQ tem como objetivos: Alívio dos sintomas álgicos e a
restauração das funções articulares, representando para os pacientes o resgate da independência4. No ano de 2016, Rodrigo
Santos, publicou na Revista Bahiana de Medicina e Saúde Pública
uma análise transversal, descritiva e analítica, em que foram avaliados 73 pacientes portadores de OA do quadril à espera da ATQ
e indivíduos já submetidos ao procedimento. Os pacientes foram
divididos em dois grupos: Pré-ATQ e Pós-ATQ. A seleção destes,
foi realizada com base em critérios rigorosos de inclusão. A avaliação da QV dos pacientes foi acessada através do questionário
WOMAC2. Os resultados do presente estudo demonstraram que
indivíduos submetidos à ATQ apresentaram escores mais elevados de QV globalmente, quando comparados àqueles que ainda
esperam o procedimento2. A dor foi variável associada ao aumento no escore da QV. Os resultados quanto ao aspecto funcional da QV, corroboram com dados encontrados na literatura2. O
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: As pessoas infectadas pelo vírus HIV têm acesso gratuito à terapia
antirretroviral (TARV) no Brasil, no entanto, para que funcione é preciso que o paciente conduza a manutenção prolongada do tratamento, pois a efetividade da TARV
depende diretamente da adesão do paciente. OBJETIVOS: Discutir as possibilidades
e desafios no processo de monitoramento e avaliação da adesão ao tratamento antirretroviral, bem como as vantagens e desvantagens das técnicas disponíveis para sua
aferição. MÉTODOS: Foram consultadas as bases de dados PUBMED, MEDLINE, SCIELO e páginas oficiais como ANVISA e OMS e foram incluídos 17 artigos, atualizados
entre 2011 e 2018, em que os critérios de exclusão foram dados numéricos de outros
países e pessoas em uso de TARV em serviço privado. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Dos 17 estudos utilizados, 8 utilizaram como método de avaliação da adesão à TARV
apenas a aplicação de um questionário, 2 eram estudos transversais que utilizaram
a aplicação de questionário e a revisão dos prontuários clínicos dos pacientes, 2 trabalhos associaram a coleta de dados do prontuário, contagem de CD4 e questionário
adaptado, 4 combinaram aplicação do questionário e a contagem de CD4 e 1 estudo
utilizou apenas o prontuário. Foi observado que a maneira mais simples de medir a
aderência é o autorrelato do paciente, que pode ser direcionado através de um questionário. CONCLUSÃO: O instrumento mais escolhido para a realização da avaliação da
adesão à TARV foi o questionário, sendo um método capaz de demonstrar que os dados obtidos são eficazes, e que esses dados podem ser recolhidos nas instituições de
saúde com poucos recursos, mas existem outros métodos que podem ser associados a
este para tentar minimizar possíveis falhas na pesquisa e que permitem a comparação
do desempenho dos programas de dispensação e de acompanhamento do tratamento
entre si, ao longo do tempo, permitindo avaliar o sucesso das intervenções junto aos
pacientes.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: People infected with the HIV virus have free access to antiretroviral therapy (ART) in Brazil, however, for it to work it is necessary that the patient
conducts the prolonged maintenance of the treatment, as the effectiveness of ART depends directly on the patient's compliance. OBJECTIVES: Discuss the possibilities and
challenges in the process of monitoring and evaluating adherence to antiretroviral
treatment, as well as the advantages and disadvantages of the techniques available for
its measurement. METHODS: The PUBMED, MEDLINE, SCIELO databases and official
pages such as ANVISA and WHO were consulted and 17 articles were included, updated between 2011 and 2018, in which the exclusion criteria were numerical data from
other countries and people using ART in private service. RESULTS AND DISCUSSION:
Of the 17 studies used, 8 used only the application of a questionnaire as a method of
assessing adherence to ART, 2 were cross-sectional studies that used the application
of a questionnaire and the review of patients' medical records, 2 studies associated
the collection of medical record data, CD4 count and adapted questionnaire, 4 combined application of the questionnaire and CD4 count and 1 study used only the medical
record. It was observed that the simplest way to measure adherence is the patient's
self-report, which can be addressed through a questionnaire. CONCLUSION: The most
chosen instrument for the assessment of adherence to ART was the questionnaire,
being a method capable of demonstrating that the data obtained are effective, and
that these data can be collected in health institutions with few resources, but there are
others methods that can be associated with this to try to minimize possible research
failures and that allow the performance of the dispensing and treatment monitoring
programs to be compared with each other, over time, allowing to evaluate the success
of interventions with patients.

I N T RO D U Ç Ã O

O

s casos de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(AIDS) no Brasil vêm mostrando uma distribuição
dinâmica em relação aos grupos populacionais em que as
infecções pelo HIV são notificadas. Pela sua característica
e em virtude dos danos causados, é considerada uma epidemia mundial que atingiu grande magnitude, tornando-se
um problema de saúde pública internacional e não apenas
brasileiro.1
Desde o início da epidemia de AIDS no Brasil foram registrados 798.366 casos da doença até junho de 2015. Cerca
de 600 novos casos são registrados por ano no país, embora
a taxa de detecção de pessoas infectadas pelo vírus HIV tenha estabilizado na última década.2
Há 21 anos, com a publicação da Lei 9.313 de 1996, a
população portadora de HIV/AIDS com indicação a Terapia
com Antirretrovirais (TARV) tem acesso garantido aos medicamentos por meio do Ministério da Saúde. Sua utilização
depende da contagem de linfócitos TCD4+ e da carga plasmática viral do HIV; além dos dados laboratoriais que são
utilizados como forma de avaliar a evolução e o tratamento antirretroviral adequado. Para garantir a supressão viral
sustentada, é necessário que o paciente tome mais de 95%
das doses prescritas.3
Outros estudos que se baseiam na supressão viral refe-

rem que, para o indivíduo com AIDS atingir a supressão viral,
o percentual de adesão aos esquemas terapêuticos deve ser
de pelo menos 80%.4
A não adesão ou baixa adesão ao uso da TARV implica a
falência dos esquemas básicos de tratamento. Esse quadro
pode estabelecer a necessidade de esquemas terapêuticos
considerados de resgate, no Brasil eles são mais complexos e
geralmente exigem um número maior de comprimidos. A baixa adesão pode ser considerada uma ameaça nos planos individual e coletivo levando ao comprometimento da efetividade
da terapia medicamentosa e favorecendo a disseminação de
vírus que apresentem resistência aos medicamentos disponíveis, respectivamente, além do impacto para as políticas
públicas de oferta de medicamentos antirretrovirais e para o
sistema de saúde.5
OB J E T I V O

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo discutir as possibilidades e desafios no processo de monitoramento
e avaliação da adesão ao tratamento antirretroviral, bem como
as vantagens e desvantagens das técnicas disponíveis para sua
aferição.
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M É T O D OS

O presente estudo se tratou de uma pesquisa de revisão da
literatura, descritiva, exploratória e retrospectiva, com análise
integrativa, sistematizada e qualitativa.
O estudo se baseou em literaturas estruturadas, obtidas de
artigos científicos provenientes de bases de dados virtuais. Os
descritores utilizados para a coleta de dados foram: “Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida”, “Antirretrovirais”, “Atenção Farmacêutica” e “Adesão ao tratamento”.
Este estudo utilizou as bases de dados: Public Medline
(PUBMED), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e páginas
oficiais como Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
Organização Mundial da Saúde (OMS) e revistas científicas.
Foram incluídos no estudo 17 artigos completos, atualizados
entre as datas de 2011 a 2018, disponíveis gratuitamente e que
a pesquisa foi realizada em humanos. Os critérios de exclusão foram dados numéricos de outros países, pessoas em uso de TARV
sob acompanhamento em serviço privado.
RESU L T A D OS

E

D I SCUSS Ã O

A adesão às terapias é um determinante primário do sucesso
do tratamento. O fracasso na adesão é um problema sério que
não só afeta o paciente, mas também o sistema de saúde. A não
adesão da medicação em pacientes leva a piora substancial da
doença, morte e aumento dos custos dos cuidados de saúde. É
provável que uma variedade de fatores afete a aderência. Os obstáculos à adesão podem ser abordados como fatores do paciente,
do provedor e do sistema de saúde, com interações entre eles.
Profissionais de saúde como médicos, farmacêuticos e os enfermeiros têm um papel importante na prática diária para melhorar a adesão à medicação do paciente.6
A adesão à TARV ainda é um tema que suscita muitas divergências entre a comunidade científica, sendo amplamente discutido em eventos científicos sobre a AIDS no país. Em relação ao
pouco conhecimento sobre a adesão, faz-se necessário conhecer
os fatores de risco relacionados a ele.7,10
A medida de adesão ao tratamento de pessoas com HIV pode
ser feita mediante vários métodos, e os valores variam de acordo
com os instrumentos utilizados para avaliação, como, auto relatos, questionários, monitoramento eletrônico de comprimidos
(MEMS), contagem de comprimidos, registro sobre a retirada de
medicamentos da farmácia, contagem da carga viral e marcadores biológicos de linfócitos T-CD4+.8,9
Dos 17 estudos que preencheram os critérios de inclusão, 8
utilizaram como método de avaliação da adesão ao TARV apenas
a aplicação de um questionário, 2 eram estudos transversais que
utilizaram como métodos de avaliação da adesão à TARV a aplicação de questionário e a revisão dos prontuários clínicos dos
pacientes, 2 trabalhos associaram a coleta de dados do prontuário, contagem de CD4 e questionário adaptado, 4 combinaram
aplicação do questionário e a contagem de CD4 e 1 estudo utili-
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zou apenas o prontuário.
Foi observado que cada método tem suas próprias vantagens e desvantagens e nenhum método é considerado o padrão-ouro. A maneira mais simples de medir a aderência é do
autorrelato do paciente, que pode ser direcionado através de
um questionário.
Entre os vários métodos questionando o paciente, diários
de pacientes e avaliação da resposta clínica, são todos métodos
relativamente fáceis de usar, mas questionar o paciente pode
ser suscetível a falsas declarações e tende a resultar na superestimação a adesão do paciente.
CO N C L US Ã O

O instrumento mais escolhido para a realização da avaliação
da adesão à TARV foi o questionário, sendo um método capaz de
demonstrar que os dados obtidos são eficazes, e que esses dados
podem ser recolhidos sistematicamente nas instituições de saúde com poucos recursos, mas existem outros métodos que podem ser associados a esse para tentar minimizar possíveis falhas
na pesquisa e que permitem a comparação do desempenho dos
programas de dispensação e de acompanhamento do tratamento entre si, ao longo do tempo, permitindo avaliar o sucesso das
intervenções junto aos pacientes.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A aplicação endovenosa de n-butil cianoacrilato é uma nova técnica
para o tratamento de refluxo venoso clinicamente sintomático em veias safenas. A
aplicação se solidifica rapidamente e cria uma reação rápida de polimerização. Produz
um efeito inflamatório que gera uma força de tração imediata, depois uma força de
tração estável, e por último a polimerização final que ocorre a ligação ao endotélio.
OBJETIVOS: Realizar uma revisão literária sistemática para analisar a terapia de ablação com cola de cianoacrilato em veia safena. MÉTODOS: Utilizou-se como fonte de
pesquisa as seguintes bases de dados MEDLINE e PUBMED no período 2014 a 2019.
Foram incluídos artigos com os termos: “Ablation therapy with cyanoacrylate glue” e
“Saphenous vein”. RESULTADOS: Com o levantamento dos dados foram encontrados
15 estudos que foram submetidos a critérios de inclusão e exclusão. Assim, foram selecionados 14 estudos. A análise dos artigos apontou que a maioria dos pacientes teve
o índice do Questionário de Gravidade Venosa Clínica, reduzido. Isso porque, esse tratamento não necessita de anestesia tumescente e o uso da meia de compressão. A dor
pós-operatória é levemente diminuída em comparação a outros tipos de tratamentos
disponíveis para essa patologia. A maioria dos ensaios relatou que a oclusão completa
foi definida como nenhum segmento de patência mais longo que cinco cm. A complicação mais freqüente foi a flebite, acredita-se que seja uma reação de hipersensibilidade
do tipo IV devido a um corpo estranho. Os anti-histamínicos ou esteroides são eficazes para a prevenção e tratamento. CONCLUSÃO: A ablação com cianoacrilato é uma
técnica eficaz de ablação endovenosa com resultados superiores a outros métodos. O
acompanhamento em longo prazo fornecerá mais informações sobre os benefícios e o
seu impacto na expectativa de vida e na prática clínica.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: The intravenous application of n-butyl cyanoacrylate is a new technique for the treatment of clinically symptomatic venous reflux in saphenous veins.
The application solidifies quickly and creates a quick polymerization reaction. It produces an inflammatory effect that generates an immediate traction force, then a stable
traction force, and finally the final polymerization that takes place in the endothelium.
OBJECTIVES: To perform a systematic literary review to analyze ablation therapy
with cyanoacrylate glue in the saphenous vein. METHODS: The following MEDLINE
and PUBMED databases from 2014 to 2019 were used as a research source. Articles
with the terms: “Ablation therapy with cyanoacrylate glue” and “Saphenous vein” were
included. RESULTS: With the data survey, 15 studies were found that were submitted
to inclusion and exclusion criteria. Thus, 14 studies were selected. The analysis of the
articles showed that most patients had a reduced Clinical Venous Severity Questionnaire index. This is because, this treatment does not require tumescent anesthesia
and the use of compression stockings. Postoperative pain is slightly reduced compared to other types of treatments available for this condition. Most trials reported that
complete occlusion was defined as no patency segment longer than five cm. The most
frequent complication was phlebitis, which is believed to be a type IV hypersensitivity
reaction due to a foreign body. Antihistamines or steroids are effective for prevention and treatment. CONCLUSION: Cyanoacrylate ablation is an effective intravenous
ablation technique with results superior to other methods. Long-term follow-up will
provide more information about the benefits and their impact on life expectancy and
clinical practice.

I N T RO D U Ç Ã O

I

nsuficiência venosa crônica (IVC) são distúrbios crônicos é o conjunto de manifestações clínicas causadas
pela anormalidade (refluxo, obstrução ou ambos) do sistema venoso periférico (superficial, profundo ou ambos), que
acomete os membros inferiores. Ocorre geralmente a uma
taxa de 25% a 33% nas mulheres e 19% a 20% nos homens,
com uma incidência anual de 2,6% nas mulheres e 1,9% nos
homens.1
Os métodos de ablação térmica (AT), ablação por radiofrequência (RFA) e ablação a laser endovenosa (EVLA) são
métodos eficazes para a insuficiência da veia safena magna
(GSV). Possuem tempo de recuperação rápido e altas taxas
de oclusão. No entanto, apresentam várias desvantagens,
como a necessidade de anestesia tumescente, ruptura da
parede da veia com EVLA, dor pós-operatória, hematomas
e parestesia.1
A ablação com cola de n-butil cianoacrilato (ACC) é uma
nova técnica de ablação aprovada pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos.2 que não requer o uso de
anestesia tumescente para o tratamento de refluxo venoso
clinicamente sintomático em veias safenas.3 O dispositivo é
indicado para o fechamento permanente de veias superficiais tronculares de extremidade inferior, como a veia safena
magna (VSM).2 A aplicação se solidifica rapidamente e cria
uma reação rápida de polimerização. Essa reação produz um

efeito inflamatório que gera uma força de tração imediata, depois uma força de tração estável, e por último a polimerização
final durante a qual ocorre a ligação ao endotélio.
O tratamento visa eliminar os refluxos patológicos, reduzindo assim os sintomas, complicações em longo prazo da
insuficiência venosa crônica (IVC) e a melhora da qualidade
de vida.4
A falta de efeitos colaterais significativos e uma taxa de sucesso de 100% são benefícios claros nos artigos analisados.4
É contraindicado em pacientes com histórico de reações de
hipersensibilidade a cianoacrilatos, tromboembolismo venoso agudo ou sépsis.5
A segurança e a eficiência do uso de AC no tratamento da
insuficiência de VSM parecem promissoras com base em resultados iniciais e intermediários de estudos recentes.
OB J E T I V O

Realizar uma revisão literária sistemática para analisar a
efetividade da terapia de ablação com cola de cianoacrilato em
veia safena. Avaliar a melhora clínica dos pacientes através do
Escore de Severidade Clínica Venosa (ESCV) e do Questionário
Aberdeen para Doença Venosa (QAVV), identificando as taxas de
oclusão após o tratamento e as possíveis complicações.
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M É T O D OS

Foram pesquisadas as bases de dados MEDLINE e PUBMED.
Os descritores utilizados foram: “Ablation therapy with cyanoacrylate glue” e “Saphenous vein”. A pesquisa nas bases de dados
foi realizada com os seguintes conectores: (Ablation therapy
with cyanoacrylate glue) AND (Saphenous vein). Adotaram-se
como critérios de inclusão dos estudos: artigos escritos em inglês, alemão e russo, que abordaram a terapia de ablação com
cola de cianoacrilato em veia safena. Os dados foram extraídos
de forma padronizada, por dois investigadores independentes
responsáveis pela avaliação da qualidade metodológica dos manuscritos. Foram excluídos artigos em duplicidade e aqueles feitos em animais. A busca na literatura foi realizada em fevereiro
de 2019, incluindo artigos de 2014 a 2019. A seleção dos artigos
ocorreu respeitando-se duas etapas. Foram lidos na íntegra e, da
mesma e excluídos aqueles que não se adequaram aos critérios
de inclusão, segundo modelo PRISMA (Figura 1).

Ed.3

cientes com doença venosa crônica. A maioria dos indivíduos
apresentavam doença venosa de classe 2 e 4 (Tabela1)
Tabela 1. Características dos estudos inclusos na revisão sistemática sobre a venoablação com cianoacrilato com CEAP.
AUTOR

CEAP

Almeida, J. et al

C2-C4

Çalik E. S., Arslan U. e Erkut, B

C2-C5

Bozkurt, A. K., Yilmaz,F

C2-C4

Tekin, A. I. et al

C2 >

Park, I.

C1-C4

Morrinson N. et al

C2-C4

Koramaz, I. et al

C2-C5

Meissner, M. H.

C2-C4

O ESCV é utilizado para acompanhar os sintomas e mensurar a gravidade da doença venosa crônica. A análise dos artigos
apontou melhora do quadro clínico dos pacientes após o início
do tratamento com o NBCA (N-Butil Cianoacrilato) comparando
os valores iniciais e após o tratamento, apontando redução do
ESCV. (Tabela 2)
Tabela 2. Características dos estudos inclusos na revisão sistemática sobre a venoablação com cianoacrilato com Escore
de severidade clínica venosa (ESCV)

Figura 1. Elaboração da busca estrutural segundo o modelo
PRISMA de revisões sistemáticas

AUTOR

Escore de Severidade Clínica
Venosa (ESCV)

Almeida J. et al.

Inicial: 6,1 +/- 2,7

Bozkurt A. K. & Yilmaz,F.

Inicial: 5,7 +- 2,3 (n=154)

Çalik E. S., Arslan U. e Erkut,
B
Koramaz, I. et al

Morrison N. et al
RESU L T A D OS

Com o levantamento dos dados foram encontrados 15 estudos que foram submetidos a critérios de inclusão e exclusão.
Assim, foram selecionados 14 estudos.
A gravidade da doença clínica pré-operatória é classificada
de acordo com a CEAP (Classificação Clínica, Etiológica, Anatômica e Fisiopatológica) e os achados clínicos foram avaliados
com o Escore de Severidade Clínica Venosa (ESCV) e Questionário Aberdeen para doença venosa (QAVV).
Um dos critérios de inclusão dos pacientes nos estudos foi
baseado na classificação CEAP que faz a estratificação dos pa-

Park, I.
Yavuz T., Acar N. A., Aydın H.,
Ekingen E.

12 meses: 1,5 +/- 1,4

12 meses: 0,60+-0,7 (n=142)
Inicial: 4,9 +- 1,2

6 meses: 1,4 +- 0,8 (p<0001)
Inicial: 7,53 +/- 1,03

Após tratamento: 2,79 +/- 1,05
Inicial: 5,5

12 Meses: 1,5

Média 4,3 (2,1); 2 a 13.

1º mês 1,2 +/- 1,0 (0 a 5); p = .024
Inicial: 5,43 +- 0,87

12 meses: 0,6 +- 0,75

É proposto a utilização conjunta do ESCV associado ao questionário de qualidade de vida (QV). Seja desordem, doença ou
insuficiência, o termo aplicado, os sintomas e sinais decorrentes
do comprometimento do sistema venoso influenciam na QV das
pessoas.6 O Questionário Aberdeen para doença venosa (QAVV)
é um deles, e teve seus índices também reduzidos (Tabela 3).
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Tabela 3. Características dos estudos inclusos na revisão sistemática sobre a venoablação com cianoacrilato Questionário Aberdeen para doença venosa (QAVV).
AUTOR

Aberdeen Varicose Vein
Questionnaire scores (QAVV)

Bozkurt A. K. & Yilmaz,F

Inicial: 18,1 +- 5

Morrinson N. et. al

Inicial: 18,9

Yavuz T., Acar N. A., Aydın H.,
Ekingen E.

12 meses: 4,6 +- 1,4
12 meses: 10

Início: 18,32 +- 5,24

12 meses: 4, 61 +- 1,42

Taxas de oclusão superiores a 90% nos períodos de curto
em médio prazo são constantemente relatado nos ensaios clínicos selecionados, com baixas taxas de complicações. A oclusão
completa foi definida como nenhum segmento de patência mais
longo que cinco cm.5 As taxas de oclusões dos artigos selecionados: em 24 meses, observaram taxas de sucesso que chegaram
a (92,1%)7 . Em 12 meses, (99,4%)8, (96,65%)1, (98,6%)3 e
(97,2)2. Em 3 meses, (100%)9.
A técnica de ablação com cianoacrilato é rápida e simples,
com baixa dor periprocedural que não requer anestesia tumescente e meias de compressão.1,4 sendo vantajoso em comparação
a outras técnicas que necessitam de meias de compressão, mesmo em pacientes com doença leve e varizes.5
As complicações mais frequentes foram tromboflebite (0,5%
-18%) 1,4,7 e hiperpigmentação (1,6% -3%).7,10 Outras complicações relatadas incluíram trombose venosa profunda (0%
-3,5%)1,4,7, infecção ou celulite no local de acesso (1,4% -3%)7,
equimose ou hematoma (1,4% -1,6%)4 e lesão ou parestesia nervosa eram raras (0% -2%).10
O termo "reação cutânea anormal" em vez de flebite presume que a “reação anormal da pele” mencionada como flebite em
alguns estudos, é um pouco diferente da flebite típica. Possivelmente, esse fenômeno é devido a reação de hipersensibilidade
do tipo IV, uma “reação de corpo estranho” ou “reação alérgica”
ao cianoacrilato devido em vez de flebite.9
Os anti-histamínicos ou esteroides são eficazes para a prevenção e tratamento. A maioria dos casos de flebite foi leve, transitória e tratada com sucesso com medicação anti-inflamatória
não esteroide. 2,5,9
D I SCUSS Ã O

Almeida et al7 foi o primeiro a relatar o uso da ACC em humanos no tratamento da IVC em seu estudo piloto em 2013, tornando a técnica cada vez mais conhecida e estudada. Os ensaios
clínicos estudados demonstraram que ACC é um forte embolizador. Através de um transdutor de ultrassom, ocorrem três fases
da polimerização adesiva de cianoacrilato: uma fase inicial de rápido aumento das forças de tração; uma segunda fase envolvendo força elástica constante por até 1 minuto e uma fase final que
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utiliza força elástica para atingir a polimerização completa.3,11
São mecanismos químicos e físicos combinados que resulta em
fechamento permanente das veias.4 As Alterações histopatológicas na parede vascular causadas pelo adesivo ACC foram esclarecidas.1 Uma vez introduzida no lúmen venoso, uma reação
inflamatóriada é induzida na parede da veia ao corpo estranho,
conduzindo eventualmente à oclusão fibrótica em longo prazo
da veia.5
O método ACC foi comprovado como um tratamento eficaz
para IVC. 1-14 A taxa de fechamento em até 12 meses foi superior
a 90% em todos os artigos analisados associado à alta melhora
clínica e eventos adversos leves.1,4,8
Em comparação a outros tipos de tratamentos disponíveis
para essa patologia, o ACC mostrou-se superior ou equivalente
ao tipo de tratamento comparado. Em 12 meses de acompanhamento, as taxas de fechamento do ACC comparado com EVLA
foram superiores1,3,10 em média 2,4%. Outro estudo evidenciou
que os métodos de ablação não térmica, a ablação endovenosa
mecanoquímica (MOCA) e CAA são tão eficazes quanto EVLA ou
RFA (Ablação por Radiofrequência) e podem ser uma alternativa à ablação térmica.11 Em relação às complicações, também
foram menores que o EVLA. 1,2,3,10,11 A ausência de meias varicosas, recuperação precoce, retorno precoce à rotina diária e baixa
incidência de efeitos colaterais proporcionaram alta satisfação e
adesão do paciente no grupo ACC.1
De acordo com relatórios anteriores, o efeito adverso mais
comum relatado foi a flebite.1,4,7 Park et.al9, usa o termo "reação
cutânea anormal" em vez de flebite. Destaca que esse fenômeno
é mais provável ser uma “reação de corpo estranho” ou “reação
alérgica” ao cianoacrilato em vez de flebite. Os AINEs podem
ajudar a diminuir o risco de “reação pele anormal”, assim como
flebite.2,5
O sucesso clínico também foi analisado usando as avaliações
ESCV e QAVV, que melhoraram significativamente e permaneceram melhorando em todos os intervalos de tempo acompanhado. Entre as principais vantagens sobre as modalidades de tratamento estabelecidas para Veia Safena Magna, é que nenhuma
anestesia tumescente é necessária1,3,4,10, levando a um tempo de
procedimento reduzido4,10 e maior conforto do paciente. Além
disso, nenhuma energia térmica, com risco associado de lesão
nervosa1, é aplicada.
CO N C L US Ã O

A análise de eficácia e segurança mostra que a ablação com
cianoacrilato é um método seguro e simples que pode ser recomendado como uma técnica eficaz de ablação endovenosa com
resultados superiores a outros métodos. A falta de efeitos colaterais significativos e uma taxa de sucesso superior a 90%%
valida o método. Portanto, por ser um método recente, o acompanhamento em longo prazo fornecerá mais informações sobre
os benefícios e o seu impacto na expectativa de vida e na prática
clínica.

51

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

RE F ER Ê N C I AS
1- Çalik E. S. & Arslan U. & Erkut, B. Ablation therapy with cyanoacrylate glue and laser for refluxing great saphenous veins – a
prospective randomised study. Hogrefe AG, 2019; 48: 405-412.

2- Morrison N. et al. Randomized trial comparing cyanoacrylate

embolisation and radiofrequency ablation for incompetent great
saphenous veins (VeClose). J Vasc Surg. 2015;61: 985–94

3- Koramaz, İ. et al. Ablation of the great saphenous vein with

nontumescent n-butyl cyanoacrylate versus endovenous laser

therapy. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders,2017; 5(2): 210–215.

4- Tekin, A. İ. et al. Nonthermal, Nontumescent Endovenous Treat-

ment of Varicose Veins. Annals of Vascular Surgery, 2016; 36:231–
235.

5- LAM, Y. L. et al. Lam, Y. L. Expert review on the VenaSeal® sys-

tem for endovenous cyano-acrylate adhesive ablation of incompetent saphenous trunks in patients with varicose veins. Expert
Review of Medical Devices, 2017; 14(10): 755–762.

6- Santos, V.P., Queiroz, A. B. Classificações e questionários de qua-

lidade de vida na diença venosa: quais são, porque e quando utilizar?. J Vasc Bras, 2019; 18.

7- Almeida J. et al. Thirtysixth-month follow-up of first-in-human
use of cyanoacrylate adhesive for treatment of saphenous vein in-

competence. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2017; 5:658–66.
8- Yavuz T., Acar N. A., Aydın H., Ekingen E. A retrospective study

of a new n-butyl-2-cyanoacrylate glue ablation catheter incorporated with application guiding light for the treatment of venous
insufficiency: Twelve-month results. Vascular. 2018; 26: 547–55.

9- Park, I. Initial Outcomes of Cyanoacrylate Closure, VenaSeal
System, for the Treatment of the Incompetent Great and Small

Saphenous Veins. Vascular and Endovascular Surgery, 2017; 51:
545-549.

10- Bozkurt, A. K. & Yılmaz, M. F. A prospective comparison of a

new cyanoacrylate glue and laser ablation for the treatment of

venous insufficiency. Phlebology: The Journal of Venous Disease,
2016, 31: 106–113.

11- Vos C. G. et al. A systematic review and meta-analysis of two
novel techniques of nonthermal endovenous ablation of the gre-

at saphenous vein. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2017; 5:
880–96.

12- Meissner, M. H. What is effective care for varicose veins? Phlebology: The Journal of Venous Disease, 2016; 31(1_suppl): 80–87.

13- Varcoe, R. L., Thomas, S. D., Bourke, V., Rübesamen, N. M. K., &
Lennox, A. F. (2017). Utility of Adjunctive Digital Subtraction Venography for the Treatment of Saphenous Vein Insufficiency. Journal
of Endovascular Therapy, 2017; 24(2): 290–296.

14- Whiteley, M. S. Glue, steam and Clarivein – Best practice tech-

niques and evidence. Phlebology: The Journal of Venous Disease,
2015; 30(2_suppl): 24–28.

Ed.3

52

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Ed. 3

Diagnóstico de esclerose múltipla:
revisão de literatura
esclerose múltipla, diagnóstico, imunologia

multiple sclerosis, diagnosis, immunology

Autores
Junior JRO, Nabuth ALA,

Troian RF, Guimarães LDL,

Barbiero IA, Basilio UU, Silva

HL, Teixeira MM, Lima KCS,

Miranda PEF

Dados dos autores
Jair Rodrigues de Oliveira Junior,
UNIFAN, Aparecida de Goiânia,
Goiás, Brasil
Ana Lydia de Araújo Nabuth,
UNIFAN, Aparecida de Goiânia,
Goiás, Brasil
Rogério Fraga Troian, UNIFAN,
Aparecida de Goiânia, Goiás,
Brasil
Lucas Dezidério Lopes Guimarães, UNIFAN, Aparecida de
Goiânia, Goiás, Brasil
Iasmin Barbiero Abdalla,
UNIFAN, Aparecida de Goiânia,
Goiás, Brasil
Ully Urzeda Basilio, UNIFAN,
Aparecida de Goiânia, Goiás,
Brasil

r e s u m o

INTRODUÇÃO: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença de caráter geralmente progressivo, na
qual a inflamação e desmielinização da substância branca do sistema nervoso central resulta em
vários sinais e sintomas neurológicos. É considerada uma enfermidade inflamatória, provavelmente autoimune. Pode envolver qualquer parte do sistema nervoso central, nesse sentido, a sua
apresentação clínica é bastante ampla. O diagnóstico da EM baseia-se na história do paciente e em
critérios diagnósticos, não havendo nenhum teste diagnóstico específico. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo geral apresentar revisão bibliográfica atualizada sobre esclerose múltipla
e de maneira mais específica, o seu diagnóstico. MÉTODOS: Realizado uma revisão bibliográfica a
partir de artigos selecionados, das bases de dados do Scielo, Lilacs, PubMed, utilizando os seguintes descritores: esclerose, biomarcadores, autoimunes, inflamação; com o intuito de confrontar as
variáveis de interesse com os dados da literatura. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O diagnóstico de
esclerose múltipla ainda é clínico e baseia-se em dados de história e exame físico, os critérios diagnósticos para a EM incluem avaliação clínica e exames complementares, em especial a Ressonância Magnética do encéfalo, enfatizando a necessidade de demonstrar a disseminação de lesões no
tempo e espaço e para excluir diagnósticos diferenciais. As lesões apresentadas por portadores de
EM são, sobretudo, periventriculares e infratentoriais, de aspecto crespo e rugoso, apresentam-se
iso ou hipointensas nas imagens em T1 e hiperintensas em T2, maiores que 6 mm e com aspecto
anelar, o que constata a quebra da barreira hematoencefálica. CONCLUSÃO: O processo de diagnóstico da esclerose múltipla está intimamente relacionado à reação inflamatória que essa doença
desencadeia. Uma história clínica bem realizada apoiada em métodos de investigação paraclínicos
(LCR, potenciais evocados, ressonância magnética) permitem chegar a uma definição diagnóstica
cada vez mais precoce da EM na maioria dos casos. Mas, que na ausência de testes laboratoriais
definitivos e achados patognomônicos, a EM ainda permanece um diagnóstico de exclusão.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Multiple Sclerosis (MS) is a disease of generally progressive character, in
which the inflammation and demyelination of the white matter of the central nervous system
results in several neurological signs and symptoms. It is considered an inflammatory disease,
probably autoimmune. It can involve any part of the central nervous system, in that sense,
its clinical presentation is quite wide. The diagnosis of MS is based on the patient's history
and diagnostic criteria, with no specific diagnostic test. OBJECTIVE: This work has the general objective of presenting an updated bibliographic review on multiple sclerosis and more
specifically, its diagnosis. METHODS: A bibliographic review was carried out from selected
articles, from Scielo, Lilacs, PubMed databases, using the following descriptors: sclerosis,
biomarkers, autoimmune, inflammation; in order to compare the variables of interest with
the data in the literature. RESULTS AND DISCUSSION: The diagnosis of multiple sclerosis
is still clinical and is based on data from history and physical examination, the diagnostic
criteria for MS include clinical evaluation and complementary exams, in particular MRI of
the brain, emphasizing the need to demonstrate the spread of time and space injuries and to
exclude differential diagnoses. The lesions presented by patients with MS are, above all, periventricular and infratentorial, with a curly and wrinkled appearance, are iso or hypointense
in T1 images and hyperintense in T2, larger than 6 mm and with an annular aspect, which
shows the break the blood-brain barrier. CONCLUSION: The process of diagnosis of multiple
sclerosis is closely related to the inflammatory reaction that this disease triggers. A well-performed clinical history supported by paraclinical investigation methods (CSF, evoked
potentials, magnetic resonance imaging) allows reaching an increasingly early diagnostic
definition of MS in most cases. However, that in the absence of definitive laboratory tests and
pathognomonic findings, MS still remains an exclusion diagnosis.

I N T RO D U Ç Ã O

A

s doenças desmielinizantes constituem um grupo de
agravos em que ocorre lesão da bainha de mielina, em
geral afetando diferentes áreas do sistema nervoso central
(SNC). A Esclerose Múltipla (EM) é uma das doenças neurológicas mais comuns em adultos jovens. Ela foi identificada
formalmente e estabelecida como entidade clínicopatológica
em 1868, pelo neurologista francês Jean Martin Charcot. Ele
chamou a doença de “esclerose em placas”, descrevendo as
áreas circunscritas, disseminadas e endurecidas que encontrou no Sistema nervoso central. ¹
A EM é uma doença desmielinizante do SNC de natureza
inflamatória, crônica e progressiva. A destruição da bainha de
mielina e a degeneração axonal resultam em lesões dispersas
no SNC, com predileção para os nervos ópticos, tronco cerebral, medula espinhal e substância branca periventricular.
Tais lesões disseminam-se no tempo e no espaço, resultando
em déficits neurológicos de curso variável. ²
A causa da EM é desconhecida. Acredita-se que mecanismos genéticos e ambientais interajam gerando um processo autoimune e inflamatório que resulta nas lesões do SNC.
Estudos indicam a existência de uma predisposição genética
para o desenvolvimento da EM, sendo o risco de desenvolver
a doença maior quando há histórico da doença na família.
Pesquisas têm sido realizadas para identificar os alelos com
risco potencial para predispor a EM. A expressão de genes do

complexo maior de histocompatibilidade (MHC) parece ter
um papel na cascata patológica imunomediada da EM. Além
da predisposição genética, fatores ambientais também desempenham um significativo papel na etiologia da EM. O tabagismo, a alimentação e deficiência de vitamina D são apontados como possíveis fatores que desencadeiam a doença.
Há estudos buscando a associação da EM com certos agentes
infecciosos. Alguns patógenos, como Chlamydia pneumoniae,
vírus Herpes tipo 6 (HHV-6) e o Epstein-Barr (EBV), têm sido
pesquisados como potencias agentes participantes na etiopatogenia da doença.2,3
Na patogênese da doença, linfócitos T ativados estão envolvidos, causando alterações endoteliais da barreira hematoencefálica (BHE), secretando mediadores inflamatórios e
estimulando a cascata inflamatória. ³
A incidência da EM é baixa na infância, aumenta após os
18 anos e atinge um pico entre 25 e 35 anos (cerca de 2 anos
mais cedo em mulheres do que homens), e depois declina,
sendo rara acima dos 50 anos de idade. Em geral, o início da
doença ocorre entre 20 e 40 anos. Sua incidência é mais comum no sexo feminino, numa razão de aproximadamente 2
para 1, em indivíduos de cor branca e em áreas de clima temperado.³
O diagnóstico da EM baseia-se na história do paciente e
em critérios diagnósticos, não havendo nenhum teste diag-

54

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

nóstico específico. Os critérios diagnósticos são importantes
tanto para ensaios como para avaliação de pacientes. ³
Critérios diagnósticos para a EM incluem avaliação clínica e exames complementares, em especial a Ressonância
Magnética (RM) do encéfalo, enfatizando a necessidade de
demonstrar a disseminação de lesões no tempo (DIT) e espaço (DIS) e para excluir diagnósticos diferenciais.³
O tratamento de pacientes com esclerose múltipla (EM)
com imunomoduladores e, mais recentemente, com imunossupressores, modificaram o curso natural da doença nos últimos anos.4
OB J E T I V O

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar revisão bibliográfica atualizada sobre esclerose múltipla e elucidar
de maneira mais específica, o seu diagnóstico.
M É T O D OS

Realizado uma revisão bibliográfica a partir de artigos selecionados, das bases de dados do Scielo, Lilacs, PubMed, utilizando os seguintes descritores: esclerose, biomarcadores, autoimunes, inflamação; com o intuito de confrontar as variáveis
de interesse com os dados da literatura.
RESU L T A D OS

E

D I SCUSS Ã O

Para determinar o grau de evolução da esclerose múltipla
(EM) e seu dimensionamento, o que determina o prognóstico
do paciente que é acometido por tal patologia, não existem
biomarcadores específicos que possibilitem essa mensuração
de forma precisa. O grau e a velocidade de desenvolvimento
da doença são mensuráveis por meio da análise do líquido cefalorraquidiano (LCR) no que é inerente à confecção de biomarcadores indiretos.1
O processo inflamatório é a principal característica da primeira fase da doença, e ocorre devido à associação de: a) intercorrências vasculares; b) quebra da barreira hematoencefálica;
c) expressão antigênica; d) presença de marcadores da ativação
linfocitária. Esse mecanismo de resposta do SNC desencadeia a
produção de imunoglobulinas, quimiocinas e citocinas das quais
podem, ocasionalmente, ser detectadas na análise do LCR. Fato
que é comprovado quando, em pacientes acometidos pela EM,
por exemplo, mostraram-se aumentadas as citocinas: fator de
necrose tumoral alfa (TNF-α), interferon gama (INF-γ), interleucina 4 (IL-4), interleucina 10 (IL10). Além disso, de forma
análoga, a quimiocina CXCL 10 e a imunoglobulina, citada anteriormente, IgG também apresentam-se alteradas naqueles que
possuem EM.4
Em contrapartida à inexistência de biomarcadores específicos para dimensionar o grau de evolução do processo patológico
da EM a diferenciação do diagnóstico pode ser obtida por meio
de biomarcadores específicos, as neurotrofinas. Dentre esses
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marcadores destaca-se o BDNF (brain derived neurotrophic fator) que permite, de maneira específica, a avaliação do grau de
inflamação do sistema nervoso central (SNC) e é um marcador
de extrema segurança para ser usado como fator diferencial
no diagnóstico de EM. Esse fator é analisado a partir de resultados obtidos por meio do método de Enzyme Linked Immuno
Sorbent Assay (ELISA) sandwich, possibilitando, dessa forma, a
diferenciação do diagnóstico de EM.5
Além da análise de biomarcadores, diversas propostas de
diagnóstico clínico e de classificação da EM foram apresentadas.
A maioria destas fundamentadas em dados de exame físico e
história da doença e seu curso. A precisão dos vários critérios
utilizados para detectar portadores de EM varia de 40% a 87%,
esporadicamente, com atraso de alguns anos.5,6
É fundamental a análise de outros seis parâmetros para que
se diagnostique esclerose múltipla clinicamente definida. Esses
parâmetros são inerentes a localização e distribuição das lesões
(em portadores de EM são encontradas lesões no SNC separadas
e encontradas, predominantemente, na substância branca, comprometendo-a), a ocorrência e característica surtos (sendo comum na EM a presença de dois episódios de surto, com duração
de 24 horas mínimas e intervalados um mês ou mais), a presença
de alterações no exame neurológico (sendo a explicação para tal
mais plausível EM) e a idade do paciente (entre 10 e 50 anos em
casos de EM).7
O diagnóstico definitivo de EM deve obedecer a seis critérios, sendo alguns semelhantes àqueles descritos anteriormente
e outros, em contrapartida, focados em alterações no LCR e no
desenvolvimento do quadro como um todo. O primeiro deles
diz respeito a ocorrência de surtos, mínimo dois, e a lacuna de
um período maior que um mês entre esses episódios. Os autores
voltaram-se para a análise da região a ser mais acometida e a distribuição destas, sendo típico de EM o acometimento da substância branca e a multifocalidade das lesões, além da investigação
das alterações do LCR (pleocitose mononuclear; aumentos das
concentrações de globulina gama (IgG), com distribuição oligoclonal e indicações de síntese no sistema nervoso central). Verifica-se também, nesse estudo, a exploração do quadro, presente
em pessoas com idade entre dez e cinquenta anos, e seu grau de
evolução, sobretudo gradativamente progressivo ou lento. Todas
essas evidências devem apontar para o quadro patológico de
EM, sendo inexistente patologias que justifiquem, as alterações
encontradas, de forma mais plausível.6
Para a análise de diferentes aspectos, como os etiopatologênicos, os critérios apresentados acima mostram-se insuficientes
Além disso, esses parâmetros só consideram dados obtidos por
meio da análise da história da doença ou do exame físico, desconsiderando as evidências para clínicas, que permitem a mensuração do comprometimento neurológico, e mecanismos biológicos
disponíveis para se obter informações, sobretudo, específicas.8
Foram elaborados critérios que levam em consideração aspectos clínicos, laboratoriais e paraclínicos e os correlaciona
com graus de probabilidade da existência ou não de EM. De acordo com os autores, quatro situações são possíveis e avaliáveis,
sendo elas: 1. EM clinicamente definida; 1.1. Ocorrência de dois
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surtos e presença de duas lesões, de acordo com análise clínica,
no SNC separadas; 1.2. Ocorrência de dois surtos com a presença
de duas lesões, uma constatada por evidências clínicas e outra
fundamentada em achados paraclínicos. 2. EM laboratorialmente definida: 2.1. Ocorrência de dois surtos, achado clínico ou paraclínico de duas lesões no SNC e presença de IgG à análise do
LCR; 2.2. Ocorrência de um surto, achado clínico de duas lesões
no SNC e presença de IgG à análise do LCR; 2.3. Ocorrência de
um surto, achado clínico de uma lesão e paraclínico de outra e
presença de IgG à análise do LCR. 3. EM clinicamente provável:
3.1. Ocorrência de dois surtos e achado clínico de uma lesão; 3.2.
Ocorrência de um surto e achados clínicos de duas lesões; 3.3.
Ocorrência de um surto achado clínico de uma lesão e paraclínico de outra. 4. EM laboratorialmente provável: 4.1. Ocorrência de
dois surtos e presença de IgG à análise do LCR.9
Prendendo-se aos achados obtidos por meio da ressonância
magnética (RNM), deve-se considerar algumas características de
lesões evidenciadas por esse método de imagem para colaborar
e potencializar a precisão do diagnóstico de esclerose múltipla.
As lesões apresentadas por portadores de EM são, sobretudo,
periventriculares e infratentoriais, de aspecto crespo e rugoso,
apresentam-se iso ou hipointensas nas imagens em T1 e hiperintensas em T2, maiores que 6 mm e com aspecto anelar (pós
administração de contraste paramagnético), o que constata a
quebra da barreira hematoencefálica.4

CO N C L US Ã O

O processo de diagnóstico da esclerose múltipla está intimamente relacionado à reação inflamatória que essa doença
desencadeia. Essa reação relaciona-se à primeira fase da doença,
e para que ocorra a mensuração da gravidade dessa patologia
faz-se necessário a análise do líquido cefalorraquidiano (LCR).
A resposta do SNC é identificável por meio dos achados de Fator
de necrose tumoral alfa (TNF-α), interferon gama (INF-γ), interleucina 4 (IL-4), interleucina 10 (IL10) e igG alterada. Ou seja, a
esclerose múltipla é caracterizada como uma doença autoimune
na qual são produzidos anticorpos contra os componentes da
mielina. Dessa forma, além da presença de um infiltrado inflamatório e da destruição da mielina, e EM caracteriza-se também
por acometer danos ao axônio, presença de cicatrizes gliais e
aparecimento de lesões dispersas na substância branca do SNC.10
Segundo a literatura, há controvérsias com relação a presença de biomarcadores específicos para o diagnóstico da esclerose
múltipla. Entretanto, para que ocorra o diagnóstico diferencial, a
análise é feita justamente por meio das neurotrofinas (biomarcadores específicos). Dentre esses, diferencia-se o BDNF, que
avalia o grau de inflamação do SNC a partir de dados obtidos do
método ELISA.
Além desses métodos, diferentes propostas de classificação
e diagnóstico da EM foram elucidadas, desde exame físico até
a história e curso da doença; sendo a precisão desses extremamente variável. Contudo, apesar de diferentes autores abordar

Ed.3

diversas formas de caracterizar e diagnosticar a EM em pacientes, torna-se imprescindível os achados obtidos por meio da
ressonância magnética (RNM), evidenciando-se lesões periventriculares e infratentoriais, o que retrata a quebra da barreira
hematoencefálica.
Uma história clínica bem realizada apoiada em métodos de
investigação paraclínicos (LCR, potenciais evocados, ressonância
magnética) permitem chegar a uma definição diagnóstica cada
vez mais precoce da EM na maioria dos casos. Mas, que na ausência de testes laboratoriais definitivos e achados patognomônicos,
a EM ainda permanece um diagnóstico de exclusão.3
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A lesão de vesícula biliar após trauma abdominal é um evento raro, identificada
apenas durante o intraoperatório para avaliar e tratar outras lesões viscerais. A lesão isolada de
vesícula em um trauma abdominal fechado é ainda mais rara e de difícil diagnóstico. APRESENTAÇÃO DO CASO: Paciente masculino, 31 anos, sem história de comorbidades e de cirurgias prévias,
vítima de colisão moto X anteparo fixo, trazido pelo SAMU em transporte aéreo e admitido na unidade com Glasgow 4, submetido a intubação orotraqueal, com pressão arterial de 90x30 mmHg e
com resposta rápida à reanimação volêmica. Apresentava múltiplas escoriações na parede torácica
anterior. Tomografia Computadorizada (TC) de tórax e abdome com hemotórax laminar, pequeno
hemoperitônio em espaço de Morrison, sem sinais de sangramento ativo, sem sinais de pneumoperitônio ou de lesões de vísceras ocas/maciças. Optou-se em manter acompanhamento pela cirurgia
geral, com monitorização diária de hemoglobina (Hb) e hematócrito (Ht) e vigilância da estabilidade hemodinâmica. Paciente evoluiu com piora da distensão abdominal, queda de 2,2 pontos de Hb
e TC de controle com aumento do líquido livre. Submetido à laparotomia exploradora com visualização de grande quantidade de bile (cerca de 2 litros) na cavidade, lesão no corpo da vesícula biliar,
presença de cálculo biliar no leito hepático e sem lesões de outras vísceras. Não foi encontrado
lesão de via biliar e foi observado lesões em "pingo de vela" em topografia pancreática, sugestivo
de pancreatite traumática. Realizada colecistectomia fundo-cística e cauterização do segmento do
fundo da vesícula aderido no leito hepático. Posicionado dreno tubulolaminar na topografia do corpo do pâncreas e leito hepático. Paciente evoluiu sem intercorrências do ponto de vista abdominal,
com retirada de dreno abdominal no 10º dia pós-operatório sem débito e alta hospitalar. Segue
com cuidados ortopédicos e acompanhamento ambulatorial. DISCUSSÃO: A lesão da vesícula biliar
por trauma abdominal fechado é rara, e geralmente está associada a lesões de outros órgãos. Tal
raridade deve-se fundamentalmente a razões anatômicas, já que a vesícula encontra-se localizada
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num recesso protegido. O caso descrito evidencia um paciente vítima de politrauma, com lesão
isolada de vesícula biliar, identificada durante ato cirúrgico, o que consiste em um achado ainda
mais raro. A colecistectomia é o tratamento recomendado. CONCLUSÃO: A lesão isolada da vesícula
biliar por trauma abdominal fechado é incomum e devido à variabilidade de apresentação clínica, algumas lesões são diagnosticadas e tratadas tardiamente, com consequentes implicações na
evolução. O prognóstico é habitualmente bom se o diagnóstico for precoce. Alto grau de suspeição
é necessário nos casos de trauma abdominal fechado que apresentam líquido livre sem lesão de
órgãos parenquimatosos, principalmente se houver achado radiológico de vesícula contraída em
paciente que se encontra em jejum.
a b s t r a c t

Classificação
RELATO DE CASO

INTRODUCTION: Gall bladder injury from blunt trauma is rare, due to its anatomical position and size, presenting in 3 to 5% of victims of abdominal trauma. CASE APRESENTATION:
Male patient, 31 years old, with no history of comorbidities and previous surgeries, victim
of a motorcycle X fixed bulkhead collision, brought by SAMU in air transport and admitted
to the unit with Glasgow 4, submitted to orotracheal intubation, with blood pressure 90x30
mmHg and rapid response to fluid resuscitation. He had multiple abrasions on the anterior
chest wall. Computed tomography (CT) of the chest and abdomen with laminar hemothorax,
small hemoperitoneum in Morrison's space, without signs of active bleeding, without signs
of pneumoperitoneum or of hollow/massive viscera lesions. We opted to keep up with general surgery, with daily monitoring of hemoglobin (Hb) and hematocrit (Ht) and monitoring of
hemodynamic stability. The patient evolved with worsening of abdominal distention, a drop
of 2.2 Hb points and a control CT with an increase in free fluid. Undergoing exploratory laparotomy with visualization of a large amount of bile (about 2 liters) in the cavity, injury to the
gallbladder body, presence of gallstones in the liver bed and no lesions of other viscera. No
bile duct lesion was found and "drop of candle" lesions were observed in pancreatic topography, suggestive of traumatic pancreatitis. Fundo-cystic cholecystectomy and cauterization
of the segment of the bottom of the vesicle adhered to the liver bed was performed. Tubulolaminar drain positioned in the topography of the pancreas body and liver bed. The patient
evolved uneventfully from the abdominal point of view, with removal of an abdominal drain
on the 10th postoperative day without debt and hospital discharge. Follow up with orthopedic care and outpatient monitoring. DISCUSSION: The clinical picture after the trauma is, in
most cases, insidious, with no symptoms for hours, which ends up delaying the diagnosis. In
blunt abdominal trauma, the isolated lesion of the gallbladder is confirmed through exploratory laparotomy. CONCLUSION: The case described here shows a patient suffering from
polytrauma, with an isolated lesion of the gallbladder, identified during surgery, which is an
even rarer finding. Cholecystectomy is the gold standard for gallbladder injuries, showing a
good prognosis the more recent the diagnosis.

I N T RO D U Ç Ã O

A

vesícula biliar é um órgão compactuado ao fígado e
protegida pela parede torácica. Sua lesão após trauma
abdominal é um evento raro, identificado geralmente durante o
intraoperatório para avaliar e tratar outras lesões viscerais. Possui difícil método de diagnóstico e tratamento, pois sua clínica é
variável.1
Forças de compressão e cisalhamento, geralmente prove-

nientes de acidentes automobilísticos, são as principais causas
de lesão isolada da vesícula biliar em trauma abdominal fechado.2,3
Este trabalho foi concretizado com intuito de realizar o relato
de caso de um paciente de 31 anos, vítima de trauma abdominal
fechado, com lesão isolada da vesícula biliar. Foram utilizados
como metodologia artigos de revisão relacionados ao tema.
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A P RESE N T A Ç Ã O

D O

CASO

Paciente do sexo masculino, 31 anos de idade, sem história
de comorbidades e de cirurgias prévias, vítima de colisão moto
X anteparo fixo, encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergências de Goiânia (HUGO) pelo SAMU em transporte aéreo. Ao
exame físico apresentava-se: gravíssimo estado geral, Glasgow 4,
pupilas isofotorreagentes, hipocorado, dispneico, taquicárdico,
hipotenso com PA de 90x30 mmHg e múltiplas escoriações na
parede torácica anterior. Em seguida foi submetido à intubação
orotraqueal e infusão venosa de cristaloides, com resposta rápida à reanimação volêmica.
A Tomografia Computadorizada (TC) de tórax e abdome
apresentava hemotórax laminar, pequena quantidade de líquido
livre em espaço de Morrison, sem sinais de sangramento ativo,
sem sinais de pneumoperitônio ou de lesões de vísceras ocas/
maciças. Optou-se em manter acompanhamento pela cirurgia
geral, com monitorização diária de hemoglobina (Hb) e hematócrito (Ht) e vigilância da estabilidade hemodinâmica.
Paciente evoluiu com piora da distensão abdominal, queda
de Hb e TC de controle com aumento do líquido livre. Submetido
à laparotomia exploradora com visualização de grande quantidade de bile (cerca de 2 litros) na cavidade, lesão no corpo da
vesícula biliar, presença de cálculo biliar no leito hepático e sem
lesões de outras vísceras. Não foi encontrada lesão de via biliar.
Foram observadas lesões em "pingo de vela" em topografia pancreática, sugestivo de pancreatite traumática. Realizada colecistectomia fundo-cística e cauterização do segmento do fundo da
vesícula aderido no leito hepático. Posicionado dreno tubulolaminar na topografia do corpo do pâncreas e leito hepático.
Paciente evoluiu sem intercorrências do ponto de vista abdominal, com retirada de dreno abdominal no 10º dia pós-operatório sem débito e alta hospitalar. Em seguida foram realizadas
orientações gerais e acompanhamento ambulatorial.
D I SCUSS Ã O

A lesão da vesícula biliar por trauma contuso é rara, devido
à sua posição anatômica e seu tamanho, apresentando-se em 3 a
5% das vítimas de trauma abdominal.4
Forças de compressão e cisalhamento geralmente provenientes de acidentes automobilísticos são as principais causas de
lesão isolada da vesícula biliar em trauma abdominal fechado.2,3
O quadro clínico após o trauma, na maioria das vezes, é insidioso, não apresentando sintomas por horas, o que acaba atrasando o diagnóstico. A lesão da vesícula biliar leva à liberação
lenta de bile na cavidade peritoneal ocasionando sua irritação
progressiva. Pode ocorrer icterícia em decorrência da absorção
de pigmentos biliares. A presença de bile ocasiona sequestro de
líquido intraperitoneal, levando à hipovolemia.5
Em casos de lesão isolada da vesícula biliar, o diagnóstico pode ser direcionado através do quadro clínico, associado à
métodos radiológicos de diagnóstico, como a ultrassonografia,
a ressonância magnética e a tomografia computadorizada.6 No
trauma abdominal contuso, a lesão isolada da vesícula biliar é

Ed. 3

confirmada através da laparotomia exploradora.7
O caso descrito evidencia um paciente vítima de politrauma,
com lesão isolada de vesícula biliar, identificada durante ato cirúrgico, o que consiste em um achado ainda mais raro. A colecistectomia é o padrão ouro para lesões da vesícula biliar, evidenciando bom prognóstico quanto mais recente for o diagnóstico.8

CO N C L US Ã O

A lesão isolada da vesícula biliar por trauma abdominal fechado é incomum e, devido à variabilidade de apresentação clínica, algumas lesões são diagnosticadas e tratadas tardiamente,
com consequentes implicações na evolução. O prognóstico é habitualmente bom se o diagnóstico for precoce.
Alto grau de suspeição é necessário nos casos de trauma
abdominal fechado que apresentam líquido livre sem lesão de
órgãos parenquimatosos, principalmente se houver achado radiológico de vesícula contraída em paciente que se encontra em
jejum.5,7,8.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:A perda auditiva é caracterizada por uma diminuição na audição associada a causas genéticas e ambientais, podendo ocasionar uma incapacidade parcial
ou total na habilidade de audição do indivíduo. A Neuropatia Auditiva/Dessincronia
Auditiva (NA/DA) é uma disfunção auditiva neural sincrônica, que indica uma sincronização deficiente dos potenciais de ação do nervo coclear. Atualmente, o tratamento
mais indicado para essa deficiência auditiva é o Implante Coclear (IC), capaz de melhorar as habilidades de audição e, consequentemente, de comunicação. OBJETIVOS:
Este trabalho tem como objetivo identificar os benefícios decorrente do IC em crianças
com NA/DA, a partir da literatura científica. MÉTODOS: Trata-se de uma meta-análise,
com publicações coletadas nos bancos de dados: Scientific Electronic Library Online
(SciELO) e Google Acadêmico. RESULTADOS: Foi realizado um estudo com o objetivo
de avaliar o desempenho auditivo e as características do Potencial de Ação Composto
Eletricamente Evocado no Nervo Auditivo (ECAP) em crianças que possuem NA/DA e
usuárias de IC por um período igual ou superior a seis meses. Nesse estudo, a percepção auditiva e características do ECAP foram avaliadas por meio da determinação dos
limiares tonais e testes de percepção de fala e pelas medidas de limiar e amplitude
da resposta neural para as frequências de estimulação de 35 e 80Hz. Após os testes,
observou-se que não foram encontradas modificações estatisticamente significantes
nas características de limiar e amplitude do ECAP para as duas frequências de estimulação testadas. Em outro estudo, crianças portadoras de NA/DA que receberam IC,
tiveram melhora significativa na percepção, reconhecimento e desenvolvimento da
fala. CONCLUSÃO: Observa-se que o IC em crianças com NA/DA é um efetivo recurso
para o desenvolvimento das habilidades auditivas, com consequências significativas
na percepção, reconhecimento e desenvolvimento da fala, e quanto mais precocemente for realizado, melhor será o desempenho.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Hearing loss is characterized by a decrease in hearing capacity associated to genetic and environmental causes. It can cause partial or total impairment in hearing ability. Auditory Neuropathy / Auditory Dyssynchrony (AN / AD) is
a synchronic neural hearing dysfunction that indicates poor synchronization in action potentials associated to cochlear nerve. Currently, Cochlear Implant (CI) is the
most suitable treatment for this hearing loss. It is capable to improve hearing and also
communication skills. OBJECTIVES: This study aims to identify Cochlear Implant’s
benefits in children diagnosed with AN / AD when analising scientific literature. METHODS: This meta-analysis evaluates publications from Scientific Electronic Library
Online (SciELO) and Google Scholar. RESULTS: The study aimed to evaluate hearing
performance and the Electrically Evoked Compound Action Potential’s characteristics
in the Auditory Nerve (ECAP) in children who are diagnosed with AN / AD and CI
users for a period of at least six months. This study shows that auditory perception
and ECAP’s characteristics were evaluated by determining tonal thresholds, speech
perception tests and threshold and amplitude measures from neural response to stimulation frequencies at 35 and 80Hz. After the tests, no statistically significant changes were found in threshold and amplitude ECAP’s characteristics for two pacing
frequencies tested. In another study, children with AN / AD who received CI had a significant improvement in perception, recognition and speech development. CONCLUSION: The study observed that CI in children diagnosed with AN / AD is an effective
resource for the development of auditory skills. It shows significant consequences on
speech perception, recognition and development, and the earlier it is performed, the
better the performance.

I N T RO D U Ç Ã O

A

perda auditiva é caracterizada por uma diminuição na
audição associada a causas genéticas e ambientais, podendo ocasionar uma incapacidade parcial ou total na habilidade de audição do indivíduo. As perdas auditivas são classificadas de acordo com sua localização: periféricas ou centrais.
As periféricas classificam-se em condutivas, neurossensoriais
ou mistas e seus graus podem variar de leve a profundo. Já
as perdas centrais são perdas que afetam o Sistema Auditivo
Central, especificamente o nervo auditivo, as vias centrais do
tronco encefálico e o nível temporal1.
A Neuropatia Auditiva/Dessincronia Auditiva (NA/DA) é
uma disfunção auditiva neural sincrônica, que indica uma sincronização deficiente dos potenciais de ação do nervo coclear.
O paciente apresenta características audiológicas condizentes
com função normal das células ciliadas externas (CCE) e função neural anormal no nível do 8º nervo (vestíbulo-coclear).
Esses pacientes são distinguidos dos com lesões, tais como
tumores do 8° nervo ou esclerose múltipla, uma vez que as
evoluções radiológicas apresentam resultados normais mesmo com as respostas mais periféricas do 8° nervo ausentes2.
Neuropatia Auditiva (NA) afeta a atividade sincrônica
normal do nervo auditivo, sem afetar a função amplificadora
dentro da orelha. Pacientes com NA, queixam-se, freqüentemente, de que podem ouvir sons, mas não compreender a fala.

A patologia varia de um paciente para outro, algumas vezes
cercando neuropatias sistêmicas periféricas, outras vezes
com sintomas sugerindo uma perda das células ciliadas internas (CCI) ou a função auditiva neural. O curso natural do
problema é diferente quando o diagnóstico é precoce ou mais
tardio nas pessoas afetadas. Em síntese, a NA é uma disfunção
auditiva na qual a audição periférica parece estar normal, mas
o 8° nervo e o tronco-cerebral estão alterados2.
NA é um termo que surgiu para designar o comprometimento neural auditivo genericamente. Enquanto DA é utilizado para comprometimento específico do 8º nervo. Dessa
forma, decidiu-se utilizar o termo NA/DA para caracterizar
está morbidade. A NA/DA afeta aproximadamente 10% dos
pacientes com perda auditiva sensorial3.
A NA/DA poderia também estar associada com disfunções
hereditárias, como a Ataxia de Friederich e outras neuropatias
auditivas hereditárias, sensoriais e motoras. O envolvimento
de fatores genéticos foi sugerido pela identificação de gêmeos
com o transtorno. Além disso, diversas etiologias subjacentes
como hiperbilirrubinemia, nascimento prematuro, neuropatia sensório-motora hereditária e outras neuropatias periféricas foram apresentadas como fatores associados à NA/DA2.
Atualmente, o tratamento mais indicado para essa deficiência auditiva é o Implante Coclear (IC), capaz de melhorar
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as habilidades de audição e, consequentemente, de comunicação4.
Para as crianças candidatas a cirurgia de implante coclear é importante à realização da bateria completa de exames
(EOA, PEATE, avaliação comportamental e imitanciometria),
possibilitando um diagnóstico mais preciso e melhores condições de êxito na terapêutica. O implante coclear (IC) substitui
parcialmente as funções da cóclea, transformando a energia
sonora em sinais elétricos. No entanto, antes da realização da
cirurgia, é necessário determinar se o paciente é candidato ao
implante e , para esta decisão, exige-se uma equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos,
assistentes sociais5.

OB J E T I V OS

Este trabalho tem como objetivo identificar os benefícios decorrente do Implante Coclear em crianças com NA/DA, a partir
da literatura científica.
M É T O D OS

Trata-se de uma revisão de literatura, com busca bibliográfica para aferir os artigos sobre o tema proposto. Os artigos foram consultados nas bases de dados ScientificElectronic Library
Online (SciELO) e Google Acadêmico por meio do cruzamento
entre os seguintes descritores: “Implante Coclear”, “Habilidades
auditivas”, “Desenvolvimento da fala”. Foram utilizados artigos
escritos em português, no período de 2007 à 2017. Assim, foram incluídos artigos originais e artigos de revisão sobre o tema.
Após selecionar os artigos que se adequaram à temática proposta, os mesmos foram lidos integralmente para a construção deste
trabalho.
RESU L T A D OS

Foi realizado um estudo com como objetivo avaliar o desempenho auditivo e as características do Potencial de Ação
Composto Eletricamente Evocado no Nervo Auditivo (ECAP)
em crianças que possuem NA/DA e usuárias de IC por um período igual ou superior a seis meses. Nesse estudo, a percepção
auditiva e características do ECAP foram avaliadas por meio da
determinação dos limiares tonais e testes de percepção de fala
e pelas medidas de limiar e amplitude da resposta neural para
as frequências de estimulação de 35 e 80Hz. Após os testes, observou-se que não foram encontradas modificações estatisticamente significantes nas características de limiar e amplitude
do ECAP para as duas frequências de estimulação testadas.
Assim, foi possível concluir que o IC é um efetivo recurso para
o desenvolvimento das habilidades auditivas em 94% dos sujeitos participantes portadores de NA/DA e, que a estimulação
reduzida de 35Hz não comprometeu as características de limiar
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e amplitude da resposta neural1.
Na literatura encontramos os que apontam a implantação
precoce do Implante Coclear, são justificados pela melhora significativa na fala quando comparada a indivíduos implantados
tardiamente. O estímulo precoce do córtex auditivo ajuda a desenvolver as conexões entre os axônios e impede a atrofia, portanto, crianças que recebem o Implante Coclear precocemente
têm desempenho significativamente melhor do que as crianças
que o recebem tardiamente1.
Em outro estudo, crianças portadoras de NA/DA que receberam IC, tiveram melhora significativa na percepção, reconhecimento e desenvolvimento da fala, além de melhora no teste
ECAP. Outro fator de suma importância é a implantação precoce
do IC, justificado pela melhora significativa na fala quando comparada a indivíduos implantados tardiamente6.
Pesquisas demonstram que crianças com perda auditiva profunda que recebem um implante coclear precocemente tem desempenho significativamente melhor do que as que o recebem o
implante mais tardiamente. Mesmo perdas leves podem resultar
em atraso na aprendizagem da fala e no domínio da linguagem,
além de problemas sócio emocionais, comportamentais e, consequentemente, afetar o desempenho escolar. Por outro lado, a
maioria das crianças com perda auditiva profunda implantadas
e assistidas por profissionais podem tornar-se tão capacitadas
quanto crianças com audição normal na mesma idade4.
O implante coclear como tratamento para deficientes auditivos pré-linguais apresenta inúmeras nuances. Não é simplesmente implantar cirurgicamente o aparelho no paciente, e este
ser conduzido unicamente por seu dispositivo eletrônico. O implante coclear constitui-se em um processo que envolve diversas etapas: avaliação pré-cirúrgica, ato cirúrgico e reabilitação
auditiva. Essa reabilitação é realizada pelo profissional de fonoaudiologia, que passa as informações ao médico otorrinolaringologista de como anda o desenvolvimento auditivo dos pacientes.
Alguns fatores influem no bom desenvolvimento audiológico,
como por exemplo, a idade no momento da cirurgia, o tempo de
privação sensorial, o tempo de uso do implante7.
Indivíduos portadores de perda auditiva severa e/ou profunda e com grande dificuldade na discriminação vocal, que se beneficiam pouco com o uso dos aparelhos de amplificação sonora,
pois dificilmente se obtém uma melhora significativa e simétrica dos limiares auditivos, principalmente em frequências altas,
são candidatos ao implante coclear. O implante coclear oferece
a possibilidade do limiar auditivo bastante equivalente em todas
as frequências, uma vez que este é alcançado, aumentando-se ou
diminuindo-se, artificialmente, a intensidade da corrente elétrica em cada eletrodo5.
D I SCUSS Ã O

A maioria dos estudos relatam que crianças portadoras de
NA/DA que receberam IC, tiveram melhora significativa na percepção, reconhecimento e desenvolvimento da fala, além de melhora no teste ECAP. Diante disso, faz-se necessário o rastreio e
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diagnóstico precoce para melhores resultados.
Todas as crianças podem ter sua audição avaliada, até mesmo recém nascidos com apenas minutos de vida. A avaliação
pode ser feita por meio da análise do potencial evocado auditivo de tronco encefálico, que utiliza ondas eletrofisiológicas para
verificar a integridade neural das vias auditivas até o tronco
encefálico. A resposta neural é captada por eletrodos de superfície alocados na cabeça do paciente. Outro método, conhecido
no Brasil como Teste da Orelhinha, faz uso das emissões otoacústicas evocadas da orelha interna. Este método capta energia
sonora emitida pelas células ciliadas da cóclea em resposta a impulsos sonoros. A medição é realizada através do canal auditivo.
Ambos os métodos são não invasivos e de fácil aplicação, o que
permite a identificação de crianças com poucos meses de vida
como possíveis candidatas a receber um implante coclear4.
Há evidências de que a audição é a ferramenta mais eficaz
para a aprendizagem da linguagem falada, leitura e habilidades
cognitivas. A experiência de ouvir na infância é fundamental
para o desenvolvimento da fala e leitura. Isto enfatiza a importância de se equipar os deficientes auditivos o quanto antes com
um aparelho auditivo ou implante coclear, a fim de melhorar as
condições destes para se tornarem ativos e produtivos na sociedade4.
Durante as primeiras semanas de vida, neurônios produzem
axônios em excesso em muitas regiões do cérebro. Caso os novos
axônios não sejam estimulados, ou não consigam se conectar a
outras células, desaparecerão em poucas semanas. Além disso,
um neurônio inteiro pode desaparecer caso não haja conectividade suficiente. Por exemplo, se um animal recém-nascido for
vendado por muitas semanas, neurônios do córtex cerebral visual irão degenerar, e a visão do olho coberto jamais se desenvolverá. Da mesma forma, uma criança que não receber estímulo
auditivo terá seu córtex auditivo permanentemente atrofiado. A
máxima neuroplasticidade do sistema auditivo central ocorre do
nascimento até aproximadamente 3,5 anos de idade4.
É importante ressaltar que crianças com faixa etária acima
de seis anos de idade e adolescentes devem ter realizado terapia
fonoaudiológica desde o diagnóstico de perda auditiva, além de
uso de aparelho auditivo. O código linguístico estabelecido e motivação também se fazem necessários no caso de adolescentes6.
O implante coclear está contra-indicado nos casos onde se
observa: condições médicas ou psicológicas desfavoráveis, agenesia de cóclea, lesões centrais, infecção ativa da orelha média ou
expectativa familiar aquém dos reais benefícios proporcionados
pelo implante coclear. Todo candidato ao implante coclear deve
submeter-se à avaliação de uma equipe interdisciplinar que irá
definir, de acordo com os achados, se o indivíduo está apto ou
não a realizar a cirurgia6.
Estudos realizados no Brasil revelam que o implante coclear é sempre unilateral. Portanto, por ser unilateral, indica-se o
implante coclear na orelha com melhor resíduo auditivo e experiência com aparelho auditivo mais recentemente. Se ambas
apresentarem resíduo auditivo, a inserção é realizada na pior
orelha, enquanto que, se o desempenho de ambas for ruim, será
indicado o implante para a melhor orelha, a que recebeu mais
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estimulação com o aparelho auditivo ou com perda auditiva recente. Um motivo, pelo qual se indica o implante coclear unilateral, é o fato de a colocação dos eletrodos na cóclea poder lesionar alguma estrutura coclear ou, até mesmo, eliminar o resíduo
auditivo antes presente. Por isso, inserindo o implante coclear
em apenas uma das orelhas, preserva-se a outra para novas tecnologias que possam surgir para reabilitar perdas auditivas de
grande extensão6.
Após a ativação do implante coclear, os sons percebidos, inicialmente, são distorcidos, fazendo-se necessário um treinamento com um fonoaudiólogo para que os sons possam ser
identificados e codificados pelo cérebro e, aos poucos, o implantado aprenda a perceber esses novos estímulos elétricos e depois a codificar as mensagens sonoras. Devido a esse processo de
treino, é fundamental que o implantado retorne periodicamente
para atendimento com o fonoaudiólogo, realizando o ajuste dos
eletrodos, treinamento das habilidades auditivas, leitura orofacial e aquisição da linguagem oral6.

CO N C L US Ã O

Observa-se que o IC em crianças com NA/DA é um efetivo
recurso para o desenvolvimento das habilidades auditivas, com
consequências significativas na percepção, reconhecimento e
desenvolvimento da fala, e quanto mais precocemente for realizado, melhor será o desempenho. Além disso, a parte do treinamento com a equipe fonoaudiologia é fundamental para o adequado desenvolvimento das habilidades sensoriais.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O Osteossarcoma (OS) é a neoplasia óssea primária mais comum em crianças.
Apresenta-se com um quadro clínico típico de dor e edema no osso afetado e pode vir associado a uma fratura patológica. Antes de 1970, o tratamento era baseado na ressecção cirúrgica. No
entanto, a introdução da quimioterapia (QT) levou a uma melhora dramática no prognóstico dos
pacientes com OS localizado, aumentando as taxas de sobrevida para 65% - 70%. OBJETIVO: Revisar na literatura se a adição de muramil tripeptídeo (MTP) a QT com cisplatina, doxorrubicina e
metotrexato aumenta a possibilidade de sobrevida livre de eventos (SLE) e sobrevida global (SG)
em pacientes com OS. MÉTODOS: Realizada revisão da literatura científica mediante consulta nas
bases eletrônicas de dados bibliográficos da MEDLINE, LILACS, SciELO e EMBASE com os descritores “osteossarcoma”, “muramil tripeptídeo”, “quimioterapia” e seus correspondentes em língua
inglesa e espanhola. RESULTADOS: Os protocolos de tratamento do OS incluem QT neoadjuvante,
cirurgia de ressecção do tumor e QT adjuvante. Atualmente, a doxorrubicina, cisplatina, metotrexato e a ifosfamida são os agentes mais usados e de maior eficácia. No entanto, 30- 40% dos pacientes
irão sofrer metástase no prazo de 5 anos após o diagnóstico. Todavia, nas últimas décadas não
houve grandes avanços contra o OS. O único novo agente com algum impacto na sobrevida foi o
MTP. Nos estudos analisados o MTP foi associado à QT em doentes com OS. A SG foi aumentada de
70% para 78% com MTP em 6 anos. Em relação à SLE, houve uma melhoria de 61% para 67% em
6 anos. CONCLUSÃO: A adição de MTP foi associada a uma redução do risco de morte em um terço.
Os ensaios clínicos mostraram que é um fármaco bem tolerado e seguro, e para os pacientes que
sofrem deste tumor é uma nova perspectiva de futuro.

65

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Goiás, Brasil.
Pedro Ernesto Ferreira Miranda,
Unifan, Aparecida de Goiânia,
Goiás, Brasil.

Classificação
Revisão de literatura

Ed.3

a b s t r a c t

INTRODUCTION: Osteosarcoma (OS) is the most common primary bone cancer in children.
It presents with a typical clinical picture of pain and edema in the affected bone and can be
associated with a pathological fracture. Before 1970, treatment was based on surgical resection. However, the introduction of chemotherapy (QT) has led to a dramatic improvement in
the prognosis of patients with localized OS, increasing survival rates to 65% - 70%. OBJECTIVE: To review in the literature whether the addition of muramyl tripeptide (MTP) to QT with
cisplatin, doxorubicin and methotrexate increases the possibility of event-free survival (SLE)
and overall survival (SG) in patients with OS. METHODS: Scientific literature review was carried out by consulting the electronic databases of bibliographic data from MEDLINE, LILACS,
SciELO and EMBASE with the descriptors “osteosarcoma”, “muramyl tripeptide”, “chemotherapy” and their correspondents in English and Spanish. RESULTS: OS treatment protocols
include neoadjuvant QT, tumor resection surgery and adjuvant QT. Currently, doxorubicin,
cisplatin, methotrexate and ifosfamide are the most used and most effective agents. However,
30-40% of patients will metastasize within 5 years of diagnosis. However, in recent decades
there have been no major advances against OS. The only new agent with any impact on survival was MTP. In the studies analyzed, MTP was associated with QT in patients with OS. SG was
increased from 70% to 78% with MTP in 6 years. In relation to SLE, there was an improvement from 61% to 67% in 6 years. CONCLUSION: The addition of MTP was associated with a
reduction in the risk of death by one third. Clinical trials have shown that it is a well-tolerated
and safe drug, and for patients suffering from this tumor it is a new perspective on the future.

I N T RO D U Ç Ã O

O

Osteossarcoma (OS) é a neoplasia óssea primária mais
comum em crianças e jovens. Aproximadamente 75%
dos pacientes diagnosticados possuem entre 15 e 25 anos,
sendo o sexo masculino mais acometido que o feminino. É a
segunda maior causa de morte neoplásica em adolescentes,
relacionado diretamente com o seu alto poder metastático1.
O OS pode acometer qualquer parte do corpo, inclusive
partes moles. Porém é mais comum de comprometer metáfise de ossos longos, tendo origem, em aproximadamente 50%
dos casos, na região do joelho2.
Apresenta-se com um quadro clínico típico de dor
e edema no osso afetado e pode vir associado a uma fratura
patológica. Antes de 1970, o tratamento era baseado na ressecção cirúrgica. No entanto, a introdução da quimioterapia
levou a uma melhora dramática no prognóstico dos pacientes
com OS localizado, as taxas de sobrevida que eram inferiores
a 20% aumentaram para 65% - 70%3.
OB J E T I V OS

Revisar na literatura se a adição de muramil tripeptídeo a
quimioterapia com cisplatina, doxorrubicina e metotrexato aumenta a possibilidade de sobrevida livre de eventos e sobrevida
global em pacientes com osteossarcoma.

M É T O D OS

Realizada revisão da literatura científica mediante consulta
nas bases eletrônicas de dados bibliográficos da MEDLINE, LILACS, SciELO e EMBASE com os descritores “osteossarcoma”,
“muramil tripeptídeo”, “quimioterapia” e seus correspondentes
em língua inglesa e espanhola.

RESU L T A D OS

Os artigos evidenciaram que apesar dos avanços significativos no diagnóstico e tratamento do osteossarcoma até o momento, a sobrevida geral ainda é relativamente constante por
mais de duas décadas, pois o desafio do osteossarcoma decorre
da extrema variabilidade de um tumor para o outro, tornando
improvável que uma única abordagem-alvo fosse capaz de abordar todos ou até a maioria dos pacientes 4.
Os protocolos de tratamento do osteossarcama são baseados
em quimioterapia neoadjuvante, cirurgia de ressecção do tumor
e quimioterapia adjuvante. Atualmente, a doxorrubicina, cisplatina, metotrexato e a ifosfamida são os agentes mais usados e de
maior eficácia comprovada 5.
No entanto, 30- 40% dos pacientes irão sofrer metástase no
prazo de 5 anos após o diagnóstico. Todavia, mesmo com todos
os esforços em pesquisas científicas, nas últimas décadas não
houve grandes avanços contra o osteossarcoma. O único novo
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agente que associado à quimioterapia revelou algum impacto na
sobrevida desses pacientes foi o muramil tripeptídeo. A sobrevida global foi aumentada de 70% para 78% com MTP em 6 anos.
Já em relação à sobrevida livre de eventos, houve uma melhoria
de 61% para 67% em 6 anos 1,6.
D I SCUSS Ã O

A etiologia exata do osteossarcoma ainda é desconhecida.
Sabe-se que a radiação ionizante é o único agente ambiental conhecido que causa a doença, implicando em aproximadamente
3% dos casos2. O pico de incidência ocorre na segunda década de
vida durante o estirão de crescimento do adolescente, momento em que o mesmo começa a apresentar dores, que podem ser
confundidas com a dor do crescimento. Posteriormente surgem
edema e tumefação óssea, sendo raro a ocorrência de sintomas
sistêmicos 4,5.
O fémur distal é frequentemente o primeiro local a ser acometido, seguido da tíbia e úmero proximal 2, 4. A radiografia deve
ser o primeiro exame solicitado pelo médico na investigação da
doença. Ela irá mostrar uma lesão destrutiva com bordos indistintos. Radiograficamente, os osteossarcomas são, em 45% das
vezes, osteoescleróticos, 30% puramente osteolíticos e uma mistura de esclerótico e lítico nos restantes 25%. O diagnóstico definitivo e plano terapêutico devem ser baseados numa biópsia1.
O tratamento curativo do osteossarcoma localizado de alto-grau consiste na quimioterapia e na cirurgia. Os fármacos mais
utilizados, atualmente, no tratamento são metotrexato, doxorrubicina, cisplatina e ifosfamida6. Comparativamente com a cirurgia isolada, a terapia combinada aumenta a perspectiva de
sobrevida livre de doença de 10-20% para mais de 60%, quando
associada a quimioterapia7.
Assim, na busca de melhores resultados novas hipóteses terapêuticas surgiram e dentre elas destaca-se a associação entre
quimioterapia e Muramil tripeptídeo1. O muramil tripeptídeo,
em uma formulação lipossomal, atua ativando potencialmente
os monócitos e macrófagos. Ele estimula o próprio sistema imunitário do organismo para atacar as células das micrometástases
via processo imunológico normal. Os monócitos humanos, após
ativação pelo MTP reconhecem especificamente as células tumorais, mas não são tóxicos para as células sem alterações tumorais. Acredita-se também que provavelmente as citocinas libertadas a partir dos macrófagos que foram ativados atuem por vias
ainda não conhecida, contribuindo para a atividade antitumor
do muramil tripeptídeo1, 8.

CO N C L US Ã O

Em mais de duas décadas o MTP é o primeiro novo agente a
ser aprovado para a terapia do OS. A adição de MTP foi associada
a uma redução do risco de morte em um terço. Levando em consideração todas as suas ações e vias de atuação, é sugerido que
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o aspecto mais importante da ação do mifamurtide é eliminar
as micrometástases. É provável, portanto, que este agente seja
mais útil como um adjuvante da quimioterapia. Nos estudos analisados o MTP foi associado à QT em doentes com OS. A SG foi
aumentada de 70% para 78% com MTP em 6 anos, o que é estatisticamente significativo. Os ensaios clínicos mostraram que
é um fármaco bem tolerado e seguro, e para os pacientes que
sofrem deste tumor é uma nova perspectiva de futuro.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:A Leishmaniose tegumentar americana é uma doença infecciosa cuja
apresentação se dá pela presença de úlceras em pele e mucosas, e é causada por subgêneros do agente Leishmania. OBJETIVO: A seguinte revisão de literatura busca descrever o perfil epidemiológico da doença no estado brasileiro do Amazonas.MÉTODOS:
Os dados de Leishmaniose tegumentar americana foram coletados no Departamento de
Informática do SUS (DataSUS) no período entre 2007 a 2017. RESULTADOS: Foram notificados no período 1.943 casos no estado. Desse total, 1.876 casos foram da apresentação cutânea e 67 casos da apresentação mucosa. A faixa etária mais acometida foi de
20-39 anos na forma cutânea e de 40-59 anos na forma mucosa. CONCLUSÃO: A partir
desses dados foi possível se estabelecer a prevalência da forma cutânea no local, além de
se observar o perfil populacional mais acometido. A descrição epidemiológica da doença
permite observar a significativa prevalência da doença no estado e criar estratégias para
prevenção da mesma.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: American cutaneous leishmaniasis is an infectious disease whose presentation occurs due to the presence of ulcers on the skin and mucous membranes, and
is caused by subgenera of the agent Leishmania. OBJECTIVE: The following literature
review seeks to describe the epidemiological profile of the disease in the Brazilian state
of Amazonas. METHODS: Data on American cutaneous leishmaniasis were collected at
the SUS Department of Informatics (DataSUS) in the period between 2007 and 2017.
RESULTS: 1,943 cases were reported in the state in the period. Of this total, 1,876 cases
were of cutaneous presentation and 67 cases of mucous presentation. The most affected
age group was 20-39 years in the cutaneous form and 40-59 years in the mucous form.
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CONCLUSION: From these data it was possible to establish the prevalence of the cutaneous form at the site, in addition to observing the population profile most affected. The
epidemiological description of the disease allows observing the significant prevalence of
the disease in the state and creating strategies for its prevention.

I N T RO D U Ç Ã O

CO N C L US Ã O

A

A partir dos dados apresentados pode-se notar a intensa
prevalência da forma cutânea sob a forma mucosa, além disso,
percebe-se que os adultos são os mais acometidos, sendo pela
forma cutânea aqueles entre 20-39 anos e pela forma mucosa
aqueles entre 40-59 anos. Os resultados abrem perspectivas a
respeito da população foco para prevenção da doença, que se dá
especialmente pelo uso de repelentes e controle do vetor transmissor. Permite também observar a importância dessa prevenção, visto que o número de acometidos na região é significativo.²

Leishmaniose tegumentar americana é uma doença infecciosa, não contagiosa, que provoca úlceras na pele
e mucosas. causada pelos agentes do gênero Leishmania e
subgênero Viannia e Leishmania. As espécies mais importantes no Brasil são a Leishmania (L.) amazonensis, L. (Viannia)
guyanensis e L.(V.) braziliensis.
O contágio dessa doença se dá pela picada da fêmea de
insetos flebotomíneos, conhecidos popularmente como mosquito palha, infectadas.¹
OB J E T I V OS

Descrever o perfil epidemiológico da Leishmaniose tegumentar americana no estado do Amazonas
MA T ER I A I S

E

M É T O D OS

Os dados de Leishmaniose tegumentar americana foram coletados no Departamento de Informática do SUS (DataSUS) no
período entre 2007 a 2017. Foi coletado o número de casos e
estratificado por idade e forma clínica de apresentação.
RESU L T A D OS

E

D I SCUSS Ã O

Entre 2007 e 2017 foram notificados 1.943 casos de Leishmaniose tegumentar americana no estado do Amazonas. Desse total, 1.876 casos foram da apresentação cutânea e 67 casos da
apresentação mucosa. Entre os que contraíram a forma cutânea
0,86% (n=16) pertenciam à faixa etária <1 ano, 2,4% (n=45) entre 1-4 anos, 4,2% (n=79) entre 5-9 anos, 7,4% (n=139) entre
10-14 anos, 11,7% (n=220) entre 15-19 anos, 43,7% (n=819)
entre 20-39 anos, 23% (n=433) entre 40-59 anos, 3,6% (n=67)
entre 60-64 anos, 1,5% (n=28) entre 65-69 anos, 1,17% (n=22)
entre 70-79 anos e 0,43% (n=8) com 80 anos ou mais. Já entre os
que contraíram a forma mucosa 4,48% (n=3) estavam na faixa
<1 ano, 1,5% (n=1) entre 1-4 anos, 4,48% (n=3) entre 5-9 anos,
4,48% (n=3) entre 10-14 anos, 1,5% (n=1) entre 15-19 anos,
31,3% (n=21) entre 20-39 anos, 35,8% (n=24) entre 40-59 anos,
7,46% (n=5) entre 60-64 anos, 2,98% (n=2) entre 65-69 anos,
número que se repetiu para as faixas etárias entre 70-79 e de 80
anos ou mais.²
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:O hematoma adrenal é um diagnóstico incomum e potencialmente fatal.
As adrenais são propensas a hemorragias devido seu abundante suprimento sanguíneo.
Pode ocorrer devido a trauma, infecções, coagulopatias, sangramento de tumor adjacente e estresse. APRESENTAÇÃO DO CASO: Paciente masculino, 29 anos, obeso, hipertenso, diabético, sem cirurgias prévias, foi admitido com queixa de dor abdominal progressiva e dispneia, com história de queda da própria altura com trauma direto de flanco
esquerdo há 2 dias. Ao exame físico encontrava-se em bom estado geral, murmúrios
vesiculares diminuídos em bases, abdome globoso, distendido, doloroso à palpação em
hipocôndrio direito e sem sinais de irritação peritoneal. Tomografia computadorizada
(TC) de tórax e de abdome evidenciaram pequeno derrame pleural, volumosa massa retroperitoneal à direita, sugestiva de hematoma por trauma adrenal, com rechaço do rim
direito para linha medial e fígado para porção superior do abdome. Optou-se em primeiro momento por vigilância clínica e TC de controle em 48-72 horas. Devido piora clínica
e laboratorial, foi submetido à cirurgia. O exame anatomopatológico evidenciou quadro
histológico compatível com pseudocisto de adrenal. DISCUSSÃO: Quando há suspeita de
lesão de adrenal em paciente com hemorragia retroperitoneal, deve ser realizado monitoramento hemodinâmico. Se houver piora do quadro, a exploração cirúrgica é indicada.
Quando encarado uma imagem na adrenal compatível com um hematoma, é necessário
descartar tumores subjacentes e pesquisar a existência de fatores predisponentes para
a formação de um hematoma. Apenas o estudo anatomopatológico permite um diagnóstico definitivo. CONCLUSÃO: Apesar da importância e da repercussão da hemorragia
adrenal, há relativamente poucas publicações sobre esse assunto na literatura. A hemorragia adrenal é rara, com consequências potencialmente fatais devido à insuficiência
adrenal aguda, principalmente se o diagnóstico não for realizado precocemente. Este ato
é crucial para permitir a terapia adequada em tempo hábil.
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Classificação
Relato de caso

a b s t r a c t

INTRODUCTION: Adrenal hematoma is an unusual and potentially fatal diagnosis. The
adrenals are prone to bleeding due to their abundant blood supply. It can occur due
to trauma, infections, coagulopathies, bleeding from adjacent tumors and stress. CASE
PRESENTATION: Male patient, 29 years old, obese, hypertensive, diabetic, without previous surgery, was admitted complaining of progressive abdominal pain and dyspnea,
with a history of falling from his own height with direct trauma to the left flank for 2
days. On physical examination, the patient was in good general condition, vesicular murmurs reduced in bases, a distended globose abdomen, painful on palpation in the right
hypochondrium, and without signs of peritoneal irritation. Computed tomography (CT)
of the chest and abdomen showed a small pleural effusion, a large retroperitoneal mass
on the right, suggestive of hematoma due to adrenal trauma, with displacement of the
right kidney to the medial line and liver to the upper portion. At first, clinical surveillance and control CT were chosen in 48-72 hours. Due to clinical and laboratory deterioration, he underwent surgery. The anatomopathological examination showed a histological picture compatible with an adrenal pseudocyst. DISCUSSION: When adrenal injury
is suspected in a patient with retroperitoneal hemorrhage, hemodynamic monitoring
should be performed. If the condition worsens, surgical exploration is indicated. When
looking at an adrenal image compatible with a hematoma, it is necessary to rule out underlying tumors and investigate the existence of predisposing factors for the formation
of a hematoma. Only the anatomopathological study allows a definitive diagnosis. CONCLUSION: Despite the importance and repercussion of adrenal hemorrhage, there are
relatively few publications on this subject in the medical literature. Adrenal hemorrhage
is rare, with potentially fatal consequences due to acute adrenal insufficiency, especially
if the diagnosis is not performed early. This act is crucial to allow for adequate therapy
in a timely manner.

I N T RO D U Ç Ã O

O

Ed. 3

s cistos de adrenal não são frequentes, inicialmente
diagnosticados por métodos de imagem. Os pacientes
na maioria dos casos são assintomáticos, contudo, se as lesões apresentarem grandes dimensões podem levar ao efeito
de massa em órgãos adjacentes.1
O hematoma adrenal é um diagnóstico incomum e potencialmente fatal. As adrenais são propensas a hemorragias
devido seu abundante suprimento sanguíneo. Pode ocorrer
devido a trauma, infecções, coagulopatias, sangramento de
tumor adjacente e estresse; após o trauma pode associar o
hematoma a outras lesões fora das adrenais.3,6
O tratamento dos pseudocistos pode ser cirúrgico ou expectante, contudo, nos casos de pseudocisto hemorrágico, devido a dor, compressão de órgãos adjacentes, a anemia e o risco de
sua ruptura impõem o tratamento cirúrgico como método mais
indicado. A adrenalectomia laparoscópica tem sido considerada
“padrão ouro”, devido ao melhor aspecto estético, promove diminuição do sangramento transoperatório e da dor no pós-operatório, porém cistos maiores devem ser tratados através
de cirurgia convencional, seja ela total ou parcial.5

A P RESE N T A Ç Ã O

D O

CASO

Paciente do sexo masculino, 29 anos, obeso, hipertenso, diabético, sem história de cirurgias prévias, foi admitido com queixa
de dor abdominal progressiva e dispneia, com história de queda
da própria altura com trauma direto em região flanco esquerdo há 2 dias, nega febre, náuseas, vômitos e sintomas urinários.
Nega alergia a medicamentos.
Ao exame físico encontrava-se em bom estado geral, hipocorado +/++++, hidratado, eupneico em ar ambiente, anictérico,
acianótico, afebril, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas
normofonéticas sem sopros, murmúrios vesiculares diminuídos
em bases, sem ruídos adventícios, abdome globoso, distendido,
doloroso à palpação em hipocôndrio direito e sem sinais de irritação peritoneal, sem edema em membro inferior, panturrilhas
livres e pulsos simétricos e presentes.
Tomografia computadorizada (TC) de tórax e de abdome
evidenciaram pequeno derrame pleural, volumosa massa retroperitoneal à direita, sugestiva de hematoma por trauma adrenal,
com rechaço do rim direito para medial e fígado para porção superior.
Optou-se em primeiro momento por vigilância clínica, exa-

71

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

mes laboratoriais seriados e Tomografia computadorizada de
controle em 48 a 72 horas. Contudo, devido piora clínica e laboratorial, foi submetido à cirurgia, com via de acesso por incisão
subcostal direita.
O achado operatório de volumosa massa com cápsula bem
formada de aspecto crônico, com volumosa coleção sanguínea
intracapsular, rechaçando o fígado, que assumiu forma côncava
em seu fundo e rechaçando o rim direito para linha medial. Foi
adentrado o retroperitônio, isolada massa e realizada abertura
da mesma com aspiração de volumosa coleção sanguínea coagulada e então, ligadas as artérias suprarrenais.
O exame anatomopatológico evidenciou quadro histológico compatível com pseudocisto de adrenal. Paciente evoluiu no
pós-operatório sem intercorrências e com ferida operatória em
bom aspecto. Recebeu alta no 4º dia pós-operatório. Segue em
acompanhamento ambulatorial.
D I SCUSS Ã O

As lesões císticas da adrenal são raras, na maioria dos casos são assintomáticas e não funcionantes, sendo um achando
acidental. Os pseudocistos são classificados em pseudocistos,
cistos endoteliais, epiteliais e parasitários. Os pseudocistos são
heterogêneos e são o tipo mais prevalente; dentro desse grupo
destaca-se o pseudocisto vascular hemorrágico de adrenal, caracterizado por uma cápsula fibrosa hialinizada, contendo vasos
de parede delgada, tecido adrenocortical residual e coágulos de
sangue.1,6
Os pseudocistos hemorrágicos são lesões geralmente sintomáticos e maiores do que as outras lesões císticas da adrenal. A
anemia e febre são achados comum e podem evoluir a abdome
agudo hemorrágico, sendo umas das causas de hemorragia retroperitoneal.1
Outros tipos vasculares apresentam o pseudocisto hemorrágico decorrentes de trauma e de outras causas não traumáticas,
como: stress, tumores, diáteses hemorrágicas ou coagulopatias.
Os pseudocistos hemorrágicos de causa idiopática são muito raros, mas podem ser encontrados em associação com tumores da
cortical (adenoma ou carcinoma) e feocromocitoma. 2
As manifestações clínicas de um hematoma adrenal não são
específicas e incluem dor abdominal, febre baixa, náuseas e vômitos. Os exames laboratoriais são limitados e os achados radiológicos variam de acordo com intervalo entre o sangramento e a
realização do exame. 3
Quando há suspeita de lesão de adrenal em paciente com hemorragia retroperitoneal, deve ser realizado monitoramento hemodinâmico. Se houver piora do quadro, a exploração cirúrgica é
indicada. Quando encarado uma imagem na adrenal compatível
com um hematoma, é necessário descartar tumores subjacentes
e pesquisar a existência de fatores predisponentes para a formação de um hematoma. Apenas o estudo anatomopatológico permite um diagnóstico definitivo.3,6
Consideram o tratamento cirúrgico para pseudocisto he-

Ed.3

morrágico devido a dor, compressão de órgãos adjacentes, a
anemia e o risco de sua ruptura. A adrenalectomia laparoscópica
tem sido considerada “padrão ouro”, devido ao melhor aspecto
estético, promove diminuição do sangramento transoperatório e
da dor no pós-operatório, sendo indicado em lesões de até 8cm,
contudo para lesões de 9 cm até 15 cm ainda apresenta controversas e as lesões maior que 15 cm devem abordar por via laparotômica.5
CO N C L US Ã O

Apesar da importância e da repercussão da hemorragia
adrenal, há relativamente poucas publicações sobre esse assunto na literatura. A hemorragia adrenal é rara, com consequências potencialmente fatais devido à insuficiência adrenal aguda,
principalmente se o diagnóstico não for realizado precocemente.
Este ato é crucial para permitir a terapia adequada em tempo
hábil.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Os carcinomas adrenais pediátricos são mais comuns no Brasil que em outros países. A maioria se apresenta nos estágios 1 e 2 devido aos sinais precoces de síndrome de Cushing. O
objetivo é relatar um caso raro de aparecimento precoce grave, operado em estágio avançado, sem
resposta à quimioterapia protocolar. APRESENTAÇÃO DO CASO: EST, feminina, 3 anos e 8 meses,
obesa, com história de otalgia seguida de crise tônico-clônica, comatosa, foi intubada, apresentou
pneumonia. Foi palpada uma massa abdominal, quando se notou pubarca, hirsutismo e acne, presente há 10 meses segundo mãe, além de irritabilidade e cefaleia, sem procura pediátrica prévia.
TC mostrou neoplasia adrenal extensa ocupando quase todo hemiabdome esquerdo e metástases
hepáticas. Estadiada como IV de alto risco, recebeu primeiro ciclo de quimioterapia sem alteração das lesões. Foi submetida a cirurgia citorredutora e para estadiamento patológico, realizou-se
adrenalectomia esquerda radical extensa, e hepatectomia regrada para as 6 metástases. O exame
patológico confirmou carcinoma adrenal, veia cava comprometida e carcinomas hepáticos metastáticos. Reiniciou a quimioterapia, e após 3 ciclos, já sem fácies anormal, magra e sem acne, a TC
ainda evidenciou fígado com novos nódulos, metástases pulmonares, rim esquerdo afilado e nodulação no seu polo inferior e linfonodomegalias retroperitoneais. Atualmente segue em quimio,
assintomática. DISCUSSÃO: O caso descrito evidencia uma paciente portadora de carcinoma adrenal metastático, já em estágio avançado e não responsivo a quimioterapia, associado ao quadro de
puberdade precoce e de Síndrome de Cushing, que não foram avaliados anteriormente. CONCLUSÃO: Carcinomas adrenais pediátricos podem se apresentar em formas avançadas, necessitando
cirurgia citorredutora como parte do tratamento multimodal, com bons resultados. A negligência
dos sinais de Cushing por pediatras permite o avanço e piora da morbidade de tumores pediátricos
como esse.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Pediatric adrenal carcinomas are more common in Brazil than in other
countries. Most present in stages 1 and 2 due to early signs of Cushing's syndrome. The objective is to report a rare case of severe early onset, operated at an advanced stage, without
response to protocol chemotherapy. CASE PRESENTATION: EST, female, 3 years and 8 months, obese, with a history of otalgia followed by tonic-clonic crisis, comatose, was intubated,
had pneumonia. An abdominal mass was palpated, when pubarche, hirsutism and acne were
noted, present for 10 months according to mother, in addition to irritability and headache,
without previous pediatric visit. CT showed extensive adrenal neoplasia occupying almost
all of the left hemiabdome and liver metastases. Stayed as a high-risk IV, she received her
first chemotherapy cycle without altering the lesions. She underwent cytoreductive surgery
and for pathological staging, extensive radical left adrenalectomy was performed, and hepatectomy was regulated for the 6 metastases. Pathological examination confirmed adrenal
carcinoma, compromised vena cava and metastatic liver carcinomas. Chemotherapy was restarted, and after 3 cycles, without abnormal, thin and acne-free facies, CT still showed liver
with new nodules, pulmonary metastases, tapered left kidney and nodulation in its lower
pole and retroperitoneal lymph node enlargement. She is currently on chemo, asymptomatic.
DISCUSSION: The case described here shows a patient with metastatic adrenal carcinoma,
already in an advanced stage and unresponsive to chemotherapy, associated with early puberty and Cushing's Syndrome, which have not been previously evaluated. CONCLUSION:
Pediatric adrenal carcinomas can present in advanced forms, requiring cytoreductive surgery as part of multimodal treatment, with good results. The neglect of Cushing's signs by pediatricians allows the advance and worsening of the morbidity of pediatric tumors like this.

I N T RO D U Ç Ã O

A

Ed.3

s adrenais podem afetadas por tumores, tanto de origem maligna quanto benigna. Estas neoplasias não têm
preferência por sexo e ocorrem em todas as idades, mas com
preferência para crianças e pessoas entre 40 e 50 anos. A
maioria dos tumores são benignos, porém quando malignos,
são agressivos e apresentam pior prognóstico.1,2
O carcinoma de adrenal equivale a 0,2% das malignidades da infância e adolescência e apresenta incidência de 0,2 a
0,3 casos por um milhão de crianças por ano. Incidência esta
que varia geograficamente, sendo que as regiões sul e sudeste
brasileiras apresentam incidência elevada, chegando a ser 10
a 15 vezes maior que no resto do mundo. Esse achado parece
estar associado à alta prevalência da mutação TP53 R337H
nesta população, sendo identificado em mais de 90% dos casos nessas regiões. 1,3,4,5
Geralmente suspeita-se do carcinoma devido à presença
em excesso de hormônio e, também, à presença de eventual massa palpável. Os sinais de excesso hormonal - andrógenos - nas crianças e adolescentes se dão com presença de
virilização ou com hipercortisolismo, através da síndrome de
Cushing, podendo ocorrer ambos simultaneamente. 4,5,6
O diagnóstico se baseia na clínica associada a dosagens
hormonais e exames de imagem que com provam a presença
das alterações. Dentre os exames de imagem, a ressonância
magnética, a tomografia computadorizada e a tomografia por

emissão de prótons são os mais utilizados na detecção dos
tumores e diferenciação entre benignos e malignos. 2,6
O tratamento mais efetivo é o cirúrgico, sendo que a ressecção completa da neoplasia é a única medida curativa ou,
ao menos, aumentar a sobrevida, principalmente quando o
diagnóstico é realizado precocemente, nos estágios I e II. 2,5,6
A P RESE N T A Ç Ã O

D O

CASO

Paciente EST, sexo feminino, 3 anos e 8 meses, obesa, chegou
ao atendimento com história de otalgia seguida de crise tônico-clônica, entrou em estado comatoso, foi intubada, apresentando
pneumonia.
Ao exame físico: Chegou em bom estado geral, agitada, fácies
cushinoide. Hipocorada +/4+, hidratada, anictérica, acianótica
e afebril ao toque. Peso: 19,2 kg; altura: 93cm (percentil 90),
pressão arterial: 140x100mmHg, frequência respiratória: 37
irpm, frequência de pulso: 105 bpm. Cabeça e pescoço: fácies
cushinoide, acne e hirsutismo. Aparelho cardiovascular: Ritmo
cardíaco regular, bulhas normofonéticas em 2 tempos, sem sopros. Aparelho respiratório: murmúrios vesiculares rudes com
presença de roncos difusos. Exame abdominal: abdome distendido, tenso, com massa palpável em hipocôndrio e flanco esquerdos medindo cerca de 13cm e fígado palpável à 7cm do rebordo
costal direito. Aparelho geniturinário: genitália em Tanner P4G2,
pubarca (Figura 1).
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Reiniciou a quimioterapia, e após 3 ciclos, já apresentava
sem fácies cushinoide, magra e sem acne. Nova TC ainda evidenciou fígado com novos nódulos, metástases no pulmão, rim
esquerdo afilado e nodulação no seu polo inferior, além de linfonodomegalias retroperitoneais. Atualmente segue em quimioterapia, assintomática.
D I SCUSS Ã O

Figura 1. abdome distendico e pubarca da paciente (Fonte:
arquivo pessoal)

Mãe acompanhava paciente e referiu que notou a pubarca,
hirsutismo e acne há cerca de 10 meses, juntamente com queixas de irritabilidade e cefaléia, porém refere que não procurou
auxílio pediátrico.
Durante a internação, apresentou hipertensão arterial irregular, obteve melhora do quadro neurológico e foi submetida a
investigação diagnóstica. Tomografia computadorizada investigada em nosso serviço pois a TC mostrou neoplasia adrenal extensa ocupando quase todo hemiabdome esquerdo e metástases
hepáticas. Foi estadiada como IV, de alto risco, e recebeu o primeiro ciclo de quimioterapia sem alteração das lesões.
Foi submetida a cirurgia citorredutora (Figura 2) e para estadiamento patológico, realizou-se adrenalectomia esquerda
radical extensa, e hepatectomia regrada para as 6 metástases. O
exame patológico confirmou carcinoma adrenal, com veia cava
comprometida pela neoplasia e carcinomas hepáticos metastáticos.

Figura 1. Carcinoma adrenal retirado cirurgicamente (Fonte: Arquivo pessoal)

O caso descrito evidencia uma paciente de 3 anos e 8 meses
portadora de carcinoma adrenal metastático, já em estágio avançado e não responsivo a quimioterapia, associado ao quadro de
puberdade precoce e surgimento da Síndrome de Cushing, que
não foram avaliados durante internações anteriores.
O carcinoma adrenal é uma doença rara, que acomete dois
picos de idade, ou seja, de apresentação bimodal, sendo um desses picos as crianças menores de 5 anos e o outro as pessoas entre a quarta e quinta décadas de vida. 1,2
Em sua fisiopatogenia, estudos demonstraram a presença de
fatores genéticos predisponentes em cerca de metade das crianças com carcinoma adrenal. Duas síndromes genéticas se associam ao carcinoma adrenal, são elas a síndrome de Li-Fraumeni
– relacionada a mutações no gene de supressão tumoral p53 – e
a síndrome de Beckwith-Wiedemann - associada a alteração da
região 11p15. 5,6
As manifestações clínicas dependem da secreção específica
de hormônios pelo tumor. Os tumores secretores de hormônios
e as síndromes endócrinas clássicas associadas – incluindo a
virilização e a síndrome de Cushing - representam as apresentações clínicas mais comuns nas crianças. Uma síndrome pode
predominar no quadro clínico, mas geralmente, devido à secreção de diversos hormônios, pode-se notar formas mistas, com
sinais e sintomas de várias síndromes. 4,5,6
A virilização, ou puberdade precoce, pode ser justificada
pelo aumento da secreção de andrógenos, podendo ocorrer
isoladamente ou com outros hormônios. Geralmente manifesta-se com mudança da voz, acne, hirsutismo, aumento da massa
muscular e de glândulas sebáceas com odor típico de adultos.
No sexo feminino pode ser notado o aumento do clitóris, pêlos
faciais e pubianos, com puberdade precoce heterossexual. Já no
sexo masculino, há aumento do pênis e pseudo-puberdade isossexual precoce. 1,3,5,6
A síndrome de Cushing ocorrem em cerca de 30% dos pacientes, geralmete associada à síndrome virilizante. O quadro inclui fácies de lua cheia, aumento do peso, distribuição de gordura
centrípeta, hipertensão, estrias, dentre outros. 3,6
O diagnóstico é feito com a presença de história compatível,
dosagens hormonais – cortisol livre urinário de 24 horas, cortisol plasmático, androgênios - e utilização de métodos de imagens. Dentre os exames de imagem, a ressonância magnética,
a tomografia computadorizada e a tomografia por emissão de
prótons são os mais utilizados. Os achados sugestivos de carci-
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noma são lesões maiores que 5 cm, com contornos irregulares e
captação não homogênea de contraste, também pode-se notar a
invasão dos tecidos adjacentes. 2,3,6
O estadiamento se baseia no tamanho do tumor, acometimento de linfonodos, de órgãos adjacentes e metástases. é utilizado para avaliação prognóstica e definição do tratamento a
ser seguido, sendo que somente os pacientes classificados como
estágio I e II são passíveis de cura através da cirurgia. Se sabe que
a ressecção cirúrgica é a única terapia curativa, porém pode-se
usar da quimioterapia como aliado no tratamento, sendo que
seu papel ainda não foi totalmente estabelecido. 1,5,6
CO N C L US Ã O

Os carcinomas adrenais pediátricos podem se apresentar
para tratamento em formas avançadas, necessitando cirurgia
citorredutora como parte do tratamento multimodal, com bons
resultados. A negligência dos sinais de Cushing por pediatras
permite o avanço e piora da morbidade de tumores pediátricos
como esse. Sendo assim, conclui-se que é necessário consultas de
puericultura bem realizadas, com exame físico detalhado, para
a detecção de sinais de virilização e/ou síndrome de Cushing o
mais precoce possível.

Ed.3
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Pacientes com Índice de Massa Corporal (IMC) maior que 30 kg/m² e portadores DMT2 podem realizar a cirurgia metabólica. Além disso, é necessário que o paciente candidato à cirurgia metabólica tenha idade mínima de 30 anos e máxima de 70 anos e menos de dez
anos do diagnóstico de DMT21. OBJETIVOS: Analisar os resultados em pacientes com DMT2
que foram submetidos à cirurgia metabólica MÉTODOS: Este estudo foi realizado a partir de
uma revisão sistemática da literatura realizada por meio de uma pesquisa nas bases de dados
eletrônicas SciELO, PUBMED e LILACS, de forma retrospectiva até 2017, das palavras chaves
“cirurgia bariátrica” e “cirurgia metabólica”. RESULTADOS: Foram encontrados 6 artigos que
preenchiam os pré-requisitos e estes demonstraram que a cirurgia metabólica, realizada prioritariamente por meio de bypass com reconstrução em Y-de-Roux, demonstrou remissão do
diabetes de 60% após um ano da cirurgia. CONCLUSÃO: Os resultados observados da cirurgia
a longo prazo, ainda que positivos, fazem com que sua eficácia seja questionável. Isto deve-se
ao fato de que os resultados dependem de um conjunto de fatores associados, sendo alguns
deles a mudança de hábitos alimentares, hábitos de vida, idade do paciente, intensidade do
quadro de DMT2, sexo e IMC pré-operatório

a b s t r a c t

INTRODUCTION: Patients with a body mass index (BMI) greater than 30 kg / m² and patients with DMT2 can undergo metabolic surgery. In addition, it is necessary for the patient
who is a candidate for metabolic surgery to be at least 30 years old and at most 70 years
old and less than ten years after DMT diagnosis21. OBJECTIVES: To analyze the results in
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patients with T2DM who underwent metabolic surgery METHODS: This study was carried
out from a systematic review of the literature carried out through a search in the scientific
databases SciELO, PUBMED and LILACS, retrospectively until 2017, of the keywords “bariatric
surgery” and “metabolic surgery”. RESULTS: Six articles were found that fulfilled the prerequisites and they demonstrated that the metabolic surgery, performed primarily by means of
deviation with reconstruction in Roux-en-Y, showed a 60% diabetes remission after one year
in the surgery. CONCLUSION: The observed results of the long-term surgery, although positive,
make its effectiveness questionable. This should affect the fact that the results depend on a set
of associated factors, some of which are changes in eating habits, lifestyle, patient's age, intensity of DMT2, sex and preoperative BMI.
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I N T RO D U Ç Ã O

O

controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus
tipo 2 (DMTL2) e a prevenção das complicações da doença melhoram a qualidade de vida e diminuem a mortalidade. Assim, pacientes com índice de massa corporal (IMC)
maior que 30 kg/m² e portadores DMT2 podem realizar a
cirurgia metabólica. Além disso, é necessário que o paciente candidato à cirurgia metabólica tenha idade mínima de 30
anos e máxima de 70 anos e menos de dez anos do diagnóstico de DMT21.
OB J E T I V OS

Analisar os resultados em pacientes com DMT2 que foram
submetidos à cirurgia metabólica.
M É T O D OS

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada
por meio de uma pesquisa nas bases de dados eletrônicas SciELO, PUBMED e LILACS, consultadas retrospectivamente até o
ano de 2017, usando as palavras-chave: cirurgia metabólica e
cirurgia bariátrica. A busca se limitou a artigos brasileiros em
língua portuguesa e inglesa.

RESU L T A D OS

Foram encontrados 6 artigos relacionados à temática que
identificaram a cirurgia metabólica definida como a realização,
prioritariamente, de bypass gástrico com reconstrução em Y-de-Roux ou quando esta houver contraindicação ou desvantagem,
realizar-se-á gastrectomia vertical. O procedimento demonstrou
remissão do diabetes em até 60% após um ano da cirurgia. Após
três anos, no entanto, diferenças na taxa de remissão entre o
grupo cirúrgico e o clínico não foram observadas, questionando a durabilidade da técnica a longo prazo2. Houve melhores
resultados no controle do diabetes no grupo com IMC> 35 kg/
m² em comparação com os pacientes com IMC entre 30 e 35 kg/
m², refletidos por melhor taxa de remissão parcial e níveis de hemoglobina glicada3. Houve mudança na quantidade e qualidade
do consumo alimentar. Foi o contribuinte de controle glicêmico
mais prevalente até seis meses após a cirurgia. Ao final de um
ano, a dieta passou por uma mudança, mostrando tendência semelhante ao padrão de ingestão alimentar pré-operatória4.
CO N C L US Ã O

A cirurgia metabólica é indicada ao paciente que apresenta
aumento da resistência insulínica, da gordura visceral e hepática
e alto risco cardiovascular, associado ao IMC, porem apresentou
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resultados diferentes em cada grupo analisado, ainda que positivos. Isso se deu por conta das diferenças entre os sexos, IMC pré-operatório, hábitos de vida e alimentares após o procedimento,
idade do paciente, bem como a intensidade do quadro de DMT2.
CO N C L US Ã O

A cirurgia metabólica é indicada ao paciente que apresenta
aumento da resistência insulínica, da gordura visceral e hepática
e alto risco cardiovascular, associado ao IMC, porem apresentou
resultados diferentes em cada grupo analisado, ainda que positivos. Isso se deu por conta das diferenças entre os sexos, IMC pré-operatório, hábitos de vida e alimentares após o procedimento,
idade do paciente, bem como a intensidade do quadro de DMT2.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Losartana é uma potente droga anti-hipertensiva, inibidora dos receptores AT1 da angiotensina II. Esses medicamentos são eficazes em todas as formas
clínicas de hipertensão e em todos os grupos étnicos. Além dos benefícios no sistema
cardiovascular, o losartana vem sendo sugerido como opção terapêutica promissora no
tratamento de doenças musculares progressivas, como na distrofia muscular. OBJETIVOS: Comparar o uso de losartana com os principais medicamentos empregados no tratamento de lesões musculares. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática,
sendo utilizadas as bases de dados Lilacs e a MEDLINE, através dos descritores “losartan
and muscle injuries”. RESULTADOS: Foram analisados 6 artigos ao todo, sendo 3 revisões sistemáticas da literatura e 3 estudos clínicos randomizados (um com população
de coelhos e 2 com de ratos). Apesar da escassa publicação acerca do tema, duas das
revisões discorrem sobre a melhora na cicatrização do músculo esquelético através de
seu potencial antifibrótico (bloqueador do fator de crescimento e transformação beta)
e revascularizante, principalmente quando em associação com o plasma rico em plaquetas. Além disso, dois dos estudos randomizados demonstraram a geração de tecido
cicatricial fibroso em menor quantidade, diminuição da cicatriz, aumento no número de
miofibras regeneradoras e melhora funcional da recuperação muscular, quando a lesão
foi tratada com losartana, provavelmente, devido a sua capacidade de up regulation dos
fatores de transcrição Smad7 e MyoD. Por fim, no estudo randomizado com a população de coelhos, o emprego da losartana demonstrou, também, capacidade de atenuar a
formação da cicatriz da bolha filtrante, pós-trabeculectomia, por meio da interferência
na produção e redistribuição da matriz extracelular no local. CONCLUSÃO: A losartana
apresenta bons resultados terapêuticos no tratamento de lesões musculares, visto que,
apresentou melhora na cicatrização do músculo esquelético e alto potencial antifibrótico nos estudos revisados. Assim, abre-se uma nova perspectiva para uso desse fármaco,
no âmbito pouco explorado de cicatrização de lesões musculares.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Losartan is a potent antihypertensive drug that inhibits angiotensin
II AT1 receptors. These drugs are effective in all clinical forms of hypertension and in
all ethnic groups. In addition to the benefits in the cardiovascular system, losartana has
been suggested as a promising therapeutic option in the treatment of progressive muscle diseases, such as muscular dystrophy. OBJECTIVES: To compare the use of losartana
with the main drugs used to treat muscle injuries. METHODOLOGY: This is a systematic
review, using the Lilacs and MEDLINE databases, using the descriptors “losartan and
muscle injuries”. RESULTS: A total of 6 articles were analyzed, with 3 systematic reviews
of the literature and 3 randomized clinical studies (one with a population of rabbits and
2 with rats). Despite the scarce publication on the subject, two of the reviews discuss the
improvement in skeletal muscle healing through its anti-fibrotic (growth factor blocker
and beta transformation) and revascularizing potential, especially when associated with
platelet-rich plasma. In addition, two of the randomized studies demonstrated the generation of lesser fibrous scar tissue, decreased scarring, increased number of regenerating myofibers and functional improvement of muscle recovery, when the lesion was
treated with losartan, probably due to its ability to up regulation of Smad7 and MyoD
transcription factors. Finally, in the randomized study with the population of rabbits,
the use of losartan also demonstrated the ability to attenuate the formation of the scar
of the filtering bubble, after trabeculectomy, through interference in the production and
redistribution of the extracellular matrix at the site. CONCLUSION: Losartana has good
therapeutic results in the treatment of muscle injuries, since it showed improvement in
the healing of skeletal muscle and high anti-fibrotic potential in the reviewed studies.
Thus, a new perspective for the use of this drug opens up, in the little explored scope of
healing of muscle injuries.

I N T RO D U Ç Ã O

A
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losartana é um antagonista seletivo de receptor (AT1)
de angiotensina II, principal hormônio ativo do sistema
renina-angiotensina e o maior determinante da fisiopatologia
da hipertensão, sendo usado mundialmente para o tratamento desta doença. Surgiu no meio farmacológico como uma
alternativa no tratamento anti-hipertensivo mas com menos
efeitos colaterais como aqueles decorrentes da inibição da
enzima conversora de angiotensina (ECA). Assim, a losartana
apresenta efeitos positivos na redução da hipertensão mas,
também, efeitos colaterais como a perda de massa muscular
e a quantidade reduzida de tecido adiposo em seus tecidos
musculares esqueléticos, decorrentes da inativação do receptor AT II e consequente inibição da ação do TGF-β1. 1,2,3
O TGF-β1 é um fator de crescimento de citocinas que tem
sua atuação basal no controle do crescimento, diferenciação,
proliferação e apoptose celular. Está envolvido na sinalização
muscular, estudos ainda da década de 1980 concluíram que
prejudicava a regeneração muscular durante a diferenciação
do miócito. Ele também é um fator decisivo na diferenciação
de mioblastos em células fibróticas. Isso posto, ressalta-se
que o TGF-β1 está envolvido em doenças musculares degene-

rativas e inflamatórias crônicas impossibilitando a miogênese a longo prazo e a melhora clínica/funcional das atividades
destes pacientes portadores.1,2,3,4
Dentro desse contexto incluem-se as lesões musculares,
também motivação da busca atual por tratamento de maior
eficácia e rapidez, com menores sequelas durante o processo. O tecido muscular esquelético tem pequena capacidade de
reconstituição, embora os núcleos das fibras musculares não
se dividam. A regeneração do músculo esquelético provém de
células satélites, quiescentes no adulto, mas que têm potencial para, quando ativadas, se diferenciarem em mioblastos,
se duplicarem ou migrarem para região lesionada acelerando
o processo regenerativo. Apesar desse processo estar sujeito
a cicatrizes fibróticas, por exemplo, e, associada a um processo de longo prazo por várias vezes, a regeneração é uma adaptação que ocorre no músculo esquelético em resposta à lesão
buscando a resiliência do músculo.
Entretanto, revisões sistemáticas e metanálises abordando novos tratamento medicamentosos nas lesões e doenças
musculares ainda são escassas. O objetivo desta revisão sistemática é abordar a eficácia e demais efeitos da losartana em
relação a outros tratamentos farmacológicos.
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ME T O D O L O G I A

A presente investigação foi sustentada através de uma revisão sistemática de literatura, com a utilização de base de dados
eletrônicas (MEDLINE e LILACS) e lista de referência dos artigos
identificados. As referências que preencheram os critérios de
inclusão foram avaliadas, independentemente do periódico. Na
busca, os seguintes descritores, em língua portuguesa e inglesa,
foram considerados: “lesão muscular”, “losartana”, “esforço físico”, “esporte”; utilizando-os isolados ou associadamente. Após
esse procedimento de busca, identificaram-se os artigos que
atenderam aos seguintes critérios de inclusão: (a) estudo fisiológico ou análise comparativa do tratamento de lesão muscular,
(b) uso de losartana no tratamento de lesão ou fibrose muscular, (c) estudo experimental satisfazendo os itens de inclusão (a)
e (b). Foi considerado critério de exclusão: (d) artigos ou teses
publicadas antes do ano de 2000, (e) artigos em outros idiomas
que não os selecionados (inglês e português), (f) artigos de revisão, ensaios clínicos com intervenções não farmacológicas e
ensaios clínicos que não satisfizeram os critérios (a) e (b), (g)
experimentos que não incluíam a administração de losartana ou
outro de mesma ação.
RESU L T A D OS

Foram analisados 6 artigos ao todo, sendo 3 revisões sistemáticas da literatura e 3 estudos clínicos randomizados (um
com população de coelhos e 2 com de ratos). Apesar da escassa
publicação acerca do tema, duas das revisões discorrem sobre a
melhora na cicatrização do músculo esquelético através de seu
potencial antifibrótico (bloqueador do fator de crescimento e
transformação beta) e revascularizante, principalmente quando
em associação com o plasma rico em plaquetas.3,7 Além disso,
dois dos estudos randomizados demonstraram a geração de tecido cicatricial fibroso em menor quantidade, diminuição da cicatriz, aumento no número de miofibras regeneradoras e melhora funcional da recuperação muscular, quando a lesão foi tratada
com losartana. Provavelmente, devido a sua capacidade de up
regulation dos fatores de transcrição Smad7, proteína inibitória
da cascata do fator de crescimento e transformação beta e MyoD,
proteína responsável pelo controle de diferenciação de células
da linhagem miogênica.2,5,6 Por fim, no estudo randomizado com
a população de coelhos, o emprego da losartana demonstrou,
também, capacidade de atenuar a formação da cicatriz da bolha
filtrante, pós-trabeculectomia, por meio da interferência na produção e redistribuição da matriz extracelular no local.8
D I SCUSS Ã O

A losartana é uma droga de amplo uso e de fácil acesso, dotada de potencial antifibrótico, indicando uma alternativa viável
para o tratamento de lesões musculares no futuro9. Essa droga
antagoniza diretamente o TGF-β1, melhora a regeneração do
músculo esquelético lesado e a inibição dos depósitos de tecido

Ed.3

fibroso, além de melhorar a regeneração de miofibras10,11,12. Da
mesma maneira, detectou-se que o tratamento com losartana
protegia o músculo esquelético inibindo a sinalização de TGF-β1.1
O músculo esquelético possui células-tronco específicas, denominadas células satélites. Estas são fundamentais na geração
de uma nova musculatura após a ocorrência de uma lesão13,14.
Sabe-se que Pax7, MyoD e miogenina (marcadores de células-tronco musculares) foram aumentadas com o tratamento de
lesões com losartana. Além disso, a losartana foi capaz de melhorar a autorrenovação das células satélites em músculo lesionado,
através da inibição do TGF-β11. Dessa forma, acredita-se que a
losartana atua na regeneração muscular, aumentando a proliferação e diferenciação das células satélites para contrapor o efeito
antimiogênico do TGF-β1.15
Sabe-se que é possível o aumento do número de miofibras
regeneradas em zonas de lesão muscular com o uso de losartana,
com posologia de 10mg/kg/dia, iniciada após a lesão e mantida
por 3 dias. Esse esquema terapêutico também exibe efeito antifibrótico no músculo acometido9. Com a mesma dose supracitada,
observou-se que houve redução de colágeno, e consequentemente de fibrose no miocárdio.16 Cães portadores de distrofia
muscular obtiveram diminuição significativa de TGF-β1 antes e
após o tratamento com losartana.17
Foi demonstrado em estudo que o uso da losartana em associação ao plasma rico em plaquetas (PRP) demonstrou melhora
na regeneração do músculo tibial anterior de ratos submetidos a
contusão. O trabalho verificou que a fibrose gerada pelo processo cicatricial foi menor no músculo tratado com losartana + PRP,
em comparação a PRP isolado. O plasma isolado acelera a cicatrização, porém é rico em TGF-β1, promovendo fibrose tecidual.
A losartana atua induzindo angiogênese e interfere na expressão de folistatina (responsável pelo desenvolvimento muscular),
bem como na inibição do TGF-β1.18
A losartana é capaz, portanto, de inibir a fibrose e estimular
a regeneração muscular, surgindo como possibilidade para uma
terapia antifibrótica em pacientes com lesões musculares.9 Vê-se boas possibilidades sobretudo na medicina esportiva, onde
a recuperação muscular dos atletas poderá ser potencializada
com o uso desse fármaco. No entanto, os estudos disponíveis
para a área ainda são escassos e com metodologias varidas, dificultando as comparações entre os dados.9

CO N C L US Ã O

Pode-se concluir que o fármaco losartana apresenta bons resultados terapêuticos no tratamento de lesões musculares, visto
que, apresentou melhora na cicatrização do músculo esquelético
e alto potencial antifibrótico nos estudos revisados. Dessa forma,
abre-se uma nova perspectiva para uso desse fármaco, o qual,
atualmente, é usado apenas como anti-hipertensivo, abrindo novas possibilidades terapêuticas nesse âmbito pouco explorado
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O termo Síndrome de Munchausen (SM) foi descrito pela primeira vez em 1951
por Asher para caracterizar indivíduos que intencionalmente produzem sinais e sintomas de uma
doença. Indivíduos com esta síndrome fingem que estão doentes e tendem a procurar tratamento,
sem ganho secundário, em diferentes serviços de saúde. APRESENTAÇÃO DO CASO: L.G, feminino,
18 anos, solteira e estudante de cursinho. Procura atendimento em ambulatório por quadro de litíase renal. Relata que em outubro 2018 foi levada ao pronto-socorro com fortes dores em região
lombar direita que aliviaram com uso de sintomáticos. Realizou Ultrassonografia (USG) de aparelho
urinário que revela: raros microcálculos calicinais e dilatação leve do sistema coletor renal a direita
e Tomografia Computadorizada (TC) de abdome e pelve, que foi negativo para litíase ureteral. Duas
semanas após o referido episódio a paciente relata ter eliminado cálculos ao urinar, negando dor.
Em nova consulta, foi solicitada outra TC, sendo o exame negativo para litíase urinária. Nas semanas
posteriores, a eliminação de cálculos ocorreu de forma contínua sem seguir um padrão de repetição
morfológico dos cálculos. Pedras estas de formas, cores e tamanhos variados, muitas apresentando
aspecto de pedra de jardim, sem odor - a mesma referia que lavava as pedras-. Seguiu com diversas
consultas e exames de USG e Urina I sem alterações e sempre com exame físico normal. L.G fazia uso
de Sertralina devido a quadro de ansiedade. Paciente com histórico familiar de depressão (mãe).
Alega ter eliminado numerosos cálculos (130), maiores que 5 cm, incompatíveis com a eliminação anatômica espontânea. DISCUSSÃO: A SM, pouco compreendida em sua fisiopatologia, mostra
evidências que fatores psicossociais podem estar associados a síndrome, ocasionados por abusos,
maus-tratos ou abandono na infância. Estes pacientes geralmente referem dor inespecífica, sinais
e sintomas inconsistentes. Possuem histórico de diversas consultas médicas, se submetem a diversos procedimentos terapêuticos e diagnósticos e são avessos ao registro médico. Não é incomum
usarem de uma alteração benigna dissimulada sem evidências clínicas. CONCLUSÃO: A SM é rara e
promove gastos vultosos ao sistema de saúde, com exames desnecessários e onerosos, expondo os
pacientes a iatrogenias. Uma doença subdiagnosticada e de pouco conhecimento dos profissionais
de saúde.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: The term Munchausen Syndrome (MS) was first described in 1951 by Asher
to characterize individuals who intentionally produce signs and symptoms of a disease. People
with this syndrome pretend to be sick and tend to look for treatment, without secondary gain, in
different health services. CASE PRESENTATION: L.G, female, 18-years-old, single and student of
pre-university course. Looked for service in clinic for renal lithiasis. Reports that in 2018 October
was taken to first aid post with severe right lower back pain that relieved with symptomatics use.
Performed an urinary tract ultrasonography: rare calicinal microcalculations and mild dilation
of the right renal collecting system and abdome and pelve Computed tomography (CT), that was
negative for ureteral lithiasis. Two weeks after the referred incident the patient reports having
eliminated stones while urinating, denying pain. In new appointment, was requested a new CT,
being negative for urolithiasis. In later weeks, the elimination of stones occurred continuously
without following a pattern of morphological repetition of stones. Stones of varying shapes, colors and sizes, many with odorless garden stone appearance -the pacient said that she washed
the stones-. She continued with several appointments and exams of Ultrasonography and Urine
I without alterations and always with normal physical examination. L.G was in Sertraline use
for an anxiety disorder. Patient with family history of depression (mother). Claims that to have
eliminated numerous calculations (130), biggers than 5 cm, incompatible with spontaneous
anatomical elimination. DISCUSSION: The MS, little understood in your pathophysiology, shows
evidence that psychosocial factors may be associated with the syndrome, caused by abuse, mistreatment or childhood abandonment. These patients usually report nonspecific pain and inconsistent signs and symptoms. Have a history of many medical appointments, undergo to many
therapeutic and diagnostic procedures and are averse to the medical record. Isn’t unusual use a
benign alteration without clinical evidence. CONCLUSION: The MS is rare and promotes massive
health care spending, with unnecessary and costly examinations, exposing patients to iatrogenics. An underdiagnosed disease with little knowledge of health professionals.

I N T RO D U Ç Ã O

A

Síndrome de Munchausen (SM) foi nomeada em homenagem a Karl Friedrich Hieronymus, Barão von Münchhausen (1720–1797), um nobre alemão que ficou famoso
como narrador de suas histórias inverídicas como soldado,
caçador e esportista. Doze anos antes da morte do Barão, em
1785, Rudolph Erich Raspe (1737–1794) publicou anonimamente a primeira edição dos contos do Barão von Münchhausen.1
O termo ‘’Síndrome de Munchausen’’ (SM) foi descrito
pela primeira vez em 1951 por Asher2 para caracterizar indivíduos que intencionalmente produzem sinais e sintomas de
uma doença. Indivíduos com esta síndrome fingem que estão
doentes e tendem a procurar tratamento, sem ganho secundário, em diferentes serviços de saúde.3
Segundo a Associação Psiquiátrica Americana, o critério
para o diagnóstico de desordem factícia é produção intencional de sinais e sintomas físicos ou psicológicos, sem que
o paciente obtenha algo em troca, como ganho financeiro ou
liberação de responsabilidade legal, melhora do bem-estar físico ou uso de determinadas medicações.4
Abaixo será descrito o caso de uma paciente com quadro

bastante característico da Síndrome de Munchausen devido
a pseudo calculose urinária, sendo submetida a diversos exames diagnósticos, onerando o sistema público de saúde.
A P RESE N T A Ç Ã O

D O

CASO

L.G., paciente do sexo feminino com 18 anos, solteira, branca, católica, estudante de cursinho pré-vestibular para medicina.
Paciente buscou atendimento no Centro Ambulatorial Universitário da USCS (CAU-USCS) para acompanhamento de litíase renal. Relata que em outubro 2018 foi levada ao pronto-socorro
com fortes dores em região lombar direita que aliviaram com
uso de sintomáticos (buscopan e plasil). Ultrassonografia (USG)
de aparelho urinário de 14/10/2018 revela: raros microcálculos
calicinais ou interfaces vasculares renais e dilatação do sistema
coletor renal a direita. Tomografia Computadorizada (TC) Multislice de Abdome e Pelve de 14/10/2018 tem como resultado
exame negativo para litíase ureteral. Duas semanas após o referido episódio, em 31/10/2018, a paciente relata ter eliminado
cálculos ao urinar, cerca de seis, negando dor. Foi a uma consulta
particular, onde foi solicitada nova TC Multislice de abdome total,
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sendo o exame negativo para litíase urinária. Nas semanas posteriores a eliminação de cálculos ocorreu de forma contínua sem
seguir um padrão de repetição morfológico dos cálculos (Foto
1). Em 12/11/2018, um USG de abdome total e urina I foram
realizados, não evidenciando alterações. No dia 22/12/2018 novamente foram realizados novos exames de urina I e USG de abdome total e pelve, novamente sem evidências de litíase urinária.
L.G., refere que até agosto de 2019 expeliu cerca de cento e
trinta cálculos (Foto 2), de tamanhos, formas e cores variadas
muitos apresentando aspecto de pedra de jardim, de mineralogia duvidosa e sem odor - a paciente referia que lavava as pedras.
As pedras chegavam a medir 5 centímetros em seu maior diâmetro, sendo incompatível com a eliminação anatômica espontânea. Ao exame físico em todas as consultas a paciente apresentava-se sem alterações significativas.

FOTO 1. Cálculos renais com variadas morfologias

FOTO 1. Parte dos 130 cálculos expelidos

Ed.3

Paciente refere estar em uso de sertralina 150mg 1 vez ao
dia, prescrita pela psiquiatria desde novembro 2018, por quadro
de ansiedade. A mesma possui histórico de depressão na família (mãe). Refere ainda ter sofrido um relacionamento abusivo
o qual culminou com o término por parte de seu parceiro além
possuir uma carga de estresse e pressão ocasionadas pelo cursinho pré-vestibular para medicina.
Os cálculos foram para análise bioquímica e retornaram do
laboratório com o laudo: “Não foi possível a análise pois o material não é compatível com cálculo renal”.
A paciente foi então encaminhada para o serviço de psiquiatria e psicoterapia para iniciar o tratamento.

D I SCUSS Ã O

A idade de início da SM pode variar de 4 a 79 anos, com uma
ligeira predominância em homens (2:1). Normalmente existe
alguma experiência ou contato com a área de saúde e traços de
personalidade anti-social.5,6,7 O paciente tem passagens por vários hospitais, sendo na maioria deles novamente investigado.
Também é descrito que essas passagens por instituições podem
ser apenas mais um componente fantasioso da doença. A apresentação de forma incomum ou dramática da doença é encontrada em alguns casos, e muitas vezes encontra-se evidência física
da autoindução dos sinais6,8. O sintoma de dor é geralmente inespecífico e associado a outros sintomas indefinidos. Estes pacientes muitas vezes se submetem a procedimentos invasivos, até
mesmo cirurgias e geralmente são avessos ao registro médico.
A etiologia ainda é pouco compreendida em sua fisiopatologia, porém há evidências que fatores psicossociais podem estar
associados a síndrome, ocasionados por abusos, maus-tratos ou
abandono na infância. Por meio dessa simulação de doença, esses pacientes acreditam obter mais atenção, compaixão e simpatia, sentimentos estes que podem não ser recebidos em casa,
além do mais muitos trabalham dentro do serviço de saúde.9,10.
Em uma revisão sistemática de 455 casos de transtornos factícios a maioria tinha uma relação maior com depressão do que
com transtorno de personalidade e podem melhorar com o tratamento para depressão.11
O Diagnóstico desta condição envolve alguns passos. Primeiramente excluir apresentações não usuais de algumas patologias
orgânicas, transtornos somatoformes – em que o transtorno físico presente, não explica nem a natureza e extensão dos sintomas,
nem o sofrimento e as preocupações do sujeito, e a simulação de
alguma doença para obter ganho pessoal ou evitar dificuldades
legais12.
A SM é incluída na décima edição da Classificação Internacional de Doenças na categoria produção intencional ou imitação de
sintomas ou disfunções, tanto físicas ou psicológicas (transtorno
factício).13 O critério de diagnóstico do DSM-5 para distúrbios
factícios impostos a si próprio é descrito no quadro 1 a seguir14
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Quadro 1. Transtorno Factício Autoimposto: Critérios Diagnósticos
A. Paciente inventa sinais psicológicos e físicos, induz lesões ou
doenças; distúrbio factício

B. O indivíduo apresenta-se para outros como doente, incapaz ou
lesionado
C. Paciente com comportamento fraudulento evidente mesmo na
falta de compensações externas óbvias
D. O comportamento não é bem explicado pelo distúrbio, tal
como delírio ou outra condição psicótica

Fonte: DSM-514

O Tratamento dos pacientes com SM é difícil, pois muitos se
recusam a passar por uma avaliação psiquiátrica. O mesmo envolve a psicoterapia, medidas de suporte físico, psicológico e social. Tenta-se buscar motivos para o transtorno, conscientização
do paciente que aquilo pode ser prejudicial a ele, conforto para
tentar chegar à resolução dos problemas psicológicos e evitar
recidivas9,10. O confronto com o paciente em relação a suas ações
e doença não deve ser feito em todos os casos, deve ser realizado por pessoa bem treinada nesse tipo de abordagem, pois pode
levar o paciente à negação com consequente evasão do hospital
ou tratamento.5,8 Caso seja identificado alguma doença psiquiátrica subjacente no paciente, por exemplo, uma depressão que é
a mais comum, esta deve ser tratada, pois a SM pode ser um comportamento secundário da condição psiquiátrica de base e espera-se que os sintomas de simulação melhorem comumente. O
uso de medicações, como antidepressivos, pode ser necessário15.
C O N C L U S Ā O

Os transtornos factícios são um desafio na prática médica
tanto diagnóstico como para abordagem. A Síndrome de Munchausen é um transtorno raro e promove gastos vultosos ao sistema de saúde, com exames desnecessários e onerosos, expondo
os pacientes a iatrogenias. Uma doença subdiagnosticada e de
pouco conhecimento dos profissionais de saúde. É preciso estudos mais amplos para avaliação epidemiológica da doença e
maior divulgação no meio médico desta condição.
A paciente descrita foi submetida à diversos exames diagnósticos sem alterações significativas para litíase urinária. A confirmação da síndrome veio com o laudo laboratorial indicando
que não se tratavam de cálculos de origem renal. Dessa maneira,
destaca-se a hipótese de que a depressão da mãe, o relacionamento abusivo e a responsabilidade e pressão com o cursinho
pré-vestibular possam ter motivado a paciente a produzir o
transtorno factício, levando ao diagnóstico de SM.

Ed. 3
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) de nível sistêmico, causada pelo Treponema pallidum. A presença da infecção em gestantes pode ser transmitida ao feto.
Quando há transmissão vertical, é denominada sífilis congênita. O pré-natal garante o diagnóstico
precoce e tratamento imediato, reduzindo os danos e agravos à mãe e ao feto. Segundo a OMS são
estimados no mundo mais de um milhão de casos de IST por dia, ao ano estima-se 357 milhões de
infecções recentes, entre elas, a sífilis. De acordo com os dados do SINAN foram notificados no ano
de 2015 um total de 33.365 números de casos de sífilis em gestantes no Brasil, casos de sífilis congênita, foram notificados 19.228 no Brasil. OBJETIVOS: Avaliar o método preferencial e eficaz para
o diagnóstico da doença. Trata-se de uma revisão sistemática sobre estudos que abordam o diagnóstico preferencial e eficaz da sífilis na gestação: teste rápido X teste laboratorial. METODOLOGIA: Revisão sistemática de artigos indexados nas bases de dados da Scielo, CAPES e LILACS, onde
foram usados os descritores, “Diagnóstico de sífilis congênita”, onde o critério de seleção foram
artigos que faziam a comparação entre o teste rápido e o teste laboratorial. RESULTADOS: Segundo
o Ministério da Saúde (2016), a triagem para sífilis é realizada através da utilização de testes treponêmicos e não treponêmicos em pacientes assintomáticos ou sintomáticos, onde a anamnese e o
exame físico devem ser feitos com cautela. Os testes rápidos tratam-se de testes treponêmicos, são
de fácil utilização, leitura e interpretação do resultado. Podem ser realizados através de amostras
de sangue, fluido oral, soro ou plasma a depender do fabricante e o resultado está disponível em até
30 minutos. Porém, não diferencia os casos de sífilis ativa ou tratada devido a cicatriz imunológica,
ou seja, não são úteis para monitorar a resposta ao tratamento. Os testes laboratoriais tratam-se de
testes não treponêmicos, sendo o VDRL o mais utilizado devido o baixo custo e sua eficácia, possibilitando o monitoramento ao tratamento. CONCLUSÃO: A introdução de testes rápidos para sífilis
em serviços de saúde contribui positivamente para o cuidado pré-natal, principalmente quando
realizados na primeira consulta, mesmo com maior sensibilidade e menor especificidade compa-
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rado ao teste laboratorial, permitindo o diagnóstico precoce, tratamento imediato e impedindo a
transmissão vertical.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: A level of sexually transmitted systemic infection (STI), caused by Treponema pallidum. The presence of infection in pregnant women can be transmitted immediately. When there is vertical transmission, it is called congenital syphilis. Prenatal care guarantees early diagnosis and immediate treatment, damage and harm to the mother and the
destination. According to the WHO, it is estimated that in the world more than one million cases of STIs per day, it is estimated at 357 million of recent infections, among them, a syphilis.
According to SINAN data, in 2015 a total of 33,365 case numbers were reported in pregnant
women in Brazil, cases of congenital conflicts, 19,228 in Brazil. OBJECTIVES: to analyze the
preferred and effective method for the diagnosis of the disease. METHODOLOGY: Systematic
review of articles indexed in the Scielo, CAPES and LILACS databases, where the descriptors,
“Diagnosis of congenital diagnosis”, were used, where the article selection test that makes a
comparison between the rapid test and the laboratory test. RESULTS: According to the Ministry of Health (2016), screening for performance tests of clinical tests and non-treponemal
tests in asymptomatic or symptomatic patients, where anamnesis and physical examination
should be done with caution. Rapid tests deal with treponemic tests, are easy to use, read and
interpret the result. They can be performed through blood, oral fluid, serum or plasma tests,
depending on the manufacturer and the result is available in up to 30 minutes. However, they
do not differentiate between cases of active or treated syphilis due to immune healing, that
is, they are not useful for monitoring the response to treatment. Laboratory tests deal with
non-treponemic tests, with the VDRL being the most used due to its low level and effectiveness, making it possible to monitor the treatment. CONCLUSION: The introduction of rapid
tests for health services applied positively to prenatal care, especially when performed in
the first consultation, with the highest sensitivity and the lowest specificity recommended in
the laboratory test, allowing for early testing, immediate treatment and prevention a vertical
transmission.

I N T RO D U Ç Ã O

O
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sífilis é uma doença infecciosa crônica que desafia a humanidade há séculos. Afeta praticamente todos os órgãos e sistemas e, apesar de ter um tratamento eficaz e de
baixo custo, continua sendo um problema de saúde pública
até hoje.¹
Os dados de prevalência mostram que, de acordo com a
região, a sífilis é a segunda ou terceira causa de úlceras genitais (outras são cancróide e herpes genital). De acordo com os
dados do SINAN foram notificados no ano de 2015 um total
de 33.365 números de casos de sífilis em gestantes no Brasil,
casos de sífilis congênita, foram notificados 19.228 no Brasil.³
A sífilis é causada por uma bactéria chamada Treponema
pallidum, gênero Treponema, da família Treponemataceae
que também inclui dois outros gêneros: Leptospira e Borrelia.
O gênero possui quatro espécies patogênicas e pelo menos
seis espécies não patogênicas. As espécies patogênicas são
Treponema pallidum, que causa sífilis, Treponema carateum,
responsável pela pinta, e Treponema pertenue, o agente da

mandíbula ou framboesia. A sífilis endêmica ou bejel é atribuída à variante T. pallidum subsp endemicum.7
O T. pallidum tem a forma de uma espiral, cerca de 5-20
mm de comprimento. Não existe membrana celular e é protegida por um envelope externo com três camadas ricas em
moléculas de ácido N-acetil-murâmico e ácido N-acetil-glucosamina. Possui flagelos que começam na extremidade distal
da bactéria e estão situados na camada externa ao longo do
eixo longitudinal.8
A sífilis é uma doença transmitida sexualmente (sífilis
adquirida) e verticalmente (sífilis congênita) via placenta da
mãe para o feto. O contato com lesões contagiosas (cancro
duro e lesões secundárias) pelos órgãos genitais é responsável por 95% dos casos de sífilis.7
A história natural da doença mostra uma evolução que
alterna períodos de atividade com características clínicas,
imunológicas e histopatológicas distintas (sífilis primária, secundária e terciária) e períodos de latência (sífilis latente). A
sífilis pode ainda ser dividida em sífilis recente, nos casos em
que o diagnóstico é feito dentro de um ano após a infecção, e
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sífilis tardia, quando esse diagnóstico ocorre após um ano.9
O diagnóstico laboratorial da sífilis e a escolha dos exames laboratoriais mais adequados devem levar em consideração a fase evolutiva da doença. Na sífilis primária e em algumas lesões de fase secundária, o diagnóstico pode ser direto,
ou seja, demonstrando a presença de treponema. A sorologia
pode ser usada a partir da segunda ou terceira semana após
o aparecimento do cancro, quando os anticorpos começam a
ser detectados.2
No corpo, o T. pallidum promove o desenvolvimento de
dois tipos de anticorpos: reaginas (anticorpos não específicos
IgM e IgG contra cardiolipina), originando testes não treponêmicos e anticorpos específicos contra T. pallidum, que originou os testes treponêmicos. Testes não treponêmicos são
úteis para rastrear grupos populacionais e monitorar o tratamento, enquanto avaliações treponêmicas são usadas para
confirmação do diagnóstico.2
Figura 1. Esquematização FTA-Abs (Interação Ag-Ac)

Fonte: Página da Web - Tira o Jaleco

OB J E T I V OS
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nóstico da Sífilis.1 A segunda prova citada subdivide-se em dois
testes: treponêmico e não treponêmico. Esses são muito utilizados na triagem da sífilis em pacientes assintomáticos ou sintomáticos, onde a anamnese e o exame físico devem ser feitos com
cautela.2
Os testes rápidos tratam-se de testes treponêmicos, são de
fácil utilização, leitura e interpretação do resultado. Podem ser
realizados através de amostras de sangue, fluido oral, soro ou
plasma a depender do fabricante e o resultado está disponível
em até 30 minutos. Apresentam alta especificidade, entretanto,
em grande parte das vezes, não se negativa após o tratamento
devido a cicatriz imunológica, assim sendo útil como estratégia
apenas no rastreio inicial.1,2
Os testes não treponêmicos, laboratoriais, podem ser qualitativos, indicam se há anticorpo na amostra, ou quantitativos,
determinam o título de anticorpo na amostra reagente e possibilitam o monitoramento do tratamento1,2 Entretanto possuem
baixa especificidade podendo então gerar resultados falso-positivos. Dessa forma, o teste sozinho não é suficiente para o diagnóstico da doença.2
Outro porém do teste são os resultados falso-negativos, que
ocorrem quando há grande produção de anticorpos, devido ao
fenômeno de prozona. Esse ocorre devido a desproporção quantitativa entre antígenos e anticorpos na reação, não havendo reatividade aparente. Dessa forma, torna-se necessário que a amostra seja testada pura e na diluição.2
Figura 2. Relação entre VDRL e FTA-Abs no diagnóstico da
Sífilis

Avaliar, através de uma revisão sistemática sobre estudos
que abordam o teste rápido e laboratorial, para o diagnóstico da
sífilis e destacar a eficácia, a aplicabilidade e preferência de cada
um.
ME T O D O L O G I A

Para este estudo, foi feita uma revisão sistemática por meio
de levantamentos bibliográficos de artigos e revistas indexadas
em bases de dados da SCIELO e PUBMED. Foram utilizados dos
descritores “Diagnóstico de sífilis congênita”, AND “Teste rápido
para sífilis” AND “Teste laboratorial para sífilis”. Utilizou-se como
critério de exclusão artigos que não trouxessem de forma clara
seus resultados, artigos repetidos, artigos incompletos e que não
se adequaram perfeitamente ao tema em questão, restando apenas 10 artigos, que foram lidos e analisados na íntegra.
RESU L T A D OS

As provas diretas, realizadas em amostras coletadas diretamente da lesão, e as sorológicas, que pesquisam os anticorpos
anti-T. pallidum, são duas categorias importantes para o diag-

D I SCUSS Ã O

Embora a sífilis seja uma doença conhecida há séculos e
que tenha agente etiológico bem definido, tratamento eficaz e
de baixo custo, estabelecido desde 1943, a sífilis em gestantes e
congênita permanece como doença a ser prevenida e controlada. Entretanto, dificilmente consegue‐se estabelecer um grupo
de risco para a doença. Alguns estudos descrevem características mais comuns nessa população, como predomínio da cor negra
e parda, escolaridade inferior a 8 anos, idade de 20 a 29 anos, início da atividade sexual precoce e estado civil solteiro.11, 12
Segundo a OMS, a situação da sífilis no Brasil não é diferente da de outros países. Pode se observar que a sífilis adquirida, agravo de notificação compulsória desde 2010, teve sua
taxa de detecção aumentada de 59,1 casos por 100.000 habitantes, em 2017, para 75,8 casos por 100.000 habitantes, em
2018. Em 2018, a taxa de detecção de sífilis em gestantes foi de
21,4/1.000 nascidos vivos, a taxa de incidência de sífilis congê-
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nita foi de 9,0/1.000 nascidos vivos e taxa de mortalidade por
sífilis congênita foi de 8,2/100.000 nascidos vivos. ¹⁴
No que tange a evolução das taxas de sífilis de 2010 a 2018,
verifica-se que a taxa de incidência de sífilis congênita aumentou 3,8 vezes, passando de 2,4 para 9,0 casos por mil nascidos
vivos, e a taxa de detecção de sífilis em gestantes aumentou 6,1
vezes, passando de 3,5 para 21,4 casos por mil nascidos vivos.¹⁴
A sífilis adquirida, agravo de notificação compulsória desde
2010, teve sua taxa de detecção aumentada de 34,1 casos por
100.000 habitantes em 2015 para 75,8 casos por 100.000 habitantes em 2018.¹⁴
Em 2018, em comparação com o ano de 2017, observou-se
aumento 25,7% na taxa de detecção em gestantes e de 5,2% na
incidência de sífilis congênita. Em parte, o aumento observado
na detecção de sífilis em gestantes pode ser atribuído à mudança no critério de definição de casos para fins de vigilância, que
o tornou mais sensível, enquanto o aumento menos acentuado
de sífilis congênita pode ser atribuído ao novo critério mais
específico. Houve também aumento de 28,3% na detecção de
sífilis adquirida, que passou de 59,1 para 75,8 casos/100.000
habitantes.¹⁴
O Ministério da Saúde vem executando diversas estratégias
de abrangência nacional para o controle da sífilis no Brasil,
entre elas: compra centralizada e distribuição de insumos de
diagnóstico e tratamento (testes rápidos, penicilina benzatina e
cristalina); desenvolvimento de instrumentos de disseminação
de informação estratégica aos gestores, auxiliando a tomada de
decisão; instrumentalização de salas de situação em todos os
estados e no Distrito Federal; realização de Campanha Nacional de Prevenção; e desenvolvimento de estudos e pesquisas
voltados para o enfrentamento da sífilis no SUS. ¹⁴
A dificuldade de prevenção da transmissão vertical permanece no entrave do diagnóstico e do tratamento precoce e adequado. É evidente que as mulheres grávidas devem ter acesso
ao pré-natal precoce e ser testadas sorologicamente para sífilis
na primeira consulta pré-natal e, em áreas de alto risco, novamente de 28 a 32 semanas durante a gestação e no parto.12, 13
No Brasil, Domingues et al. entrevistaram 23.894 mulheres
no pós-parto e relataram que 98,7% tinham tido pelo menos
uma consulta pré-natal, 89% tinham documentação de pelo
menos um teste de sífilis registrado nas fichas de pré-natal,
mas apenas um adicional de 41% tinha sido submetido a um
segundo teste. De 2011 a 2014, a Opas relatou um aumento de
81% para 86% em mulheres infectadas com sífilis que tinham
documentação de tratamento adequado, embora ainda estivesse abaixo de sua meta de 95%. Portanto, não é surpreendente
que a sífilis congênita continue a ser um grande problema no
Brasil.11, 13
Para que a Sífilis Congênita deixe de ser um grande problema de saúde no Brasil, o diagnóstico precoce deve ser feito,
para que o tratamento da gestante e do seu filho seja feito da
maneira correta. Para que esse diagnóstico precoce ocorra, a
gestante deve fazer os exames no primeiro e no terceiro trimestre de gravidez e no momento do parto. De acordo com os resultados da mãe, os testes são feitos também no recém nascido
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para a confirmação diagnóstica.9
Para o diagnóstico da sífilis congênita pode-se utilizar os
exames diretos, que confirmam com certeza a infecção pelo T.
pallidum e os exames laboratoriais, que são divididos em treponêmicos e não treponêmicos.9
No entanto, é importante saber qual dos testes laboratoriais
é mais preferível e eficaz no diagnóstico de sífilis congênita.
Portanto, diversos estudos foram feitos para se definir o melhor
teste a ser utilizado para este fim.9
Devido à dificuldade do diagnóstico da infecção em crianças
assintomáticas, a orientação que vem sendo adotada no Brasil e
em vários outros países como os Estados Unidos, é a de aplicar
um teste mais sensível, não necessitando ter alta especificidade,
para que qualquer recém-nascido potencialmente infectado e
sua mãe sejam abordados na época em que tiveram mais contato com o sistema de saúde, que é o período perinatal e neonatal.9
Com isso, o teste treponêmico era pra ser a melhor escolha
para diagnóstico de sífilis, no entanto, o teste treponêmico que
está disponível no Brasil, o FTA-Abs, possui muitos falsos negativos (20-40%) e muitos falsos positivos (10%) também, além
de possuir uma difícil realização. Por conta disso, o FTA-Abs não
pode ser usado com segurança para o diagnóstico da infecção.9
Portanto, para o diagnóstico da sífilis congênita utiliza-se
do teste não treponêmico, que possui uma boa sensibilidade,
mesmo não tendo alta especificidade, o que mais se utiliza no
Brasil é o chamado VDRL, que pode ser tanto qualitativo,
quanto quantitativo, podendo ser utilizado tanto para diagnóstico como também para acompanhamento da doença e
eficácia do tratamento.9
Além disso, também fazem hemograma completo, raios-x
de ossos longos, exame de líquor e pesquisas de outras infecções congênitas na rotina de exames do recém-nascido,
para saber se este já possui alguma complicação da doença,
como periostite e neurossífilis. Conseguindo diagnosticar de
maneira precoce e correta, é necessário que entre com o tratamento. 9
O tratamento preconizado para sífilis em todo mundo é
o uso da Penicilina, droga que impede a restauração da parede celular da bactéria, sendo então uma droga bactericida. Se a
gestante for diagnosticada com sífilis no primeiro trimestre da
gestação e cumprir corretamente o tratamento com Penicilina,
geralmente evita a infecção fetal, fazendo com que o recém-nascido não nasça com sífilis. Caso a gestante tenha alergia a Penicilina, a primeira tentativa é a dessensibilização da gestante
para a utilização segura da penicilina, pois dos medicamentos
que podem ser utilizados, ela é a única que comprovadamente
pode evitar a infecção fetal.9
Porém, caso não consiga impedir a infecção fetal e o recém-nascido se infectou, deve-se também fazer o seu tratamento.
O tratamento do recém-nascido também é feito com penicilina,
no entanto, com penicilina procaína ou cristalina, devido ao fato
que a penicilina benzatina não atinge o sistema nervoso central.
No entanto, se tiver suspeita de neurossífilis deve-se utilizar a
penicilina cristalina, pois possui melhores efeitos.9
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CO N C L US Ã O

A Sífilis é uma infecção de fácil contágio por ser uma doença sexualmente transmissível (sífilis adquirida) e podendo ter
transmissão vertical (sífilis congênita). Por muitas das vezes seu
caráter assintomático contribui para que mais pessoas sejam
contaminadas.1, 4, 5, 6
Dessa forma, vê-se a necessidade de testes eficazes para seu
diagnóstico precoce, tendo testes rápidos – não treponêmicos
(VDRL) como escolha diagnóstica para a Sífilis congênita, por serem de fácil acesso, pelo fato de a população ter maior adesão ao
teste, e este ter uma maior sensibilidade. Além disso, este teste
pode ser quantitativo e qualitativo, assim sendo eficaz também
para o acompanhamento da doença.1, 2, 9, 11, 12, 13
Já o teste treponêmico (FTA-Abs) não seria a melhor indicação para a utilização no diagnóstico de Sífilis congênita, pela alta
porcentagem de falsos negativos (20-40%) e de falsos positivos
(10%), com uma menor facilidade de realização e reduzida confiabilidade de diagnóstico.10, 11, 12, 13
Portanto, tendo, dessa forma, mais pessoas diagnosticadas,
teria assim uma menor disseminação da doença e assim diminuiria a sífilis congênita que é um grande problema de saúde no
país.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante, de caráter autoimune, aguda, simétrica, caracterizada por hipo ou
arreflexia e neuropatia motora ascendente. A SGB é rara, estimando-se uma incidência de
1-2/100000 pessoas em todo o mundo, geralmente precedida por infecções gastrointestinais
e respiratórias. No entanto, já foi associada com linfoma de Hodgkin e, menos frequentemente, não-Hodgkin (LNH), acometendo menos de 0,3% dos casos. OBJETIVOS: Revisar na literatura científica a relação entre a SGB com LNH. MÉTODOS: Realizada revisão da literatura
científica mediante consulta nas bases eletrônicas de dados bibliográficos da MEDLINE, LILACS, SCIELO e EMBASE com os descritores “síndrome de Guillain-Barré, “linfoma não-hodgkin”,
“polineuropatia” e “quimioterapia” e seus correspondentes em língua inglesa e espanhola.
RESULTADOS: O LNH é uma neoplasia linfoide originada de populações de células B, T ou
Natural Killer. Sua ocorrência aumenta com a idade e é mais prevalente nos homens. Sabe-se que o LNH pode afetar tanto o sistema nervoso central (SNC) quanto o sistema nervoso
periférico (SNP), este último em cerca de 5% dos casos. Diversos são os mecanismos fisiopatológicos propostos, entre os quais, infiltração direta, comprometimento vascular dos nervos
periféricos, envolvimento paraneoplásico e complicações decorrentes dos quimioterápicos e
radioterapia. A infiltração no SNC pode ser diagnosticada por técnicas de imagem e biópsia
subsequente a estereotaxia. A toxicidade das drogas é outra causa importante de distúrbios
neurológicos. Altas doses de citarabina pode levar a disfunção cerebelar, os alcalóides tipicamente induzem a polineuropatia sensitivo-motora. Além disso, a quimioterapia intratecal
com metotrexato e citarabina pode ser responsável pela mielopatia. CONCLUSÃO: Embora a
SGB em um paciente com LNH seja rara, deve ser considerada no diagnóstico diferencial de
sintomas neurológicos em pacientes com linfoma tratados com quimioterapia.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Guillain-Barré Syndrome (GBS) is a demyelinating inflammatory polyradiculoneuropathy, autoimmune, acute, symmetrical, characterized by hypo or areflexia and ascending motor neuropathy. GBS is rare, with an estimated incidence of 1-2 / 100,000 people worldwide, usually preceded by gastrointestinal and respiratory infections. However, it has already
been associated with Hodgkin's lymphoma and, less frequently, non-Hodgkin's (NHL), affecting
less than 0.3% of cases. OBJECTIVES: To review in the scientific literature the relationship between GBS and NHL. METHODS: Scientific literature review was carried out by consulting the
electronic databases of bibliographic data from MEDLINE, LILACS, SCIELO and EMBASE with
the keywords "Guillain-Barré syndrome," non-hodgkin's lymphoma "," polyneuropathy "and"
chemotherapy "and their correspondents in English and Spanish. RESULTS: NHL is a lymphoid
neoplasm originating from populations of B, T or Natural Killer cells. Its occurrence increases
with age and is more prevalent in men. It is known that NHL can affect both the central nervous system (CNS) and the peripheral nervous system (PNS), the latter in about 5% of cases.
There are several proposed pathophysiological mechanisms, including direct infiltration, vascular involvement of peripheral nerves, paraneoplastic involvement and complications resulting
from chemotherapy and radiotherapy. CNS infiltration can be diagnosed by imaging and biopsy
techniques subsequent to stereotaxis. Drug toxicity is another important cause of neurological
disorders. High doses of cytarabine can lead to cerebellar dysfunction, alkaloids typically induce
sensory-motor polyneuropathy. In addition, intrathecal chemotherapy with methotrexate and
cytarabine may be responsible for myelopathy. CONCLUSION: Although GBS in a patient with
NHL is rare, it should be considered in the differential diagnosis of neurological symptoms in
patients with lymphoma treated with chemotherapy.

I N T RO D U Ç Ã O

O

Ed. 3

s linfomas constituem um grupo heterogêneo de doenças neoplásicas que se originam de células do sistema
linfoide, a grande maioria tem origem nas células B e uma
minoria, em células T. Tradicionalmente são divididos em linfomas de Hodgkin (LH) e linfomas não-Hodgkin (LNH), que
correspondem respectivamente a 20% e 80% dos casos 1.
Os LH correspondem a 1% de todas as neoplasias humanas e apresentam uma incidência estável. Os LNH correspondem a 4% de todas as neoplasias humanas, e a sua incidência
vem aumentando em todo o mundo. Algumas das possíveis
causas do aumento da incidência são: maior número de diagnósticos precoces de linfomas indolentes, aumento da população de imunodeprimidos (transplantados e à infecção pelo
HIV) e envelhecimento da população. A incidência dos LNH é
pouco maior no sexo masculino do que no feminino, sendo a
faixa etária mais acometida em torno de 50 anos. Em geral, a
incidência em caucasianos é maior do que em negros ou asiáticos 2,3.
Os LNH são predominantemente derivados de linfócitos
B, sendo que apenas cerca de 10% dos casos originam-se de
linfócitos T ou Natural killers. Ao contrário do linfoma de Ho-

dgkin, os linfomas não Hodgkin não têm um tipo celular característico, apresentando expressiva heterogeneidade morfológica, imunofenotípica e genética 3.
Do ponto de vista clínico, os pacientes com LH geralmente
se apresentam de forma relativamente homogênea, com linfonodos aumentados, particularmente na região cervical, de
origem unicêntrica, e sem doença extranodal. O seu padrão de
progressão previsível, disseminando-se por invasão contígua
de cadeias ganglionares adjacentes 1,2.
Muitos pacientes com LNH apresentam características clínicas semelhantes àquelas dos pacientes com LH, no entanto
esse quadro clínico tende a ser muito mais heterogêneo. Pacientes com linfoma difuso de grandes células B, por exemplo,
o subtipo mais comum LNH, geralmente se apresenta com
massas tumorais de crescimento rápido e até 40% desses
pacientes evoluem como doença extranodal, chegando acometer tanto o sistema nervoso central quanto o periférico 3,4.
A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é a maior causa de
paralisia flácida generalizada no mundo, rara, com incidência
anual de 1–2 casos por 100.000 habitantes e pico de acometimento entre 20 e 40 anos de idade com uma discreta predominância no sexo masculino. A SGB é uma polirradiculoneu-
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ropatia inflamatória desmielinizante, de caráter autoimune,
aguda, simétrica, caracterizada por hipo ou arreflexia e neuropatia motora ascendente 5.
Em torno de 60% a 70% dos pacientes com SGB apresentam alguma doença aguda precedente, sendo a infecção por
Campilobacter jejuni a mais frequente (32%), seguida por
citomegalovírus (13%), vírus Epstein Barr (10%) e outras
infecções virais, tais como hepatite por vírus tipo A, B e C,
influenza e vírus da imunodeficiência humana (HIV). Outros
fatores precipitantes de menor importância são intervenção
cirúrgica, imunização, gravidez e malignidades hematológicas
6. A SGB já foi associada a diversas doenças hematológicas,
especialmente no LH e, menos frequentemente, LNH, pois o
comprometimento do sistema nervoso periférico é uma manifestação extremamente rara nesses linfomas 7.
M É T O D OS

Realizada revisão da literatura científica mediante consulta
nas bases eletrônicas de dados bibliográficos da MEDLINE, LILACS, SCIELO e EMBASE com os descritores “síndrome de Guillain-Barré, “linfoma não-hodgkin”, “polineuropatia” e “quimioterapia” e seus correspondentes em língua inglesa e espanhola, sem
recorte de tempo com destaque na importância do assunto.
RESU L T A D OS

O LNH pode afetar tanto o sistema nervoso central quanto o
periférico, este último em aproximadamente 5% dos casos. Foram relatados vários modos de doença neurológica em pacientes com LNH, incluindo invasão direta do tecido subaracnóideo,
compressão medular, plexopatias e infiltração leptomeníngea
ou, menos comumente, disseminação para o parênquima cerebral, como fenômeno paraneoplásico, efeitos colaterais da quimioterapia (especialmente alquilóides da vinca, citarabina ou
metotrexato intratecal), radioterapia ou devido a infecções oportunistas (geralmente herpes zoster) 7.
Assim, esses pacientes com LNH podem evoluir com sintomas neurológicos como cefaleia, convulsões, letargia, sintomas
neurológicos focais ou paralisia. Menos comumente, pode apresentar compressão da medula espinhal (dor, fraqueza, distúrbio
sensorial, incontinência urinária e intestinal e areflexia progressiva e ascendente) ou meningite 4,7.
O desenvolvimento da SGB em pacientes com LNH é rara e
está sendo cada vez mais reconhecida e discutida na literatura.
Acredita-se que ocorra em menos de 0,3% desses pacientes, sendo muito difícil o seu diagnóstico 8.
Diversos são os mecanismos fisiopatológicos propostos, entre os quais, infiltração direta, comprometimento vascular dos
nervos periféricos, envolvimento paraneoplásico e complicações
decorrentes dos quimioterápicos e radioterapia. A toxicidade das
drogas é outra causa importante de distúrbios neurológicos. Altas
doses de citarabina pode levar a disfunção cerebelar, os alcalóides
tipicamente induzem a polineuropatia sensitivo-motora 9.

Ed.3

D I SCUSS Ã O

O LNH pode ser dividido em dois grandes grupos: indolentes
e agressivos. Os chamados linfomas de baixo-grau ou indolentes
são aqueles que apresentam evolução lenta com linfadenomegalia não-dolorosa de crescimento progressivo, esplenomegalia e
freqüente comprometimento da medula óssea, resultando em citopenias no sangue periférico. Os pacientes acometidos por esse
tipo de linfoma costumam apresentar sobrevida de vários anos
mesmo sem tratamento 3.
Os linfomas agressivos são aqueles que apresentam linfadenomegalia ou tumoração extranodal (25% dos casos) com uma
evolução rapidamente progressiva, podendo levar ao óbito em
semanas ou meses se não forem rapidamente tratados 3,4.
Desta forma, como manifestações extranodais, o LNH pode
afetar o sistema nervoso periférico e apresentar-se como a SGB,
mesmo raros casos relatados na literatura deve ser questionado
a sua suspeita como síndrome neurológica paraneoplásica 8,9.
Na SGB, maioria dos pacientes percebe inicialmente a doença pela sensação de parestesia nas extremidades distais dos
membros inferiores e, em seguida, superiores. Dor neuropática
lombar ou nas pernas pode ser vista em pelo menos 50% dos
casos. Fraqueza progressiva é o sinal mais perceptível ao paciente, ocorrendo geralmente nesta ordem: membros inferiores, braços, tronco, cabeça e pescoço 6. A intensidade pode variar desde
fraqueza leve, que sequer motiva a busca por atendimento médico na atenção básica, até ocorrência de tetraplegia completa com
necessidade de ventilação mecânica por paralisia de musculatura respiratória acessória 10.
O diagnóstico da SGB é primariamente clínico. Todavia, exames complementares como a eletroneumiografia e a análise do
líquor são necessários para confirmar a hipótese diagnóstica e
excluir outras causas de paraparesia flácida 10.
No diagnóstico clínico, os pacientes devem obrigatoriamente
apresentar graus inequívocos de fraqueza em mais de um segmento apendicular de forma simétrica, incluindo musculatura
craniana. Os reflexos miotáticos distais não podem estar normais. A progressão dos sinais e sintomas é de suma importância,
não podendo ultrapassar 8 semanas e com recuperação 2-4 semanas após fase de platô 6.
Na condução neural motora, avaliada na eletroneuromiografia, há marcos eletrofisiológicos da desmielinização, como
as latências distais prolongadas, lentificação de velocidades de
condução, dispersão temporal, bloqueio de condução e latências
da Onda-F prolongadas, todos esses parâmetros geralmente simétricos e multifocais. Na condução neural sensitiva, de 40% a
60% dos pacientes demonstrarão anormalidades tanto na velocidade de condução quanto na amplitude (mais frequente) de
vários potenciais desse tipo de condução; tais achados podem
estar ausentes durante as primeiras semanas da doença. Pode
levar até 4 a 6 semanas para que alterações desses potenciais
sejam facilmente detectadas 6,11.
A análise do líquor evidencia uma elevação das proteínas
acompanhada por poucas células mononucleares, esse é o achado laboratorial característico, evidente em até 80% dos pacien-
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tes após a segunda semana. Entretanto, na primeira semana, a
proteína no líquor pode ser normal em até 1/3 dos pacientes.
Caso o número de linfócitos no líquor exceda 10 células/mm3,
deve-se suspeitar de outras causas de polineuropatia, tais como
sarcoidose, doença de Lyme ou infecção pelo HIV 11.
O diagnóstico dos LNH se baseia na biópsia do linfonodo ou
da massa tumoral extranodal, que irá confirmar e classificar a
doença de acordo com critérios morfológicos e imunohistoquímicos. Além disso, podem ser feitos também exames de imagem
para determinar o local dos tumores no organismo 1,2.
O tratamento mais utilizado para os linfomas é a quimioterapia com múltiplas drogas e pode-se associar imunoterapia, terapia biológica ou radioterapia. A quimioterapia intratecal com
metotrexato e citarabina pode ser responsável pela mielopatia
1. O tratamento da SGB é feito com imunoglobulina intravenosa
ou plasmaferese, ambas com a mesma eficácia, além de cuidados
intensivos de suporte 9.
CO N C L US Ã O

Embora a SGB em um paciente com LNH seja rara, deve ser
considerada no diagnóstico diferencial de sintomas neurológicos em pacientes com linfoma tratados com quimioterapia. E
considerar que mesmo após o tratamento da doença hematológica, haverá a persistência dos déficits neurológicos.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente
etiológico é o Mycobacterium leprae, que infecta os nervos periféricos e, mais especificamente, as células de Schwann. O Brasil está em segundo em termos do número de
casos detectados anualmente. O seguinte estudo tem finalidade de analisar a taxa de
casos novos de hanseníase. Trata-se de uma revisão epidemiológica utilizando dados do
Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), artigos da biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online e documentos do Ministério da Saúde.
Concluiu-se que Maranhão foi o estado com maior número de notificações e a região
com maior taxa de tratamento foi o Nordeste, mas muitos pacientes diagnosticados não
iniciaram a terapia medicamentosa.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Leprosy is a chronic, infectious disease, whose etiologic agent is Mycobacterium leprae, which infects peripheral nerves and, more specifically, Schwann cells.
Brazil ranks second in terms of the number of cases detected annually. The following
study aims to analyze the rate of new cases of leprosy. This is an epidemiological review
using data from the Department of Informatics of the Unified Health System (DATASUS),
articles from the Virtual Electronic Library Online and documents from the Ministry of
Health. Health. It was concluded that Maranhão was the state with the highest number of
notifications and the region with the highest treatment rate was the Northeast, but many
diagnosed patients did not start drug therapy.
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I N T RO D U Ç Ã O

A

hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa,
cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae, que infecta os nervos periféricos e, mais especificamente, as células
de Schwann1. Como a doença pode causar incapacidades físicas permanentes e deformidades, levando a limitações severas na capacidade do indivíduo em realizar atividades diárias.
O controle da hanseníase melhorou nos últimos trinta anos. O
declínio ocorreu devido ao uso generalizado da poliquimioterapia, campanhas nacionais e melhoria da qualidade nos
serviços da saúde2. Vale salientar que esses países estão geograficamente situados nos trópicos, o Brasil está em segundo
lugar no número de casos detectados anualmente3.
OB J E T I V O

O seguinte estudo tem finalidade de analisar a taxa de casos
novos de hanseníase segundo unidade da federação e pacientes
em tratamento por região.
M É T O D OS

Trata-se de uma revisão epidemiológica utilizando dados do
Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), artigos da biblioteca virtual Scientific Electronic Library
Online e documentos do Ministério da Saúde.
RESU L T A D OS

Foram disponibilizadas pelo DATASUS 244.909 novos casos
registrados. Deste total, 28.743 (11,73%) notificações foram
no Maranhão, seguido por Pará com 26.177 (10,68%), Mato
Grosso com 22.299 (9,10%), Pernambuco com 19.744 (8,06%)
e Bahia com 19.628 (8,01%). O estado com menor número de
notificação foi Roraima com 902 (0,6%) casos. Em relação à
taxa de pacientes em tratamento por região, obteve-se um total
de 214.380, ou seja, 87,53% das pessoas diagnosticadas deram
início ao tratamento. A região Nordeste apresenta a maior taxa,
com 92.591 (44,34%), seguido pelo Centro-oeste com 42.170
(19,67%), Norte com 39.733 (18,53%), sudeste com 31.876
(14,86%) e por último o Sul com 8.010 (3,73%)4.

CO N C L US Ã O

Concluiu-se que Maranhão foi o estado com maior número de notificações de Hanseníase no período analisado e que a
região com maior taxa de tratamento foi Nordeste, mas 30.529
(14,47%) pacientes diagnosticados não iniciaram a terapia medicamentosa.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:As anfetaminas são substâncias estimulantes do sistema nervoso central. Em
1935, foram inseridas no comércio para uso terapêutico no caso de doenças neurológicas e
psiquiátricas. Porém, devido aos seus efeitos de potencialização da concentração e da diminuição do sono, indivíduos hígidos, principalmente os do meio acadêmico, passaram a fazer
seu uso sem prescrição médica e acompanhamento adequado, em busca de um melhor desempenho em suas atividades pessoais. OBJETIVOS: Esse trabalho visa avaliar o uso de anfetaminas utilizadas por acadêmicos da área da saúde de uma Instituição de Ensino Superior
do município de Mineiros-Goiás. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa investigativa, com a
amostra composta por 370 acadêmicos dos cursos de Medicina, Odontologia, Fisioterapia,
Farmácia, Enfermagem e Nutrição. Foi realizada a aplicação de questionário semiestruturado
de autopreenchimento. RESULTADOS: A partir dos resultados encontrados, pode-se concluir
que os acadêmicos de Medicina (50,5%) são os que mais fazem uso dessas substâncias, quando comparados aos demais, o que pode ser devido à alta pressão social que os acadêmicos
desse curso sofrem e também à carga horária, que é a maior dentre os cursos cujos alunos
foram entrevistados. Todos eles, exceto os estudantes de Nutrição, afirmaram conhecer alguma pessoa que faz uso abusivo desses medicamentos. Entre os tipos de anfetaminas utilizadas
pelos acadêmicos de Medicina, 61,5% faz uso de Ritalina, 36,2% utiliza Venvanse, e 2,3% opta
pelo Concerta. CONCLUSÃO: Os estudantes demonstram fazer a utilização das anfetaminas
para uso terapêutico, melhora do desempenho, para diminuir as horas de sono e pela falta
de tempo do dia a dia. Os efeitos colaterais citados com maior recorrência foram taquicardia,
ansiedade e inapetência. O uso inadequado das anfetaminas é frequente no meio acadêmico,
portanto este estudo deve servir como um alerta para a sociedade sobre os prejuízos que tais
medicamentos podem gerar e, além disso, sobre o estilo de vida universitário.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION:Amphetamines are substances that stimulate the central nervous system.
In 1935, they were inserted in the trade for the therapeutic use in the case of neurological
and psychiatric diseases. However, due to their effects of potentiating concentration and
decreased sleep, healthy individuals, especially those in the academia, started to use it without prescription and proper medical monitoring, looking for a better performance in their
personal activities. OBJECTIVES: This study aims to evaluate the use of amphetamines used
by health academics of a Higher Education Institution in Mineiros-Goiás. METHODS: It is an
investigative research, with the sample composed of 370 academics of the courses of Medicine, Dentistry, Physiotherapy, Pharmacy, Nursing and Nutrition. A semi-structured self-filling
questionnaire was applied. RESULTS: From the results found, it is possible to conclude that
medical students (50.5%) are the ones who use those substances the most, when compared
to the others, which can be justified by the high social pressure that the Medicine scholars suffer, and because the course’s load of time is more intense than the other courses interviewed.
All of them, except Nutrition, stated that they knew someone who makes abusive use of those
medications. Among the types of amphetamines used by medical students, 61.5% uses Ritalin, 36.2% utilize Venvanse, and 2.3% chooses the Concerta. CONCLUSION: The students
demonstrate using the amphetamines for therapeutic use, to improve their performances,
to decrease the sleep time and because of lack of time in everyday life. The most recorrently
reported side effects were tachycardia, anxiety and inappetence. The inadequate use of amphetamines is frequent in the academic environment, therefor this study must wanrs society
about the harm that they can cause and also about the university lifestyle.

I N T RO D U Ç Ã O

A

Ed. 3

s anfetaminas são definidas como um grupo de drogas
sintéticas que são estimulantes do sistema nervoso central, embora a metanfetamina seja considerada um tipo mais
potente de anfetamina, dominando os mercados na América
do Norte, Leste e Sudeste da Ásia e Oceania. O uso de anfetaminas está relacionado a uma série de danos graves, incluindo a dependência. Seu consumo regular e a longo prazo está
particularmente associado a extensas consequências para a
saúde1.
Os efeitos anfetamínicos atuam na aceleração metabólica,
o que pode implicar em taquicardia, hipertensão, perda do
sono e apetite, inquietação, entre outros. O uso crônico das
anfetaminas pode gerar lesões irreversíveis no sistema nervoso, levando o indivíduo a desenvolver patologias psiquiátricas como a psicose anfetamínica2.
A ingestão dessas substâncias estimulantes visa uma melhoria de algumas funções, como aumentar a concentração,
vigília e disposição. Algumas anfetaminas são empregadas
no tratamento de doenças, porém muitas pessoas hígidas
também fazem o seu uso sem prescrição médica. Estudantes
universitários, principalmente da área da saúde, são um dos
principais grupos que consomem essa substância, tanto para
compensar as horas de sono perdidas e a carga horária extensa do curso, quanto para melhorar suas habilidades mentais3.
O uso de medicamentos que possuem a anfetamina como
princípio ativo está se tornando cada vez mais comum no

meio acadêmico, fato que torna muito importante que a discussão desse assunto seja ampliada, pois o uso indevido desses pode acarretar prejuízos à saúde. Em busca de um melhor
desempenho e rendimento, os estudantes optam pela compra
desses remédios, mesmo não tendo indicação de um médico
para seu uso. Além disso, o estilo de vida universitário, considerado na maioria das vezes estressante, faz com que a sociedade acadêmica recorra a esses meios para aliviar as tensões4.
Portanto, o objetivo dessa pesquisa é identificar, quantitativamente, o índice do uso de psicoestimulantes anfetamínicos pelos acadêmicos de uma Instituição de Ensino Superior
do município de Mineiros, em Goiás.
OB J E T I V O

Avaliar o uso de anfetaminas pelos acadêmicos de uma Instituição de Ensino Superior do município de Mineiros-Goiás.
•
Verificar a proporção do uso de anfetaminas entre acadêmicos;
•
Analisar o uso entre homens e mulheres;
•
Compreender as finalidades de uso entre os acadêmicos;
•
Verificar as informações sobre os efeitos das anfetaminas no organismo.

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

E

M É T O D OS

Trata-se de uma pesquisa investigativa de caráter transversal e análise quantitativa realizada no período de janeiro a junho
de 2019. A amostra foi composta por 370 acadêmicos de uma
Instituição de Ensino Superior (IES) do município de Mineiros
- GO.
O critério de inclusão da amostra foi que todo participante
deveria estar matriculado em um dos cursos de graduação da
área da saúde da IES, sendo eles: Enfermagem, Odontologia,
Fisioterapia, Medicina e Nutrição. O critério de exclusão foi a
não participação de funcionários, professores e acadêmicos de
outros cursos. O número de acadêmicos participantes foi determinado através de um cálculo amostral, utilizando como base o
número total de alunos matriculados nos cursos acima citados.
Realizou-se a aplicação de um questionário semiestruturado
de autopreenchimento nas dependências da IES. O questionário,
que englobava 13 questões, foi aplicado durante o intervalo das
aulas dos acadêmicos, nos períodos matutino, vespertino e noturno. Foi esclarecido ao participante o objetivo do trabalho e
entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Somente após a assinatura o questionário foi aplicado. Os dados
de todos os participantes foram mantidos em sigilo e o estudante
poderia se recusar a participar a qualquer momento. O questionário foi composto por perguntas que abordavam se os participantes conheciam algum acadêmico que fazia uso abusivo dos
medicamentos anfetamínicos, se os próprios participantes já os
haviam utilizado, qual medicamento que foi usado, quem o indicou, como se deu o acesso, entre outras questões.
Após o preenchimento do questionário, os pesquisadores
informaram aos participantes os riscos e efeitos do uso dessas
substâncias para a saúde humana.
A pesquisa foi realizada seguindo todos os preceitos éticos
do Conselho Nacional de Saúde de acordo com a RDC nº 466 de
2012, respeitando a integridade e direitos do indivíduo. Como foi
dito, aplicou-se o questionário apenas após a assinatura do TCLE
pelo participante.
Os dados obtidos foram agrupados em número absoluto para
a análise com o teste de distribuição Qui-quadrado utilizando o
software GraphPad Prism versão 5.02 (San Diego, EUA). Os valores percentuais foram calculados e utilizados na composição dos
gráficos. Foram consideradas significativas as análises em que
p<0,05 (intervalo de confiança 95%), sendo os valores representados da seguinte maneira: *p<0,05; **p<0,001; ***p<0,0001.
RESU L T A D OS

E

D I SCUSS Ã O

Foram aplicados 370 questionários para estudantes dos cursos de Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia e Nutrição da Faculdade FAMP. O número de entrevistados
corresponde a 202 alunos do curso de Medicina, 62 alunos do
curso de Odontologia, 53 alunos do curso de Fisioterapia, 35 alunos do curso de Enfermagem e 09 alunos dos cursos de Farmácia
e Nutrição.

A amostra total de acadêmicos da IES onde o trabalho foi realizado teve um número maior de pessoas do gênero feminino
como participantes e, consequentemente, o número de usuários
de psicoestimulantes anfetamínicos do gênero feminino corresponde à maioria.
Observou-se que 58% dos usuários de psicoestimulantes do
curso de Medicina e 93% do curso de Odontologia eram mulheres. Enquanto que, no estudo de Pires et al. (2018), foi percebido
que 68,42% dos acadêmicos que já fizeram o uso desses medicamentos eram do sexo masculino.
Além disso, fez-se possível notar que nos cursos de Fisioterapia e Enfermagem 100% dos usuários de drogas psicoestimulantes eram mulheres. Diferente desse estudo, no qual o uso entre o sexo feminino prediminou, no estudo de Cruz5 os homens
prevaleceram como usuários do metilfenidato.
Ao analisar a quantidade de alunos que conhecem quem faz
uso de psicoestimulantes (Gráfico 1), foi observada uma significância estatística entre os grupos (p<0,0001). Viu-se que a
maioria dos estudantes do curso de Medicina (79,7%) afirmou
conhecer uma pessoa que utiliza essas substâncias.
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Gráfico 1: Número de indivíduos que conhecem alguém que
faz uso de pscicoestimulantes
Além disso, foi possível perceber que pouco mais da metade
dos alunos do curso de Odontologia (53,2%) afirmou conhecer
quem faz uso. Por outro lado, os cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Farmácia apresentaram menor percentual de alunos
que conhecem quem faz uso (22,6%, 22,8% e 22,2%, respectivamente). No curso de Nutrição, 100% dos alunos entrevistados
afirmaram não conhecer quem faz uso do medicamento.
O Gráfico 2 apresenta o número de acadêmicos da Instituição que relataram já ter feito o uso de anfetaminas. Foi possível
verificar que pouco mais da metade dos alunos do curso de Medicina (50,5%) já fizeram uso de psicoestimulantes. O percentual de estudantes do curso de Odontologia que já fizeram uso de
alguma das drogas foi de 22,6%. Em contrapartida, o percentual
de alunos do curso de Fisioterapia (5,7%) e Enfermagem (8,6%)
que afirmaram ter feito uso de psicoestimulantes foi considera-
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Sobre os medicamentos mais utilizados nessa pesquisa, pode-se observar que 61,5% dos estudantes de Medicina fazem uso de
Ritalina, 36,2% utilizam Venvanse e 2,3% optam pelo Concerta.
Na Odontologia 93,3% usam Ritalina e 6,7% preferem o Venvanse. Dos acadêmicos de Fisioterapia, 33,3% afirmou a utilização
de Ritalina ou Venvanse, ou não souberam relatar qual o medicamento usado. Já na Enfermagem, 100% dos indivíduos que fazem
o curso não se recordaram qual anfetamina utilizaram (Gráfico 3).

Gráfico 2: porcentagem de individuos que fazem o uso de medicamentos anfetaminicos
Além disso, 100% dos alunos dos cursos de Farmácia e Nutrição afirmaram que não fizeram uso do medicamento. No estudo de Cruz5, 8,6% dos acadêmicos de Medicina da Universidade
Federal da Bahia já fizeram uso de metilfenidato durante o curso,
enquanto que, no estudo de Pires6, 52,94% dos acadêmicos de
Medicina relataram já ter feito o uso de psicoestimulantes, como
metilfenidato e dimesilato de lisdexanfetamina, sendo que o primeiro foi usado por 29,9% dos alunos.
Como se pode observar, nos dois estudos citados no parágrafo acima, o número de pessoas que já fizeram o uso de psicoestimulantes aumentou significativamente de 2011 até 2018, o que
está sendo comprovado mais uma vez com o estudo realizado na
IES em questão.
Atualmente, o metilfenidato é o pscicoestimulante mais utilizado no planeta e seu consumo vem crescendo cada vez mais e
em um curto espaço de tempo, fator preocupante já que a maior
parte desse uso é feita por pacientes hígidos ou inadequadamente acompanhados7.
A anfetamina e a dexanfetamina são estimulantes do sistema
nervoso central amplamente utilizadas no tratamento de condições como o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade
(TDAH). O metilfenidato é um dos medicamentos mais usados
no tratamento para o TDAH e atua inibindo a recaptura de noradrenalina e dopamina nos neurônios pré-sinápticos, sendo mundialmente o mais prescrito para o tratamento dessa doença8.
Interessante notar que mais de 80% dos alunos de todos os
cursos afirmaram saber dos efeitos adversos causados pelo uso
de psicoestimulantes. Segundo Rocha9, o uso de metilfenidato
indiscriminado e sem fins terapêuticos tem valores relevantes.
Em seu estudo, Rocha9 apresenta que 19,3% (n=51) do número total de entrevistados faz o uso dessa anfetamina, sendo
80,4% desses sem prescrição médica. Dos 51 indivíduos que fazem o uso, 15,7% são do curso de Odontologia, 21,6% do curso
de Farmácia e 62,7% do curso de Medicina.

Gráfico 3: Medicamentos que os acadêmicos fazem o uso

Os principais medicamentos que têm o metilfenidato como
princípio ativo são o Concerta (Laboratório Jansen-Cilag) e a
Ritalina (Laboratório Novartis). São estimulantes do sistema
nervoso central e têm sua estrutura similar à anfetamina, sendo
eles derivados da piperidina. Esses psicoestimulantes têm como
principal propriedade aumentar a atividade mental, diminuindo o cansaço e aumentando a concentração, a fala e a atividade
motora10.
Em sua posologia normal, cada comprimido de Ritalina
contém 10 mg de metilfenidato. Também existe a Ritalina em
cápsulas de 10mg, 20mg, 30mg e 40mg. A quantidade necessária deve ser de acordo com a necessidade do paciente. Já o
Concerta, assim como a Ritalina, tem o uso permitido a partir
dos 6 anos de idade. Os comprimidos de Concerta são de 18mg,
36mg e 54mg. Não se recomenda doses diárias acima de 54mg
para crianças de 6 a 12 anos e doses diárias acima de 72mg para
adolescentes de 13 a 18 anos e adultos11,12.
No estudo, foi visto que a maior porcentagem total do uso
teve como objetivo melhorar o desempenho. Nos cursos de
Odontologia (55,6%) e Medicina (46%), notou-se as maiores
discrepâncias. No trabalho de Cruz5, a maioria dos acadêmicos
de Medicina afirmou fazer o uso de metilfenidato para melhora
do desempenho estudantil.
A porcentagem do uso terapêutico foi maior entre os estudantes de Fisioterapia (33,3%), porém, nesse mesmo curso,
obteve-se também esse mesmo valor para melhora do desempenho e diminuição do sono. Em Medicina, foi obtida a porcentagem de 15,5% e, em Odontologia, de 11,1% como valor de uso
terapêutico (Gráfico 4).
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pela internet e 52,2% compra de alguma pessoa. Já no curso de
Odontologia, 28,6% afirma uso terapêutico e 71,4% compra de
alguma pessoa.
Dos alunos de Fisioterapia, 33,3% compra com prescrição
médica, 33,3% compra na Farmácia sem receita e 33,3% compra de alguma pessoa. Por fim, na Enfermagem, 33,3% obtém
os medicamentos na Farmácia sem receita e 66,7% compra de
alguma pessoa.
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Os entrevistados que usam para alcançar a diminuição de
sono correspondem a 33,3%, tanto em Fisioterapia quanto em
Enfermagem. Sendo de 27,8% e 24,8% a porcentagem encontrada das pessoas que visam diminuir o sono em Odontologia e
Medicina, respectivamente. Para a falta de tempo no dia a dia, a
porcentagem dos acadêmicos de Medicina foi de 12,4%. Já dos
alunos de Odontologia, 5,5%. Para outros motivos, apenas acadêmicos de Medicina tiveram a porcentagem de 1,2%.
No estudo de Morgan3, a maioria dos acadêmicos de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul afirmou usar
estimulantes devido à privação de sono, seguido de melhora no
desempenho cognitivo. Na pesquisa de França4, a a maior parte dos estudantes de Enfermagem da Universidade Federal da
Paraíba, tanto homens quanto mulheres, declarou que usaria as
anfetaminas para melhora de rendimento acadêmico.
Schelle13 observou que 73,1% dos usuários de metilfenidato (2,5% da amostra total de entrevistados) relataram
usar o medicamento com o objetivo de melhora cognitiva. No estudo de Terra14 também é citada a melhora do rendimento como
fator motivacional para o uso das anfetaminas.
As propriedades de estimulação cognitiva desses medicamentos são um atrativo para estudantes e profissionais que buscam melhorar sua performance, além de serem utilizadas para
facilitar a perda de peso, devido à inapetência gerada. Por conta
dos seus efeitos indesejados e por causar dependência, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 2011, ilegalizou o uso terapêutico das anfetaminas, exceto do cloridrato de
metilfenidato e da dimesilato de lisdexafetamina15.
Na vida acadêmica há uma alta responsabilidade, cobrança e
estresse, que podem ser considerados fatores importantes para
o aparecimento de problemas emocionais e físicos, que podem
predispor o indivíduo a ter doenças crônicas posteriormente16.
A exaustiva carga horária, o pouco tempo de sono e o convívio
com casos dolorosos também são fatores que aumentam o nível
de estresse17. Dessa maneira, tais aspectos podem estar associados à opção dos acadêmicos de utilizar essas substâncias psicoativas.
Em relação ao acesso aos medicamentos (Gráfico 6), 35,1 %
dos acadêmicos de Medicina afirmaram obter esses através da
prescrição médica, 11,7 % compra na Farmácia sem receita, 1%
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Gráfico 4: Motivo do uso dos medicamentos anfetamínicos
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Gráfico 5: Como os entrevistados tiveram acesso ao medicamento

No estudo de Cruz5, 75,5 % dos estudantes de Medicina da
Universidade Federal da Bahia afirmaram conseguir acesso de
metilfenidato sem receita médica. Rocha9 retrata que dentre os
51 alunos que fazem o uso do metilfenidato, 45,1% adquiriu com
amigos e 43,1% adquiriu em alguma drogaria (desses que adquiriram em drogaria, 19,6% possuem o diagnóstico de TDAH,
portanto possuíam prescrição médica).
Segundo Silveira18, 23,02% dos acadêmicos de Medicina avaliados usaram metilfenidato sem a indicação médica,
Segundo o Artigo Primeiro, parágrafo único, da Lei nº 11.343,
de 23 de agosto de 2006, drogas são consideradas produtos ou
substâncias que têm o potencial de causar dependência19. As anfetaminas, de acordo com Lee1, podem causar dependência.
As anfetaminas, como o metilfenidato, estão presentes na
Lista “A3”, de substâncias psicotrópicas, e sua receita será retida
pela Farmácia e, somente após a retenção, o medicamento será
entregue. Sua receita é personalizada e intransferível20.
No capítulo 2 do Artigo 33, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto
de 2006, diz-se que é ilegal “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, com pena e reclusão de 5 a 15 anos
e pagamento de 500 a 1500 dias-multa19. Portanto, a venda
desses psicoestimulantes sem receita ou autorização pode gerar
reclusão e se configura como crime de tráfico de drogas.
Foi possível observar que 26,6% dos alunos de Medicina,
27,3% dos alunos de Odontologia e 33,3% dos alunos de Enfermagem apresentaram taquicardia como efeito adverso do uso
dos medicamentos.
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Sobre a perda de apetite, 24,4% dos alunos da Medicina e
31,8% dos alunos da Odontologia a relataram. Foi também visto que 19,8% dos alunos de Medicina e 27,3% de Odontologia
apresentaram xerostomia. Em relação à ansiedade, 18,5% dos
alunos de Medicina, 4,5% dos de Odontologia, 40% dos de Fisioterapia e 66,7% dos de Enfermagem a apresentaram após o uso.
No estudo de Silva Júnior21, 63,8% dos discentes que fizeram
o uso de metilfenidato apresentaram efeitos colaterais, 29,8%
apresentaram taquicardia e 23,4% apresentaram perda do apetite.
Carneiro22 afirma que, em seu estudo que teve como amostra estudantes do curso de Medicina do Centro Universitário de
Volta Redonda, 64,86% das pessoas que fazem o uso indiscriminado de metilfenidato relataram efeitos colaterais, sendo os mais
frequentes a taquicardia e a ansiedade. Já Pires6 relatou que
69,73% dos que já fizeram o uso apresentaram efeitos colaterais,
sendo que 37,73% deles suspenderam o uso após o ocorrido.
Entre os efeitos comuns que as anfetaminas causam estão
euforia, agitação, perda do apetite, boca seca, aumento da pressão arterial, bruxismo, midríase, taquicardia, retenção urinária, taquipneia, sudorese, insônia e ansiedade. O frequente uso
dessas substâncias pode fazer com que o indivíduo desenvolva
um tipo de tolerância, a qual exigirá uma dose cada vez maior
para que se obtenha os resultados desejados, fazendo com que
os usuários estejam propensos a desenvolverem principalmente
doenças cardiovasculares e psiquiátricas. Além disso, há relatos
que após o uso pode haver a presença de sintomas depressivos15.
O uso não terapêutico das anfetaminas, ou mesmo o uso inadequado dessas, pode gerar dependência e predispor o usuário a
desenvolver transtornos psiquiátricos. Quanto mais cedo o indivíduo começar a usar essas substâncias, maior o risco de evoluir
para complicações clínica23.
Entre os efeitos gerais, podemos dizer que há uma aceleração do metabolismo induzida pela liberação de neurotransmissores, como a noradrenalina. Isso faz com que o usuário se sinta
mais disposto, o que exige do organismo uma atividade mais
intensa do sistema nervoso simpático. A sensação de confiança
e de poder de convencimento, o ranger dos dentes, a aceleração
dos batimentos cardíacos, entre outros, estão inclusos nos efeitos agudos do uso das anfetaminas. Quando as anfetaminas são
administradas diariamente há relatos de irritação, agressividade
e até mesmo alucinações23.
Quando indagados sobre a percepção de melhora de rendimento, em Medicina (73,5%), Odontologia (71,4%) e Fisioterapia (66,7%), foi relatado que houve melhora quando fizeram o
uso das substâncias. Já em Enfermagem, a maioria (66,7%) relatou que não sentiu diferença no desempenho.
Sobre quem indicou o uso, 67,6% dos alunos de Medicina,
71,4% de Odontologia, 66,7% de Fisioterapia e 33,3% dos alunos de Enfermagem tiveram um amigo indicando o uso dos fármacos. A indicação por um médico foi de 29,5% nos acadêmicos
de Medicina, 28,6% nos acadêmicos de Odontologia e 33,3% nos
acadêmicos de Fisioterapia. Apenas 2,9% dos acadêmicos de
Medicina tiveram a indicação do uso via internet.
Pires6 descreve em seu trabalho que 76,8% dos acadêmicos
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que já fizeram o uso desses psicoestimulantes fazem o uso sem
prescrição médica. Já no estudo de Carneiro22 apenas 2,56 % dos
alunos que relataram o uso do metilfenidato o utilizaram sob
prescrição médica para TDAH.
CO N C L US Ã O

Concluiu-se que o uso das anfetaminas é comum no meio
acadêmico e que uma quantidade significativa dessas pessoas
faz uso desses medicamentos de maneira inadequada. Logo, é de
extrema relevância a ampliação desse assunto, pois o não acompanhamento clínico do uso das anfetaminas pode gerar consequências no futuro e malefícios à saúde. Pode-se verificar que a
maioria dos acadêmicos utilizam essas substâncias com o intuito de melhorar o desempenho acadêmico. Dessa forma, torna-se
importante trabalhar tal assunto nesse meio a fim de prevenir a
dependência e futuros agravos à saúde.
Além disso, este estudo é um alerta sobre o estilo de vida
acadêmica. Afinal, os indivíduos procuram essas substâncias
como forma de suprir as horas de sono perdidas, a falta de tempo do dia a dia e para melhorar seu desempenho nas atividades
rotineiras.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O carcinoma papilífero da tireoide e a tireoidite linfocítica crônica são enfermidades comuns na prática clínica. O carcinoma papilífero é a neoplasia maligna mais comum da
tireoide. A tireoidite linfocítica é a doença autoimune de maior prevalência em áreas suficientes em
iodo. O presente artigo tem como objetivo relatar o caso de uma paciente portadora de carcinoma
papilífero de tireoide quando submetida a uma intervenção precoce com tratamento clínico e cirúrgico adequado, e avaliar a incidência de simultaneidade do carcinoma papilífero com a tireoidite
linfocítica. APRESENTAÇÃO DO CASO: H.K.S sexo feminino, 17 anos, compareceu à consulta com
queixa de rouquidão crônica há 1 ano, investigação e conduta frente a nódulo em região cervical há
4 meses. Ao exame físico apresentava tireoide aumentada de volume ocupando praticamente todo
o lobo direito. Foram solicitados exames laboratoriais e US de tireoide associado a doppler que
evidenciou a presença de dois nódulos heterogêneos em lobo tireoideano direito. Diante do resultado foi solicitado PAAF, que evidenciou um aspecto citológico compatível com carcinoma papilar.
A paciente foi submetida a tireoidectomia total com esvaziamento ganglionar cervical seletivo. O
anatomo-patológico confirmou o diagnóstico de carcinoma papilífero e a presença de tireoidite
linfocítica associada. DISCUSSÃO: A paciente do caso realizou tireoidectomia total, iniciou tratamento com reposição em altas doses de hormônios tireoidianos para suprimir o TSH prevenindo a
recorrência do câncer. Como seguimento foi realizado a ablação com Iodo radioativo I¹³¹, PCI com
aplicação de TSH recombinante que não demonstrou tecido remanescente. Atualmente, está em
controle clínico e laboratorial sem evidência de doença loco-regional ou à distância. CONCLUSÃO:
A relação entre a tireoidite e o carcinoma na literatura permanecem controversos. No entanto, até
o momento, está correlação entre as duas doenças não deve modificar a conduta média, apenas
despertar o profissional quanto a recorrência ao padrão de apresentação de doença singular.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: APapillary thyroid carcinoma and chronic lymphocytic thyroiditis are
common diseases in clinical practice. Papillary carcinoma is the most common malignancy of
the thyroid. Lymphocytic thyroiditis is the most prevalent autoimmune disease in sufficient
areas of iodine. The present article aims to report the case of a patient with papillary thyroid
carcinoma when submitted to an early intervention with appropriate clinical and surgical
treatment, and to assess the incidence of simultaneous papillary carcinoma with lymphocytic thyroiditis. CASE PRESENTATION: H.K.S, female, 17 years old, attended the consultation
complaining of chronic hoarseness 1 year ago, investigation and management of a nodule in
the cervical region 4 months ago. On physical examination, he had an enlarged thyroid, occupying practically the entire right lobe. Laboratory tests and thyroid US associated with doppler were requested, which showed the presence of two heterogeneous nodules in the right
thyroid lobe, PAAF, which showed a cytological aspect compatible with papillary carcinoma.
The patient underwent total thyroidectomy with selective cervical ganglion dissection. Anatomo-pathological confirmed the diagnosis of papillary carcinoma and the presence of associated lymphocytic thyroiditis. DISCUSSION: The patient in the case underwent total thyroidectomy, started treatment with replacement in high doses of thyroid hormones to suppress
TSH preventing cancer recurrence. As a follow-up, ablation was performed with radioactive
iodine I¹³¹, PCI with application of recombinant TSH that did not show any remaining tissue.
He is currently in clinical and laboratory control with no evidence of locoregional or remote
disease. CONCLUSION: The relationship between thyroiditis and carcinoma in the literature
remains controversial. However, until now, the correlation between the two diseases should
not change the average conduct, just awaken the professional regarding the recurrence to the
pattern of presentation of a single disease.

I N T RO D U Ç Ã O

O
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O carcinoma papilífero da tireoide é uma neoplasia epitelial maligna com origem nas células produtoras de tireoglobulina. É a forma mais comum de câncer da tireoide, com
maior ocorrência em mulheres jovens. Trata-se de um carcinoma de crescimento lento, clinicamente indolente com bom prognóstico. A tireoidite linfocítica crônica é a causa mais frequente
de hipotireoidismo em áreas suficientes de iodo. É uma desordem autoimune, caracterizada por falência tireoidiana gradual
secundária a destruição pela resposta de autoanticorpos. ¹
Células da tireoide de pacientes com tireoidite de Hashimoto
não são individualmente normais, expressam alterações de genes, entre eles: o rearranjo RET/PTC, este, implicado como mediador da morte das células apoptóticas, levando à depleção dos
folículos, ao hipotireoidismo e ao processo destrutivo, é marcador útil para ativação oncogênica das células foliculares.²
Alguns estudos demonstram a coexistência deste carcinoma
com a tireoidite linfocítica devido ao fato da presença de infiltração linfocitária na tireoide com carcinoma papilífero ser capaz
de expressar antígenos responsáveis por induzir uma resposta
imune antitumoral. ¹,²

A P RESE N T A Ç Ã O

D O

CASO

H.K.S, feminino, 17 anos, compareceu à consulta com
queixa de rouquidão crônica há 1 ano, investigação e conduta frente a nódulo em região cervical há 4 meses, referindo história de câncer de tireoide na família. Ao exame físico
apresentava tireoide aumentada de volume ocupando praticamente todo o lobo direito, de consistência sólida, fixo,
imóvel a deglutição e indolor. Foram solicitados exames laboratoriais, que demonstraram TSH, T4 normal com anti-TPO
e anti-TG elevados, US de tireoide associado a doppler que
evidenciou a presença de dois nódulos heterogêneos em lobo
tireoideano direito (2x2,5cm e 1,2x1,8cm), sem evidências
de linfonodomegalias cervicais. Diante ao resultado foi solicitado PAAF, que evidenciou um aspecto citológico compatível
com carcinoma papilar. Posteriormente, realizou-se TC de
pescoço que identificou linfonodos aumentados em número
nas diferentes cadeias cervicais. A paciente foi submetida a
tireoidectomia total com esvaziamento ganglionar cervical
seletivo. O anatomo-patológico confirmou o diagnóstico de
carcinoma papilífero e a presença de tireoidite linfocítica associada.
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D I SCUSS Ã O

O conceito de inter-relacionamento entre doenças inflamatórias e neoplásicas, está bem estabelecido em certos tecidos, mas controverso na tireoide, como o aumento do risco
da ocorrência do carcinoma diferenciado em pacientes com
tireoidite linfocítica, mesmo compartilhando diversos aspectos morfológicos, imunohistoquímicos e biomoleculares. ³
O tratamento e o prognóstico do carcinoma papílifero da
tireoide está intimamente ligado ao tipo e estágio da doença.
No caso, a conduta se iniciou pela tireoidectomia total. Na recuperação pós-operatória paciente apresentou parestesias e
câimbras frequentes com necessidade de reposição de cálcio,
alteração da voz que regrediu após alguns meses. Paciente
iniciou tratamento com reposição em altas doses de hormônios tireoidianos para suprimir o TSH prevenindo a recorrência do câncer. Como seguimento foi realizado a ablação com
Iodo radioativo I¹³¹, PCI com aplicação de TSH recombinante
que não demonstrou tecido remanescente. Atualmente, está
em controle clínico e laboratorial sem evidência de doença
loco-regional ou à distância.
CO N C L US Ã O

O presente relato de caso evidencia a importância do
diagnóstico precoce e o tratamento adequado para um bom
prognóstico. Considerando que o tratamento cirúrgico associado a ablação com Iodo radioativo I¹³¹, têm se mostrado muito eficaz, não havendo complicações pós-operatórias
significativas, nem recidivas até o momento. A relação entre
a tireoidite e o carcinoma na literatura permanecem controversos. No entanto, até o momento, está correlação entre as
duas doenças não deve modificar a conduta média, apenas
despertar o profissional quanto a recorrência ao padrão de
apresentação de doença singular. 4
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:A carambola (Averrhoa carambola), fruta pertencente à família Oxalidaceae,
tem capacidades medicinal e nutritiva e pode ser tratamento alternativo do diabetes. Porém,
ela é perigosa para pacientes com e sem doenças renais. Estudos divergem sobre qual quantidade de fruta consumida seja tóxica para o organismo, justificando a toxicidade em pessoas
com rins saudáveis. OBJETIVOS: Avaliar causa e risco de toxicidade da carambola em pacientes hígidos ou com comprometimento de função renal. MÉTODOS: Estudo descritivo com pesquisa sistemática de literatura. Selecionados treze periódicos, publicados entre 2009 e 2019,
nas bases Scientific Eletronic Library Online, Pubmed. RESULTADOS: Carambola e familiares
possuem potenciais nefro e neurotóxicos em pacientes com doenças renais e, raro, em sadios.
A nefrotoxicidade vem da riqueza em oxalatos, que se combinam com cálcio no intestino formando cristais de oxalato de cálcio insolúveis que se depositam no epitélio intratubular renal
gerando obstrução e lesão renal aguda (LRA). Contém ainda neurotoxina caramboxina que,
com excreção renal reduzida, se acumula no organismo e atravessa a barreira hematoencefálica, possuindo poderes convulsivante e neurodegenerativo. Após ingerir a fruta, pacientes
nefropatas e hígidos apresentam sintomas semelhantes como soluços recorrentes, vômitos,
convulsões, distúrbios de consciência, quadros epiléticos e até a morte, apesar do manejo
agressivo. A carambola é capaz de causar LRA em pacientes hígidos e também doença renal crônica nos que consomem a fruta frequentemente. Os pacientes apresentam elevação
da creatinina sérica, proteinúria e, na biópsia renal, nefrite tubulointesticial aguda induzida
pela obstrução tubular. Não há consenso entre estudos sobre a quantidade mínima da fruta
que causa toxicidade a ambos os grupos de pacientes. Hemodiálise continua sendo a principal
conduta terapêutica. CONCLUSÃO: Carambola e familiares são frutas tóxicas para nefropatas
e indivíduos sadios. A orientação médica desencoraja a ingestão da fruta-estrela e outras da
mesma família.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION:Carambola (Averrhoa carambola), a fruit that belongs to Oxalidaceae family,
has medicinal and nutritional capabilities and can be used as diabetes alternative treatment.
However, it is dangerous for patients with and without renal diseases. Studies differ about
what amount of the fruit can be toxic for human body, justifying the toxicity in people with healthy kidneys. OBJECTIVES: To evaluate causes and risks of carambolaˋs toxicit in health patients or with impaired renal function. METHODS: Descritive study with systematic rewiew
of literature. Thirteen articles, published between 2009-2019, was selected in Scientific Eletronic Library Online and Pubmed databases. RESULTS: Carambola and family members have
nephro and neurotoxic potentials in patients with kidney diseases and, more rarely, in healthy
ones. Nephrotoxicity comes from the wealth of oxalates that combine, in the intestine, with
calcium to form insoluble calcium oxalate crystals that will deposited in the renal intratubular
epithelium causing obstruction and acute kidney injury (AKI). It also contains the neurotoxin
caramboxin, which, with reduced renal excretion, acumulates in the body and crosses the
blood-brain barrier, having a convulsive and neurodegenerative powers. After a star fruit intake, nephropathic and healthy patients have similar symptoms such as recurrent hiccups, vomits, seizures, consciousness disorders, epileptic conditions and even death, despite aggressive management. Carambola can cause AKI in health patients and chronic renal disease in ones
that consume the fruit frequently. The studies participants showed elevation in serum creatinine, proteinuria and, in renal biopsy, acute tubulointesticial nephritis induced by tubular
obstruction. There is no cientific consensus about the fruit minimum amount that generates
toxicit for the both groups of patients. Hemodialysis remains the main therapeutic approach.
CONCLUSION: Carambola and family members are toxic fruits for nephropaths and healthy
people. The medical advice discourages the star-fruit and other same family fruits intake.

I N T RO D U Ç Ã O

A

carambola (Averrhoa carambola) é uma fruta pertencente à família Oxalidaceae com capacidades medicinal
e nutritiva, efeito hipoglicêmico, podendo ser utilizada como
tratamento alternativo da nefropatia diabética1,4,8. Assim
como outras da mesma família como por exemplo a bilimbi ou
biribiri (Averrhoa bilimbi), é também muito perigosa para pacientes com e sem doenças renais que a consomem em grande quantidade, de forma constante ou de estômago vazio1,3,16.
Estudos ainda divergem sobre a quantidade de fruta consumida que passa a ser tóxica para o organismo, justificando a
toxicidade em pessoas com rins saudáveis3, mas já se constatou que a carambola tem efeitos nefro e neurotóxicos2. Acreditamos que essa forma de nefropatia aguda seja muito mais
frequente do que os poucos casos relatados, tendo, portanto,
sua incidência subestimada7. Como escolha de tratamento
dessa intoxicação ainda não há muitas opções, alguns estudos
já foram publicados sobre combinações de condutas, mas até
o momento só atenuaram alguns sintomas da neurotoxidade.
OB J E T I V O

Avaliar causa e risco de toxicidade da carambola (Averrhoa
carambola) em pacientes hígidos ou com comprometimento de
função renal.

M É T O D OS

Foi realizada uma pesquisa sistemática como fonte de dados
treze periódicos nas bases Scientific Eletronic Library Online
(SCIELO), Pubmed e Google Acadêmico. As palavras-chave utilizadas foram “carambola”, “lesão renal aguda” e “doenças transmitidas por alimentos”. Foram incluídos na pesquisa artigos em
português, inglês ou espanhol, publicados no período de 2009
a 2019.
RESU L T A D OS

O potencial nefrotóxico da carambola foi atribuído à presença de grande quantidade de oxalato na fruta e o potencial neurotóxico foi colocado como decorrente do acúmulo da neurotoxina
caramboxina, também existente na fruta, devido à baixa excreção
induzida pelo comprometimento renal. Em relação à nefrotoxicidade, casos clínicos acompanhados em estudos, forneceram resultados relevantes. Com base no relato de caso de dois pacientes diabéticos sem doenças renais antecedentes que ingeriram
200mL de suco de carambola in natura e 4 frutas-estrela em 4
dias seguidos, foi demostrado em biópsia renal, nefrite tubulointersticial aguda induzida por oxalato1,9 e lesão renal crônica
com fibrose do interstício renal e atrofia dos túbulos, condições
que estão associadas à perda de néfrons e doença renal crônica
(DRC)1. Em outro estudo, dois pacientes saudáveis desenvolve-
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ram LRA devido à nefropatia aguda por oxalato, após ingestão de
grandes quantidades da fruta e suco da carambola; nesses casos,
exames microscópicos relataram cristais de oxalato invadindo
luz e epitélios tubulares, infiltração inflamatória ao redor destes,
dilatação tubular focal, descamação luminal, achatamento celular e edema intersticial3. Exames de sangue e urina demonstraram altas taxas de creatinina1,2,3,9,10,12, uréia10 e amônia2 séricas,
proteinúria1,12 e hematúria12. Náuseas1,7,8,10,11, vômitos 1,3,7,10,11,
dores abdominais1,10 e lombar3, diarréia8,10, anúria10, oligúria12,
edema de membros inferiores12 e astenia1,3,11 foram sintomas
encontrados. Em relação ao potencial neurotóxico da carambola,
a intoxicação pela neurotoxina presente na fruta estrela é responsável pelo desencadeamento de sintomas/manifestações,
complicações e comprometimentos neurológicos como: soluços
persistentes e intratáveis1,2,3,11, letargia1, insônia1,3, desorientação14, agitação11, confusão mental3,7, alteração/distúrbio no nível
de consciência1,11,14, convulsões1,2,3,7,11,14, estado de mal epiléptico
refratário2,14, coma2,3,14 e morte2,3,13. Os soluços foram o sintoma
relatado mais comum, estando presentes em 65% dos pacientes e a confusão mental e as convulsões foram os sintomas mais
associados com a evolução com morte, sendo os responsáveis
pela mortalidade em 42% e 61% dos casos, respectivamente7.
Os sintomas de nefro e neurotoxicidades ocorreram de forma
simultânea nos pacientes que apresentaram ambos, sendo tal
presença mútua mais comum em pacientes renais comprometidos3. A existência de possível interação orgânica entre oxalato
e caramboxina não foi descartada, podendo até mesmo ser associada ao desenvolvimento dos quadros nefro e neurotóxicos
simultâneos3. Quanto à mortalidade, em números gerais, a intoxicação por fruta-estrela foi responsável por 40 mortes dentre
100 intoxicados2, aumentando para um percentual entre 75% e
80% de mortalidade quando o acometimento renal era acompanhado de manifestações e comprometimento neurológicos2,
tanto em paciente já com DRC quanto em saudáveis2. A ocorrência de nefro e neurotoxicidade foi relatada tanto em pacientes
renais (maior incidência) quanto saudáveis (rara). No entanto, a
literatura evidencia que outros fatores como étnicos, genéticos e
clínicos da intoxicação 14 exercem influência sobre o desenvolvimento de tais complicações e que a neurotoxicidade só se faz
presente, geralmente, em pacientes com função renal comprometida (previamente ou pela própria ingestão de carambola)1,
pois como a caramboxina é de excreção renal, a disfunção renal
subsidia a baixa excreção, o acúmulo da toxina AcTx no organismo e o desenvolvimento dos sintomas neurológicos.
D I SCUSS Ã O

A ingestão de grande quantidade de oxalato, substância
presente na carambola, provoca nefropatia aguda por oxalato e LRA seguida por efeitos neurotóxicos desencadeados
por neurotoxina de carambola (caramboxina) que se acumula
nesses pacientes desencadeando sintomas como soluços in-

Ed.3

tratáveis e persistentes, vômitos, astenia, confusão mental,
convulsões, coma e morte3. O potencial nefrotóxico está relacionado à existência de altas concentrações de oxalato (ácido oxálico) na fruta in natura e no suco in natura (cerca de
80-730mg/100mL)3 e à interação dessa substância no organismo humano. A interação do oxalato no organismo humano se inicia no intestino, órgão no qual o Ácido Oxálico irá se
combinar com cálcio ionizado formando cristais insolúveis de
Oxalato de Cálcio10. Outra parte de Oxalato, será absorvida e
ganhará a circulação sanguínea, na qual irá se combinar com
Cálcio sérico, formando, mais uma vez, cristais de oxalato de
cálcio, que poderão ocasionar dois tipos de nefrotoxicidade:
precipitação e depósito desses cristais no epitélio intratubular renal, ocasionando lesão renal aguda obstrutiva (LRAO)
ou agressão direta a esse mesmo epitélio induzindo apoptose
celular10. Em relação ao potencial neurotóxico da carambola,
pode-se destacar a presença da toxina neurotóxica lipossolúvel e dialisável caramboxina (AcTx) na fruta2. Autores que
citam a presença desta toxina na fruta-estrela atribuem seu
potencial neurotóxico às suas capacidades de atravessar a
barreira hematoencefálica2,13 e causar desequilíbrio nos sistemas dos neurotransmissores Glutamato e GABA, devido
às ações da AcTx de inibição sobre o sistema de transmissão
GABAérgico e de excitação sobre o Glutamaérgico, fato que
gera superestimulação do sistema nervoso central (SNC)2,15.
Ao inibir a neurotransmissão e recepção GABAérgica e ao
estimular a neurotransmissão e os receptores Glutamaérgicos ácido-amino-3-hidróxi-5-metil-isoprazol-4-propiônico
(AMPA) e N-metil-D-Aspartato (NMDA), a caramboxina gera
excesso de Glutamato disponível na fenda sináptica e, consequentemente, superexcitação nervosa e ativação de mecanismos intracelulares de excitotoxicidade, que terminam em
morte neuronal15. Com esse mecanismo de ação, a caramboxina atua como uma substância de altos poderes excitatório
2,15, convulsivante1,2,3,7,11,14,15 e neurodegenerativo15. Frente a
isso, a principal forma de tratamento que pode ser adotada
é a hemodiálise, em que essa realizará o papel de filtração e
remoção de metabólitos, antes realizadas pelo rim, sendo necessária, pois a LRA impede a excreção da fração neurotóxica
da carambola provocando neurotoxicidade10 que é solucionada mediante à filtragem adequada. Outro tratamento possível
é a Terapia Expulsiva Clínica (TEC), uma vez que a combinação do Ácido Oxálico com o Cálcio leva a formação de cristais
de Oxalato de Cálcio resultando em lesão renal aguda obstrutiva, ou agressão direta do epitélio intratubular renal. Diante
disso, essa técnica pode ser de escolha no momento em que
já ocorreu a formação de cristais, sendo positiva por ser não
invasiva para a remoção de cálculos17. Por fim, outra medida
que também pode ser adotada frente a nefro e neurotoxicidades causada pela carambola é a indicação médica de não
ingestão dessa fruta, tendo em vista que apenas 300mL do
suco é capaz de provocar consequências em indivíduos com e
sem lesões renais prévias10.
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CO N C L US Ã O

Carambola (Averrhoa carambola) e frutas pertencentes à
sua família, como a bilimbi ou biribiri (Averrhoa bilimbi), possuem altos potenciais nefro e neurotóxicos, tanto para pessoas
com comprometimento renal, quanto para pessoas saudáveis,
mesmo que nestes seja mais raro. Frente aos dados obtidos e
analisados é imprescindível a cautela no consumo da carambola,
sejam pacientes previamente saudáveis ou aqueles que já apresentam alguma disfunção renal, uma vez que esse consumo pode
provocar nefro e neurotoxicidades. Vale ressaltar a importância
dos órgãos públicos em orientar os médicos nefrologistas a banir o consumo da carambola para pacientes com alguma disfunção renal, e, especialmente, pacientes que estão em terapia renal
substitutiva. A ocorrência de tais complicações renais e nervosas
são muito dependentes do indivíduo e de suas características
biológicas e, segundo a literatura, também dependem da dose
consumida e da composição de cada fruta (quantidade de oxalato e caramboxina em cada uma)10. A hemodiálise continua sendo
a principal conduta para reverter essa intoxicação7,11.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A utilização de metodologias ativas em Habilidades Médicas pode abranger
o ensino da semiologia médica em um contexto que propicia o contato precoce do estudante
com a rotina de um hospital terciário. APRESENTAÇÃO DO CASO: Na graduação em medicina
do ITPAC Palmas, os alunos se reiteram a rotina de um Hospital terciários a partir do terceiro
período do curso, realizando avaliação do paciente e exame físico. Além disso, participam de
atividades em laboratório de simulação realística e atendimentos práticos supervisionados
em ambulatório. DISCUSSÃO: A referida metodologia apresenta um desafio ao estudante,
pois necessita suprir a metodologia tradicional. Todavia é fomentada a autonomia do aluno,
sendo que o foco é o paciente. CONCLUSÃO: A pratica de abordagem em diversos meios permite ampliar o processo de aprendizado do estudante, focando em práticas além da teoria.
r e s u m o

INTRODUCTION: The use of active methodologies in Medical Skills can comprehend the teaching of medical semiology in a context that provides the student's early contact with the
routine of a tertiary hospital. PRESENTATION OF THE CASE: In the medical graduation at
ITPAC Palmas, students repeat the routine of a Tertiary Hospital from the third period of the
course, performing patient evaluation and physical examination. In addition, they participate in activities in a realistic simulation laboratory and supervised practical outpatient care.
DISCUSSION: This methodology presents a challenge to the student, as it needs to supply the
traditional methodology. However, the student's autonomy is encouraged, and the focus is on
the patient. CONCLUSION: The practice of approach in different media allows to expand the
student's learning process, focusing on practices beyond theory.
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I N T RO D U Ç Ã O

A

adoção de metodologias ativas no processo de ensino
e aprendizagem em Habilidades Médicas na graduação
em medicina abrange o ensino da semiologia médica, em um
contexto que propicia a interação e o contato precoce do estudante de medicina com a rotina de um hospital terciário.
A P RESE N T A Ç Ã O

D O

CASO

Na graduação em medicina do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos em Palmas - TO os discentes já entram em
contato com a rotina de um hospital terciário no terceiro período
do curso, além de atividades em laboratório de simulação realística e atendimentos práticos supervisionados em ambulatório
de Clínica Médica. São acompanhados pelo tutor em pequenos
grupos de cinco alunos. A abordagem da entrevista, centrada
no paciente e no Método Clínico, descrito no livro escrito pelo
professor e médico Ricardo Bastos1, é um diferencial em comparação ao método puramente tradicional. As atividades ocorrem
semanalmente, através de rodízios já programados, no Hospital
Geral Público de Palmas, com duração de 200 minutos, totalizando no final do semestre letivo 80 horas de carga horária prática2.
Nestas atividades em Hospital Terciário, os discentes são apresentados a todas as etapas pertinentes à avaliação de pacientes
internados, bem como a rotina hospitalar. Posteriormente, ocorre a apresentação dos alunos ao paciente selecionado e subsequente entrevista estruturada no Método Clínico e exame físico,
com consolidação dos achados em modelo simulando prontuário médico na forma do Raciocínio Médico Estruturado em Problemas.
D I SCUSS Ã O

A aplicabilidade dessa metodologia tem sido um desafio,
uma vez que a inserção da longitudinalidade no processo moderno de ensino e aprendizagem de habilidades médicas como
a semiologia, tem que ser realizado sem abandonar o método
tradicional. Dessa forma, é fomentada a autonomia do aluno, a
interdisciplinaridade curricular, desenvolvimento do senso crítico e ético, sempre centrados no paciente.
COME N T Á R I OS

F I N A I S

A inserção da longitudinalidade no ensino inovador em
habilidades médicas precisa estar em sintonia com os diversos
campos de atuação, incluindo os Hospitais Terciários, focando no
protagonismo do estudante em seu processo de aprendizagem,
bem como no atendimento centrado no paciente, sendo que esses foram receptivos com essa nova estratégia de ensino.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:Glaucoma se caracteriza pelo aumento da pressão intraocular (PIO) lesando o
nervo óptico, e se mostra como a principal causa de cegueira irreversível do mundo. A forma
congênita é rara e se apresenta com caráter hereditário, ocorre pelo desenvolvimento anormal do ângulo da câmara anterior e da malha trabecular, com má formação do globo ocular,
podendo atingir um ou ambos os olhos. Catarata congênita caracteriza-se pela malformação
do cristalino durante o desenvolvimento fetal, que perde sua transparência e seu poder refrativo, representando uma importante causa de cegueira infantil prevenível e visão subnormal.
APRESENTAÇÃO DO CASO: B.A.S., 17 anos, sexo feminino, nascida com catarata congênita
e glaucoma congênito idiopático. Realizou a primeira cirurgia com 3 meses de idade para
redução da pressão. Presença de tubo temporal superior retraído e superficializado comprometendo a córnea. Foi operado o olho esquerdo (OE) com a técnica de ciclofotocoagluação
endoscópica (CFE) e realizado facoemulsificação (FACO) com lente intraocular (LIO). DISCUSSÃO: A correção cirúrgica do glaucoma congênito se baseia em cirurgias que visam reduzir a
resistência ao fluxo de drenagem do humor aquoso, entretanto é frequente que sejam necessárias várias abordagens para o controle da doença, associadas também ao uso complementar de colírios hipotensores. Recentemente surgiu o procedimento de CFE como alternativa
para tratamento do corpo ciliar diretamente, reduzindo os danos às estruturas adjacentes.
Estudos revelam que a correção associada de trabeculectomia e FACO são eficazes no controle da PIO, mas geram complicações acumulativas com a cirurgia fistulizante. Já a associação
da CFE com a FACO mostrou um controle da PIO já no primeiro pós-operatório, com menos
complicações associadas. CONCLUSÃO: Após a cirurgia, a paciente evoluiu com PIO 11mmHg
com suspensão de medicamentos oculares. Estudos sugerem que CFE se mostra como uma
alternativa segura e eficaz para o tratamento de glaucoma.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION:Glaucoma is characterized by an increase in intraocular pressure (IOP) damaging the optic nerve, and shows it as the main cause of irreversible blindness in the world.
The congenital form is rare and has a hereditary character, it occurs due to the abnormal
development of the angle of the anterior chamber and the trabecular meshwork, with malformation of the eyeball, reaching one or both eyes. Congenital cataracts are characterized
by malformation of the lens during fetal development, which loses its transparency and its
refractive power, representing an important cause of preventable childhood blindness and
low vision. CASE PRESENTATION: BAS.,17 years old, female, born with congenital cataract
and idiopathic congenital glaucoma. He performed the first surgery at 3 months of age to
reduce pressure. Presence of a retracted and superficial upper temporal tube compromising
the cornea. The left eye (EO) was operated with the endoscopic cyclophotocoagulation (CFE)
technique and phacoemulsification (FACO) with intraocular lens (IOL) was performed. DISCUSSION: Surgical correction of congenital glaucoma is based on surgeries that aim to reduce
resistance to the aqueous humor drainage flow, however, it is often necessary that several
approaches to control the disease are associated with the complementary use of hypotensive
eye drops. The CFE procedure has recently emerged as an alternative to directly treat the ciliary body, reducing damage to adjacent structures. Studies reveal that the associated correction of trabeculectomy and FACO are effective in controlling IOP, but they generate cumulative
complications with fistulizing surgery. The association of CFE with FACO, on the other hand,
showed IOP control in the first postoperative period, with fewer associated complications.
CONCLUSION: After surgery, the patient developed IOP 11mmHg with suspension of eye medications. Studies suggest that CFE is shown to be a safe and effective alternative for the treatment of glaucoma.

I N T RO D U Ç Ã O

O

glaucoma consiste em um conjunto de fatores que ocasionam a atrofia do nervo óptico levando, se não tratado, a um quadro de cegueira irreversível1. A sua forma congênita é doença potencialmente grave e uma das principais
causas de cegueira na infância2, com uma prevalência de 0,01
a 0,04% do total de casos de cegueira no mundo3, afetando
não apenas a qualidade de vida do paciente, mas também sua
funcionalidade e inclusão social4. O glaucoma congênito pode
ser classificado pela sua idade de aparecimento ou etiologia,
sendo o mais comum por um defeito anatômico que dificulta
a drenagem do humor aquoso e leva ao aumento da pressão
intraocular, causando lesão às células ganglionares da retina1.
O glaucoma congênito tem uma incidência média de 1 a
cada 10000 nascidos vivos1,4 e é mais prevalente em crianças do sexo masculino, que detém 65% do total de casos3.
Os sintomas são extremamente inespecíficos, o que dificulta
o diagnóstico precoce e a instituição de terapia imediata. A
tríade clássica consiste em fotofobia, lacrimejamento e blefaroespasmo, podendo ainda apresentar sintomas como buftalmia, edema corneano e outras manifestações1,3. Ocorre preferencialmente bilateralmente, mas pode ser unilateral em
25 a 30% dos casos2. Além de uma anamnese completa, esse
paciente deve ainda ser acompanhado frente a velocidade de
crescimento ocular através da biometria óptica e também devem ser realizados exames como tonometria, oftalmoscopia,
paquimetria e gonioscopia1,2.

Confirmado o diagnóstico a terapêutica deve ser instalada
podendo passar por tratamento clínico com o uso de colírios
hipotensores até a realização do procedimento cirúrgico, sendo as técnicas mais usadas a goniotomia e a trabeculotomia1,3.
A utilização desses colírios até a realização do procedimento
visa melhorar a transparência corneana, facilitando sua realização4. A escolha do processo cirúrgico depende de fatores
como a transparência corneana, conhecimento e experiência
do cirurgião e do perfil de cada paciente, já que apresentam
sobreposição de resultados sendo, em ambos os casos, satisfatórios3. É indispensável a esses pacientes o acompanhamento pós-operatório com controles constantes da pressão
intraocular1. A terapia deve ser o mais precoce e próxima ao
diagnóstico possível, por ser uma doença com repercussões
catastróficas na qualidade de vida e funcionalidade do paciente se não manejada adequadamente1,2,4.
A catarata congênita é definida como qualquer opacificação do cristalino presente ao nascimento ou até a primeira
década de vida5, caracterizada pela malformação desta lente
durante o desenvolvimento fetal, que perde sua transparência
e seu poder refrativo, representando uma importante causa
de cegueira infantil reversível e visão subnormal6. Possui
uma prevalência estimada de 0,4%, sendo responsável por
até 12% dos pacientes com visão subnormal no Brasil7. Dentre as principais causas desta patologia ocular, encontram-se
mutações genéticas, responsáveis por até 50% dos casos,
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podendo compor Síndromes como Down, infecções intrauterinas como a toxoplasmose, alterações sistêmicas com erros
inatos do metabolismo, como galactosemia e hipocalcemia,
porém a maioria permanece sendo por causa idiopática5,7.
A criança com catarata congênita, se não tratada precocemente, torna-se uma amblíope por privação, principalmente
em idades inferiores a dois meses7. A abordagem cirúrgica
deve ser realizada, portanto, nas primeiras semanas de vida
se possível, com correção precoce da afacia no olho operado;
e nos casos de catarata unilateral deve-se ressaltar a importância do tratamento oclusivo no olho sadio para evitar a ambliopia8.
A abordagem cirúrgica pode ser realizada por diferentes
técnicas, sendo as mais utilizadas a lensectomia, que obtém
resultados satisfatórios por conta de sua baixa reação inflamatória no pós-operatório, menor lesão mecânica endotelial e iridocorneana, além de menores taxas de opacificação
secundária no eixo visual9; outra técnica bastante utilizada
é a facoemulsificação (FACO) com implante de lente intraocular, que foi utilizada no caso clínico em questão. Esta técnica consiste de uma forma geral, em uma pequena incisão
na região temporal do limbo, seguida de capsulorrex anterior,
fragmentação e aspiração automatizada do cristalino doente
sob pressão intraocular controlada, seguida de implante de
lente intraocular6.
A P RESE N T A Ç Ã O

D O

CASO

B.A.S., 17 anos, sexo feminino, nascida com catarata congênita e glaucoma congênito idiopático. Realizou a primeira cirurgia
com 3 meses de idade para redução da pressão intraocular que
já alcançou 54mmHg. Fazia uso de Lumigan, Combigan, Softalm
e Ocupress. Presença de tubo temporal superior retraído e superficializado comprometendo a córnea. Foi operado o OE com
a técnica inovadora de ciclofotocoagluação endoscópica (CFE),
abordando 240º do corpo ciliar de 3 a 11 horas, com índice de
sucesso de 92,5% em 12 meses. Foi realizado facoemulsificação
(FACO) com lente intraocular (LIO) de 24.0 MA; além da retirada
do tubo que se mostrou desnecessário para controle da PIO. Paciente segue em acompanhamento ambulatorial.
A P RESE N T A Ç Ã O

D O

CASO

Os glaucomas refratários ainda representam considerável
obstáculo terapêutico, haja vista que, mesmo com o uso de medicações otimizadas, muitos casos mantêm importante sintomatologia como dor ou tão somente a pressão intraocular (PIO) elevada. É percebido que recursos como cirurgia fistulizante com
antiproliferativos ou tubos de drenagem são importantes formas
de abordagem, entretanto, em algumas situações, não são suficientes para controle da doença, fazendo-se necessária a utilização de técnicas ciclo destrutivas10.
Os procedimentos ciclo destrutivos têm por objetivo reduzir a pressão intraocular por diminuição da produção de humor
aquoso através da destruição dos processos ciliares. Nesse sen-
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tido, a ciclofotocoagulação utiliza da energia do laser para alcançar a topografia desejada11,12.
Como evolução das abordagens cirúrgicas, é visto que a
partir de meados dos anos 30, o método de destruição do corpo ciliar (ciclo destrutivo) como tratamento para o glaucoma foi
estabelecido pela primeira vez e várias modalidades se inseriam
como possibilidades para atingir esse objetivo, como diatermia,
crioterapia e até excisão cirúrgica12,13. Já na década de 1970, com
a incorporação do laser oftálmico, a ciclofotocoagulação transescleral (TCP) se tornou opção. Em relação a tal intervenção,
encontra-se importante tolerância e eficácia, entretanto, o TCP
pode estar associado a algumas complicações, como: perda de
visão, hipotonia e phthisis bulbi, dessa forma, se posicionou dentre os últimos recursos para tratamento cirúrgico do glaucoma
sem controle medicamentoso com potencial visual muito limitado, sendo frequentemente necessário um tratamento secundado14.
Nesse cenário, como tentativa de controlar a extensão e o
efeito do tratamento com ciclofotocoagulação, o endoscópio intraocular foi introduzido com a utilização de energia a laser de
maneira precisa e eficiente. A ciclofotocoagulação endoscópica
(CFE) consiste em abordagem com observação direta dos processos ciliares em monitor de vídeo, através de um semicondutor de laser de diodo acoplado a um micro endoscópio. Foi notado que a amplitude de redução da PIO na abordagem com CFE
foi semelhante ou ligeiramente superior à do TCP, porém no teor
da melhoria da melhor acuidade visual corrigida (BCVA), o CFE
alcançou resultados significativamente melhores que o TCP15,16.
Em métodos comparativos, a incidência de complicações
sérias associadas à CFE quando comparadas à TCP, foi extremamente baixa devido sua capacidade de direcionamento preciso e
ao nível relativamente baixo de energia do laser11,14,17.
Até então, em situações que se faziam necessárias tanto a
abordagem da Catarata quanto do Glaucoma, a facoemulsificação (FACO) combinada à trabeculectomia – método de drenagem não ciclo destrutivo - (FACO-TREC) ainda se consolidava a
estratégia terapêutica padrão para o manejo simultâneo dessas
duas doenças18. Porém, diante de complicações precoces da cirurgia de filtragem que podem ocorrer, como vazamento e hipotonia da ferida, câmara anterior rasa ou plana, além de complicações tardias como endoftalmite relacionada à bolha, vazamento
ou falha da bolha e hipotonia ocular e até mesmo phthisis. Nessas circunstâncias, o perfil de eficácia e segurança da CFE combinada com a FACO se tornou superior. Ainda é possível perceber
que, para pacientes com catarata e glaucoma coexistentes, a CFE
pode ser aplicada em um estágio inicial da doença19. Além disso,
como a CFE pode ser realizada através da mesma incisão da córnea, há uma tendência dos cirurgiões escolheram a CFE como
um complemento à FACO, criando esse novo procedimento de
combinação chamado “FACO-CFE”10,11,13. Portanto, com o desenvolvimento da CFE, a FACO-CFE tornou-se gradualmente uma
opção cirúrgica bem aceita, poupando aos pacientes os efeitos
adversos da cirurgia tradicional de filtragem, preservando as
vantagens da cirurgia de catarata minimamente invasiva.
Sendo assim, combinando cirurgia de catarata e glaucoma,
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o FACO-CFE surge como uma solução alternativa aos problemas
coexistentes com sua natureza minimamente invasiva. Até o momento, encontram-se resultados favoráveis em relação à eficácia
referentes ao procedimento FACO-CFE e esperam-se resultados
ainda mais promissores, corroborando para que o procedimento
seja eficaz no controle da PIO e na melhoria da acuidade visual.
Além disso, o perfil de segurança também foi um ponto importante quando comparado com a cirurgia FACO-TREC. No entanto, percebe-se que devido ao seu curto período de aplicação e à
escassez de estudos clínicos multicêntricos em larga escala, são
necessários mais dados para esclarecer sua eficácia a longo prazo e a associação entre a extensão do tratamento e o efeito de
redução da PIO antes de introduzir o FACO-CFE como uma opção
terapêutica de rotina para pacientes com glaucoma e catarata10.
CO N C L US Ã O

A associação da CFE com a FACO, em pacientes com catarata
e glaucoma coexistentes, tem se mostrado, além de seguro, eficaz
a médio prazo nos casos de difícil controle pressórico e evoluindo com poucas complicações, ainda que a associação de FACO
com a trabeculectomia seja mais utilizada nesses casos20.
A CFE, por ser uma técnica menos invasiva, permite menores níveis inflamatórios no pós-operatório, devendo-se manter
vigilância da PIO no pós-operatório imediato. São consideradas
cirurgias com sucesso quando se atinge PIO < 21mmHg quando
concomitância de catarata e glaucoma21.
No caso apresentado, após a cirurgia, a paciente evoluiu com
PIO 11mmHg com suspensão de medicamentos oculares. Esse
nível pressórico é considerado suficiente para retardar ou evitar
a perda do campo visual, podendo ser considerado, portanto, um
caso bem-sucedido com ambas as técnicas operatórias.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A eletroconvulsoterapia (ECT) é um método de tratamento da psiquiatria inaugurada em 1930 que é utilizada até hoje. No entanto, a discussão que envolve essa técnica é bastante
polêmica, pois não há estudos concretos sobre seus malefícios e existe um estigma criado durante
a ditadura e a era dos manicômios sobre seu uso como tortura. OBJETIVOS: Este artigo de revisão tem como objetivo desconstruir essa visão depreciativa da ECT, expondo, simultaneamente,
a evolução da técnica ao longo dos anos e os resultados benéficos que ela traz para o tratamento
de transtornos psiquiátricos. Ademais, o artigo compromete em demonstrar a eficácia do método
e como ele pode ser uma boa alternativa para evitar medicamentos farmacológicos que possuem
muitos efeitos adversos. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão sistemática dos artigos publicados
em revistas científicas indexadas, com busca nas bases de dados bibliográficos SciELO e Google
Acadêmico. Foram selecionados como termos de busca os descritores eletroconvulsoterapia, histórico e transtornos psiquiátricos, selecionou-se os artigos mais coerentes com os objetivos da pesquisa, finalizando com apenas seis artigos. Os artigos foram catalogados e as informações extraídas
para compor a discussão contemplaram os indicadores bibliométricos, com informações sobre o
periódico, os autores, os objetivos, o tipo de metodologia utilizada, a distribuição do número de
participantes nos estudos, os resultados encontrados e as principais conclusões. RESULTADOS:
Foi possível verificar a eficácia da ECT em casos de depressão grave, em quadros de alteração de
humor e em tratamentos medicamentosos não responsivos. Vale ressaltar que a ECT possui ação
mais rápida e eficaz quando comparada ao uso de fármacos, sendo observada em muitos casos uma
significativa resposta já na primeira sessão. CONCLUSÃO: É de suma importância, para a saúde
pública, que os profissionais médicos discutam, pesquisem e informem sobre os benefícios do uso
da eletroconvulsoterapia nos dias atuais. Como ocorreu uma banalização desse método em épocas
passadas torna-se importante desconstruir a imagem deturpada da ECT tal qual foi usada na era
manicomial. Como apontado neste estudo, são evidentes os benefícios do tratamento da eletroconvulsoterapia em pessoas com depressão grave. Dessa forma, o maior desafio dos profissionais da
saúde é lidar com o preconceito e o estigma de um método tão eficaz.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION:Electroconvulsive therapy (ECT) is a method of treating psychiatry opened
in 1930 that is still used today. However, the discussion involving this technique is very
controversial, as there are no concrete studies on its harm and there is a stigma created
during the dictatorship and the age of asylums about its use as torture. OBJECTIVES: This
review article aims to deconstruct this derogatory view of ECT, simultaneously exposing the
evolution of the technique over the years and the beneficial results it brings to the treatment
of psychiatric disorders. In addition, the article is committed to demonstrating the effectiveness of the method and how it can be a good alternative to avoid pharmacological drugs
that have many adverse effects. METHODS: A systematic review of articles published in indexed scientific journals was carried out, searching the bibliographic databases SciELO and
Google Scholar. Electroconvulsive therapy, history and psychiatric disorders were selected
as search terms, and the articles most consistent with the research objectives were selected,
ending with only six articles. The articles were cataloged and the information extracted to
compose the discussion included bibliometric indicators, with information about the journal, the authors, the objectives, the type of methodology used, the distribution of the number
of participants in the studies, the results found and the main conclusions. RESULTS: It was
possible to verify the effectiveness of ECT in cases of severe depression, mood disorders
and non-responsive drug treatments. It is worth mentioning that ECT has a faster and more
effective action when compared to the use of drugs, in many cases a significant response was
observed already in the first session. CONCLUSION: It is extremely important for public health that medical professionals discuss, research and inform about the benefits of using electroconvulsive therapy today. As this method became trivialized in the past, it is important to
deconstruct the distorted image of ECT as it was used in the asylum era. As pointed out in
this study, the benefits of electroconvulsive treatment in people with severe depression are
evident. Thus, the biggest challenge for health professionals is to deal with the prejudice and
stigma of such an effective method.

I N T RO D U Ç Ã O

D

Ed.3

esde a Antiguidade Clássica até o início do século XVIII os
indivíduos que se destoavam dos outros no aspecto psicológico, eram caracterizados pela sociedade como loucos e, por
isso, foram marginalizados devido aos seus modos de agir, de
pensar e de interpretar o mundo2.
Durante o Iluminismo e a Revolução Francesa (1789) deram-se início à criação das universidades e à expansão dos hospitais, momento esse que também foram propagados ideais que
tinham como fundamento aproximar o homem da razão2. Concomitantemente, estava ocorrendo o auge dos manicômios, mas,
com a revolução instaurada, o médico Philippe Pinel se comprometeu a ressignificar a loucura de caráter social para condição
médica, ou seja, o indivíduo considerado “louco” seria, a partir
de então, visto como uma pessoa que precisa de cuidados médicos3. “As reformas pinelianas fundaram uma nova tradição para
a investigação e prática psiquiátricas, marcada pela articulação
entre o saber e a técnica. Em consonância com os tempos de
utopia da virada do século, cujos ecos ressoavam nas Revoluções Francesa e Industrial, suas propostas aderiram ao ideário
revolucionário, sendo representadas em termos de "liberdade"
no hospício, "igualdade" entre sãos e doentes (já que a doença

passa a uma questão quantitativa e não mais qualitativa em sua
natureza) e fraternidade, como filantropia e esclarecimento3.”(Facchinetti, 2008)
Assim, desde então, houve uma maior dedicação aos estudos do comportamento humano, o que levou ao desenvolvimento da psicologia e da psiquiatria como estudos da saúde mental.
Desse modo, ao enxergar a loucura como um transtorno mental,
foi possível desenvolver possibilidades terapêuticas para tratamento e cura do paciente.
Logo, um dos tratamentos desenvolvidos foi a eletroconvulsoterapia (ECT), a qual consiste na aplicação de estímulos elétricos no cérebro para que crises convulsivas sejam induzidas nos
pacientes com transtornos mentais, principalmente os depressivos e os esquizofrênicos4.
Tal método foi uma opção a ser utilizada por apresentar resultados positivos, apesar de haver as controvérsias defendidas
por pessoas que participam da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica2. Essas ideias contrárias ao tratamento existem,
porque a princípio não se utilizavam relaxantes musculares
e anestésicos na intenção de torturar e de castigar as pessoas
que residiam nos manicômios5. Por esse motivo, a ECT começou a ser visto pela sociedade como algo antiético e desumano,
tendo como consequência o fim dos manicômios, o que levou a
um declínio do uso da ECT como tratamento para pessoas com

122

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Ed. 3

transtornos mentais1.
Diante disso, este artigo de revisão tem como objetivo desconstruir essa visão depreciativa da ECT, expondo, simultaneamente, a evolução da técnica ao longo dos anos e os resultados
benéficos que ela traz para o tratamento de transtornos psiquiátricos. Ademais, o artigo compromete em demonstrar a eficácia
do método e como ele pode ser uma boa alternativa para evitar
medicamentos farmacológicos que possuem muitos efeitos adversos.
OB J E T I V OS

O presente artigo traz como objetivo principal apresentar
o uso benéfico da eletroconvulsoterapia (ECT) nos dias atuais
em casos que ela é devidamente recomendada. Além disso, o
estudo propõe desestruturar a perspectiva desqualificada da
ECT que a época manicomial proveu, de forma a mostrar o
avanço e o aprimoramento da técnica ao longo do tempo.
ME T O D O L O G I A

Para alcançar os objetivos propostos, realizou-se, uma
revisão sistemática dos artigos publicados em revistas científicas indexadas, com busca nas bases de dados bibliográficos
SciELO e Google Acadêmico. Foram selecionados como termos de busca os descritores eletroconvulsoterapia, histórico

e transtornos psiquiátricos. Optou-se por utilizar os termos
em português e em inglês, a fim de ampliar a pesquisa. O estudo incluiu todos os artigos encontrados nos periódicos indexados publicados entre janeiro de 2000 e janeiro de 2019
independente da formação acadêmica de seus autores. Quanto ao idioma, foram incluídos os trabalhos publicados em português e inglês, e selecionados artigos originais e de revisão.
Assim, foram encontrados, inicialmente, 2080 artigos dos
quais foram excluídos o descritor esquizofrenia do título dos
artigos, reduzindo para 102 artigos no campo de pesquisa.
Depois disso, pesquisou-se excluindo aqueles que possuíam
os descritores parkinson e puerperal, além de limitar a data
de publicação entre 2000 e 2019, obtivendo 63 artigos. Por
fim, usou-se como ferramenta de busca artigos os quais os títulos tivessem pelo menos uma dessas palavras: depressão ou
reforma psiquiátrica, resultando em 15 artigos.
Dessa forma, selecionamos os artigos mais coerentes com
os objetivos da pesquisa, finalizando com apenas seis artigos.
Avaliou-se a pertinência do conteúdo por meio de leitura prévia dos resumos dos trabalhos encontrados. O material selecionado para compor a amostra do estudo foi acessado no
texto completo, sendo realizada sua leitura e avaliação. Os artigos foram catalogados e as informações extraídas para compor a discussão contemplaram os indicadores bibliométricos,
com informações sobre o periódico, os autores, os objetivos,
o tipo de metodologia utilizada, a distribuição do número de
participantes nos estudos, os resultados encontrados e as
principais conclusões.

RESU L T A D OS

Tabela 1. Dados sobre os artigos utilizados na revisão
Formação acadêmica dos autores

País de publicação do artigo

Base de indexação

Local de realização do estudo

1) Medicina/ Psiquiatria

Brasil

Scielo

Rio Grande do Sul

3) Docentes psicologia/psiquiatria

Brasil

Scielo

Pernambuco

2) Medicina/ Psiquiatria
4) Psiquiatria

5) Medicina/ Psiquiatria

6) Medicina/ Psiquiatria/ Psicologia

7) Enfermagem/ Psicologia/ Sociologia/ Fisioterapia

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Tabela 2. Dados sobre o teor dos artigos utilizados na revisão

Scielo
Google acadêmico
Google acadêmico
Scielo
Scielo

Rio Grande do Sul
Porto Alegre

Rio Grande do Sul
Porto Alegre
Goiás

Título do artigo

Autores

Ano de publicação

Nome do periódico

1) Aspectos da prática da eletroconvulsoterapia: uma
revisão sistemática

Juliana Perizzolo,
Marcelo Turkienicz Berlim,
Claudia Maciel Szobot,
Ana Flávia Barros da Silva
Lima,
Sidnei Schestatsky,
Marcelo Pio de Almeida
Fleck.

2003

Revista de Psiquiatria do Rio
Grande do Sul
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2) Evidências da eficácia da eletroconvulsoterapia
na prática psiquiátrica
3) Revisitando a Técnica de Eletroconvulsoterapia no
contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira
3) Revisitando a Técnica de Eletroconvulsoterapia no
contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira
4) Efeito da eletroconvulsoterapia sobre sintomatologia psiquiátrica e qualidade de vida

5) Eletroconvulsoterapia na depressão maior: aspectos atuais

6) Vinte anos de eletroconvulsoterapia em enfermaria psiquiátrica de hospital geral universitário

7) Eletroconvulsoterapia: implicações éticas e legais

Ed.3

Carolina Meira Moser,
Maria Inês Lobato,
Paulo Belmonte-de-Abreu.
Maura Lima Bezerra e Silva,
Marcus Tulio Caldas.

2005

Revista de Psiquiatria do Rio
Grande do Sul

Maura Lima Bezerra e Silva,
Marcus Tulio Caldas.

2008

Psicologia Ciência e Profissão

Paula Barros Antunes

Paula Barros Antunes,
Moacyr Alexandro Rosa,
Paulo Silva Belmonte-de-Abreu,
Maria Inês Rodrigues
Lobato,
Marcelo P. Fleck.

2008

2009

UFGRS

2013

Revista de Psiquiatria do Rio
Grande do Sul

Fernanda de Barros Machado,
Iel Marciano de Moraes
Filho,
Ariana Fidelis,
Rogério José de Almeida,
Maria Salete S. Pontieri
Nascimento,
Keller Kathier Cerqueira
Carneiro.

2018

Revista Científica Sena Aires

Amilton dos Santos Jr.,
Maitê Cruvinel Oliveira,
Tiago dos Santos Andrade,
Rosana Ramos de Freitas,
Cláudio Eduardo Muller
Banzato,
Renata Cruz Soares de
Azevedo,
Neury José Botega.

Revista Brasileira de Psiquiatria

Tabela 3. Síntese dos artigos selecionados

Objetivo

1)Visa a buscar respostas para
as seguintes questões: há diferença, em termos de eficácia,
entre o posicionamento uni ou
bilateral dos eletrodos? Com
que dosagem elétrica deve-se
iniciar uma série de ECT? Qual
a real importância do limiar
convulsivo? O que é uma
crise convulsiva adequada e
como proceder na ausência da
mesma?

Metodologia

Os autores realizaram uma
revisão sistemática da literatura recente (MEDLINEÒ
1993-2003), utilizando
como termos de busca as
palavras "electroconvulsive therapy" e "ECT" no
título de artigos publicados
em língua inglesa. Foram
também revisadas as
bibliografias de cada um
desses artigos, bem como
livros-texto relevantes para
o tema.

Resultados

No presente trabalho, foram revisadas
algumas questões práticas importantes
na utilização clínica da ECT: (1) há uma
crescente tendência na literatura a considerar a ECT unilateral e alta potência
como o procedimento de escolha, em
função de reunir eficácia com menor
número de efeitos colaterais; (2) a
quantidade de energia ideal para a ECT
leva em conta variáveis individuais, e
a definição do limiar convulsivo para
cada paciente ajuda a obter a quantidade de energia ótima para o paciente
em questão; (3) existe uma tendência a
considerar não só o tempo de convulsão
como uma variável importante para
a definição de uma "boa crise", mas
também características do traçado
eletroencefalográfico.

Conclusão

Atualmente a ECT é um tratamento biológico altamente
eficaz e bem estabelecido
para uma série de transtornos
psiquiátricos, com poucos
e relativamente benignos
efeitos colaterais. Por isso, é
necessário que se invista mais
em estudos que visem a compreender melhor não apenas o
seu mecanismo de ação como
também consolidar de fato
seu papel como um recurso
terapêutico eficaz.
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2)Evidenciar que a ECT,
quando aplicada com técnica
e indicações precisas, consiste
em tratamento eficaz, seguro
e capaz de promover melhora
na qualidade de vida dos pacientes, através de esbatimento
mais rápido dos sintomas em
curto prazo.

Foi efetuada uma revisão
sistemática de ensaios clínicos randomizados (ECR)
sem limite de data, nas
bases PubMed/MEDLINE,
utilizando os termos MeSH:
Electroconvulsive therapy;
Electroconvulsive therapies;
Therapy, electroconvulsive;
Therapies, electroconvulsive; Electric convulsive
therapy; Electroconvulsive
shocks; Shocks, electroconvulsive; Electroconvulsive
shock; Shock, electroconvulsive; Convulsive therapies;
Therapies, convulsive; Convulsive therapy; Therapy,
convulsive.

3)Realizar uma leitura teórica
da técnica, a partir do conjunto
teórico-prático do campo da
saúde mental, tendo como referência as orientações éticas do
Movimento de Reforma Psiquiátrica, intencionando discutir a
sua coerência para as práticas
de cuidado nesse campo.

Através de uma revisão
bibliográfica do assunto, foi
aberta uma discussão teórica, uma tentativa de diálogo
entre diferentes posturas
epistemológicas no que tange, sobretudo, à concepção
de sujeito, ao sofrimento
psíquico e à assistência/
cuidado

4)Avaliar a eficácia da ECT na
melhora na sintomatologia e na
qualidade de vida de pacientes
com transtornos psiquiátricos
graves. Comparar o ponto de
vista do médico com a perspectiva do paciente quanto a
sua melhora (artigo 1). Avaliar
a taxa de remissão da depressão no subgrupo de pacientes
deprimidos (artigo 2).

Num delineamento longitudinal e observacional, todos
os pacientes submetidos à
ECT que estavam internados
na Unidade de Psiquiatria
do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre que aceitaram
participar do estudo e apresentavam condições clínicas
de serem entrevistados
foram avaliados antes de
iniciar o tratamento e após
todo o curso de ECT. No
período pré tratamento foi
aplicado o MINI para avaliação diagnóstica. As escalas
BASIS-32 (Behavior and
symptom identification scale), BPRS-A (Brief Psychiatry
Rating Scale – Anchored),
CGI (Impressão Clínica
Global) e a WHOQOL-BREF
(World Health Organization
Quality of Life – forma breve) foram aplicadas antes
de iniciar a primeira sessão
de ECT e repetidas após o
término da série completa.

Ed. 3

Foram encontradas oito meta-análises sobre o tema e 255 ECR. Das oito
meta-análises encontradas, sete foram
incluídas por abordarem aspectos de resultados da ECT3-9 e uma foi descartada por abordar exclusivamente aspectos
quanto ao procedimento anestésico,
considerado pelos autores como fora do
objetivo da nossa revisão. Na base Cochrane, foram encontradas 16 revisões
sistemáticas com o termo electroconvulsive therapy, sem limite de data.
Destas, seis foram selecionadas por
focarem o uso e a eficácia da ECT6,1115, sendo que um desses estudos 6
selecionados também foi encontrado na
base PubMed/MEDLINE.

A revisão sistemática evidenciou que a ECT é um método
terapêutico eficaz e seguro,
entretanto, ainda não totalmente reconhecido, descrito e
aceito de forma uniforme em
nosso país.

Diz-se que o ECT permanece o baluarte
da psiquiatria moderna: seguro, fácil
e eficiente. Entretanto, pensando na
técnica com base no lastro teórico da
reforma, levantam-se alguns questionamentos: será que é possível realmente
falar em facilidade num procedimento
como o da ECT? E a segurança, de qual
perspectiva se parte? Talvez possivelmente do baixo percentual de morte
biológica, embora não consensual (1 em
cada 25.000 casos / 1 em cada 10.000).
Tal assertiva parece desconsiderar os
fortes sentimentos de angústia com os
quais os usuários de ECT se deparam
antes e depois das aplicações, os quais
remetem, entre outras coisas, a um estado de medo e insegurança. E mais, será
que podemos falar apenas em morte
biológica? Nesse sentido, ter-se-ia que
atentar para a qualidade de morte subjetiva, a “mortificação do eu” (Goffman,
1961).

O que se afirma no meio
psiquiátrico contemporâneo
de defesa da técnica é que
ela, e, portanto, sua prática
de intervenção, muito teria
evoluído, sendo inegável o reconhecimento da importância
de sua utilização em algumas
situações, como nos quadros
de depressões profundas
e em quadros catatônicos,
para citar os mais comuns.
Nesse sentido, reconhece-se,
desde já, que um trabalho que
pudesse ter como campo de
estudo a prática de utilização
do ECT teria grande valor no
sentido de elucidar e ampliar a
condução do pensamento aqui
traçado.

Houve diferença significativa (p<0,001)
entre os períodos pré e pós ECT nos
escores das escalas BASIS-32, BPRS-A,
CGI e em todos os domínios do WHOQOL, com maior diferença nos domínios
físico e psicológico do que relações
sociais e meio ambiente. Os tamanhos
de efeito das escala BASIS-32 e BPRS
foram semelhantes, 1,01 e 1,02 respectivamente (artigo 1). Dos 58 pacientes
avaliados, 44 tinham depressão maior
ou depressão bipolar. A remissão dos
sintomas foi observada em 40,9% dos
pacientes (artigo 2).

A ECT está associada com
melhora da sintomatologia
e da qualidade de vida de
pacientes com doenças psiquiátricas graves. Esse efeito foi
observado tanto na percepção
do paciente como na percepção do clínico. Além disso, a
ECT demonstrou-se eficaz
no tratamento de pacientes
com depressão resistente ao
tratamento.
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5)Demonstrar o papel da
eletroconvulsoterapia no tratamento da depressão e destacar
aspectos atuais relativos à sua
prática.

Foram entrevistados na literatura estudos de eficácia,
remissão de sintomas, fatores preditores de resposta,
assim como aspectos atuais
acerca da qualidade de vida,
percepção dos pacientes,
mecanismo de ação, técnica
e prejuízo cognitivos.

6)Descrever o perfil sociodemográfico e clínico de pacientes
submetidos a eletroconvulsoterapia (ECT) em um hospital
geral universitário.

Neste estudo retrospectivo,
foram revisados os prontuários de todos os pacientes
submetidos a ECT entre
janeiro de 1988 e janeiro de
2008 na unidade psiquiátrica do hospital geral da
Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP). Os
pacientes/familiares foram
contatados por telefone
para a coleta de dados de
seguimento.

7)Evidenciar as divergências de
concepções entre os grupos que
apoiam a ECT entre os que a
condenam; destacar evidências
sobre a eficácia do tratamento
e identificar a participação da
enfermagem em sua aplicação.

Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica, realizada no
período de 2001 a 2017
com 12 publicações obtidas
nas bases de dados das
Bibliotecas Virtuais BDENF,
BVS, MEDLINE e SCIELO.

A N Á L I SE
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Os principais achados desta revisão
foram: 1) a eletroconvulsoterapia é
mais efetiva do que qualquer medicação antidepressiva; 2) a remissão da
depressão com a eletroconvulsoterapia
varia, em geral, de 50 a 80%; 3) Ainda é
controverso o efeito da eletroconvulsoterapia nos níveis de fator neurotrófico
derivado do cérebro; 4) a eletroconvulsoterapia tem efeito positivo na melhora
da qualidade de vida; 5) os pacientes
submetidos à eletroconvulsoterapia, em
geral, têm uma percepção positiva do
tratamento.

A eletroconvulsoterapia permanece sendo um tratamento
altamente eficaz em pacientes
com depressão resistente.
Com o avanço da sua técnica, a
eletroconvulsoterapia tornou-se um procedimento ainda
mais Seguro e útil tanto para
a fase aguda, quanto para a
prevenção de novos episódios
depressivos.

A ECT tem uma história de abusos que
não é negada nem por seus próprios
defensores, porém, quando prescrita
de forma adequada, há eficácia com o
tratamento. O papel da enfermagem na
aplicação do tratamento é pouco relatado, e está mais relacionada aos cuidados
pré e pós desenvolvimento da técnica.

Há um estigma do uso do
eletrochoque que ainda predomina na sociedade em geral.
Mais que uma prática técnica,
a ECT necessita ser discutida
como um tratamento que
gera rejeições e que traz um
marco histórico de punições e
dor social. Se hoje ela tem sua
relevância e se tornou uma
aplicação criteriosa e ética, é
necessário que estas questões
sejam respeitosamente
enfrentadas e discutidas na
sociedade.

As principais indicações para ECT foram
depressão e catatonia. Complicações
foram observadas em menos de metade
dos casos, e a maioria delas teve caráter
temporário e não grave. Houve resultado psiquiátrico favorável em 89,7% dos
pacientes, especialmente os catatônicos (100%, p = 0,02). Trinta e nove
por cento dos casos foram contatados
por telefone, a uma média de 8,5 anos
decorridos entre o procedimento e o
contato. Entre estes, três (1,5%) relataram transtornos amnésticos persistentes e 73% consideraram a ECT um bom
tratamento.

B I B L I OM É T R I CA

A construção desse artigo de revisão foi baseada em 6 artigos que serão analisados com o objetivo de levantar maiores informações sobre o tema e discutir os resultados das pesquisas.
A temática englobando Eletroconvulsoterapia tem como
principal discussão em 5 dos 6 artigos a psiquiatria. Dentre
esses, 3 analisam a eficácia desse método em pacientes com
transtornos psiquiátricos, 1 descreve o perfil sociodemográfico
e clínico desses pacientes e o outro tem como base o Movimento
de Reforma Psiquiátrica para problematizar e recomplexificar
tal tema. O sexto artigo discute sobre implicações éticas e legais
evidenciando divergências de concepções entre grupos à favor
e contra.
Os artigos foram publicados em diversos periódicos nacionais, tendo um sido publicado pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e os demais em revistas. Sendo um na

A ECT foi realizada de acordo
com diretrizes internacionais.
Na grande maioria dos casos,
efeitos indesejáveis foram
temporários e não graves. A
resposta à ECT foi positiva na
maioria dos casos, especialmente em pacientes catatônicos.

revista Psicologia Ciência e Profissão, um na Revista Brasileira
de Psiquiatria, um na Revista Científica Sena Aires e os outros
dois na Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Um deles,
"Vinte anos de eletroconvulsoterapia em enfermaria psiquiátrica de hospital geral universitário", foi publicado em duas
línguas, inglês e português, os restantes somente na língua
portuguesa.
Um total de 24 autores participaram da elaboração desses
trabalhos, 2 deles contou com a participação de 5 colaboradores, 1 com a de somente 2, outro com a de 6 pessoas, e um com
a de 3 e um último contou com apenas um autor. Isso indica
que a maioria dos artigos foram escritos em colaboração de
diferentes autores. Paulo Belmonte-de-Abreu e Paula Barros
Antunes aparecem em dois deles. A formação acadêmica deles
são: medicina (alguns com residência em psiquiatria), psicologia, sociologia, enfermagem e fisioterapia.
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D I SCUSS Ã O

Histórico
O início do desenvolvimento da eletroconvulsoterapia
ocorreu em 1933 a partir das ideias do neuropsiquiatra húngaro László J. Meduna que consistiam na observação de que a
esquizofrenia e a epilepsia não poderiam coexistir no mesmo
paciente, de modo que a indução de convulsões poderia livrá-lo
da esquizofrenia4. (PERIZZOLO,2003).
Com base nessa teoria, em 1938 os médicos italianos Ugo
Cerletti e Lucio Bini utilizaram pela primeira vez o método de
ECT em um rapaz diagnosticado com esquizofrenia, o qual apresentou significativa melhora quanto às suas alucinações e quadro de confusão mental5. O método utilizado por eles consistiu
na indução de convulsões através de choques elétricos, no entanto, sem qualquer medida de proteção que evitasse fraturas,
cefaleia, perda de memória e demais eventos adversos1. (SILVA,
2008).
Diante dessas intercorrências, a substância curare foi usada
como relaxante muscular para prevenir fraturas durante a fase
clônica da convulsão, mas logo foi substituído pela succinilcolina que se mostrou mais eficaz. Assim, a técnica de ECT foi sendo
aperfeiçoada com a finalidade de reduzir os efeitos colaterais e
melhorar a qualidade do procedimento6. (ANTUNES, 2008).
Apesar da eficácia desse tratamento sua prática declinou
nas décadas de 60 e 70 devido ao uso do eletrochoque como
forma de tortura e punição. “Pacientes problemáticos e rebeldes recebiam várias sessões de choque por dia, muitas vezes,
sem sedação ou imobilização muscular adequadas”1 (Sabbatini,
2001, p. 9). Além disso, o desenvolvimento de fármacos antipsicótico e antidepressivos eficientes para transtornos mentais,
também contribuíram para despopularização da técnica.
Concomitante à ascensão da indústria farmacêutica e a confecção de novas práticas de cuidado surgiu a Reforma Psiquiátrica, que abordou os seguintes aspectos, segundo Silva e Caldas
(2008, p. 352)1:
“ Desconstruir os paradigmas de sustentação da prática manicomial de exclusão e segregação do louco e de sua subjetividade. A esse respeito, Amarante (1992) nos lembra que essa desconstrução não se circunscreve apenas à destruição física dos
hospitais psiquiátricos, mas à promoção e à superação de seu
aparato, com a ruptura do paradigma que fundamenta e autoriza a instituição psiquiátrica clássica: o paradigma racionalista.”
Não obstante, a técnica de ECT voltou a ser utilizada no Brasil em tratamentos psiquiátricos com a sua regulamentação o
artigo 9º da Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM)
(nº 1.640/2002)7, que afirma:
“A eletroconvulsoterapia tem indicações precisas e específicas, não se tratando, por conseguinte, de terapêutica de exceção”
(p. 15, grifos nossos), o que pode ser traduzido como um incentivo do referido órgão para sua utilização.
Respeitando o devido preparo para a eletroconvulsoterapia..., pode-se afirmar que esse é um tratamento extremamente
seguro para os pacientes, comportando muitas vezes menos risco que a utilização de psicotrópicos; mais ainda, em determina-
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das condições, a eletroconvulsoterapia tem eficácia claramente
superior aos medicamentos correntemente utilizados. (Del Porto, 2006, p. 18)”
Reforçando essa resolução do CFM, em fevereiro de 2019,
o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica que permite a
compra de aparelhos para o tratamento com eletroconvulsoterapia. Isso ratifica esse método terapêutico como uma opção viável
no tratamento de transtornos psiquiátricos.

A atual eletroconvulsoterapia e sua técnica
A eletroconvulsoterapia ainda é muito criticada e banalizada
devido ao seu contexto histórico, o que prejudicou a realização
de novas pesquisas científicas a respeito do tema. Assim, a carência de informações leva à insegurança e ao questionamento
da eficácia do tratamento.
Em contrapartida, este artigo visa desconstruir esse pensamento, mostrando por meio de uma revisão sistemática da
literatura científica o sucesso da ECT e a técnica utilizada atualmente de forma segura e controlada, a qual é descrita, em uma
entrevista, pela médica do Instituto de Psiquiatria do Hospital
das Clínicas da Universidade de São Paulo, Márcia de Macedo
Soares:
“A aplicação da eletroconvulsoterapia pode ser feita com o
paciente internado no hospital ou ambulatorialmente. O preparo inclui jejum durante a noite anterior, porque a pessoa vai
ser submetida à anestesia. Ao chegar às 7 horas da manhã, ela é
recebida por uma equipe de enfermeiras e psicólogos. Depois, é
conduzida para a sala onde será anestesiada e receberá um relaxante muscular, oxigenação e monitores cardíacos, cerebrais e
de pressão arterial. Só então é aplicado um estímulo muito breve
através de dois eletrodos que são colocados na parte frontal da
cabeça, o suficiente para induzir a convulsão que é vista apenas
no monitor do eletroencefalograma.
Durante todo o procedimento, que demora em média 30 minutos, o paciente é acompanhado por um médico anestesista e
por um psiquiatra. Depois que volta da anestesia, a enfermagem
verifica se ele está confuso ou não. Se estiver bem orientado,
toma café da manhã e pode voltar para casa.”
Somando-se à descrição relatada pela médica, o método
tem como princípio regular a liberação de neurotransmissores
responsáveis pela transmissão de impulsos entres os neurônios,
ademais ele regula o humor através de neuromoduladores8.
Dessa forma, de acordo com os artigos selecionados e analisados para este estudo, foi possível verificar a eficácia da ECT
em casos de depressão grave, em quadros de humor (depressão,
mania e/ou euforia) e em tratamentos medicamentosos não responsivos9. Além disso, o tratamento é indicado para gestantes
em qualquer grau de depressão, visto que a ECT é mais segura
que o uso de antidepressivos, pois não interfere na formação do
feto. Já nos idosos, é comprovada menor quantidade de efeitos
adversos quando comparada ao uso de psicoterapêuticos. Vale
ressaltar que a ECT possui ação mais rápida e eficaz quando
comparada ao uso de fármacos, sendo observado em muitos casos uma significativa resposta já na primeira sessão8.
Há algumas situações em que a ECT não deixa de ser con-
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tra-indicada, porém oferece riscos maiores, como em pacientes
que apresentam marcapasso, histórico de infarto do miocárdio e
de acidente vascular cerebral, lesões intracranianas e condições
associadas a aumento de pressão intracraniana. Em relação aos
efeitos colaterais pode-se citar cefaleia, confusão mental e prejuízo temporário da memória, variando conforme o caso do paciente9.
CO N C L US Ã O

É necessário considerar a importância de discutir, de pesquisar e de informar sobre o uso da eletroconvulsoterapia nos
dias atuais. Isso é afirmado pois, ocorreu a banalização desse
método em épocas passadas e, por isso, se torna importante
desconstruir a imagem deturpadora de quando a ECT foi usada
na era manicomial2.
Foi a partir dessa percepção que a leitura de artigos selecionados, de informações históricas e de opiniões diversas sobre o
tema disponibilizaram um conjunto de estudos, de argumentos
e de experiências que comprovassem os benefícios do tratamento da eletroconvulsoterapia em pessoas com depressão grave.
Dessa forma, o maior desafio dos profissionais da saúde é saber
lidar com o preconceito e o estigma de um método tão eficaz.
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