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Editorial
É

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

Neste primeiro momento, 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 teóricos
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!
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João Vitor Oliveira Amorim, Uniceplac
John Hebert Gomes da Silva, Universidade
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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 primeira edição da Revista, serão publicados apenas os artigos
completos dos resumos aprovados no Congresso Brasileiro de Simulação Médica (CBSM) 2019.
Os artigos deverão ser enviados até o dia 31 de março de 2020 para
o email comissaocientificacbsm@gmail.com. Os artigos não enviados
até a data prevista não serão publicados na Revista da Associação
Brasileira de Simulação Médica.
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.

5

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Lucas Henrique Fraga Queiroz, PUC Goiás
Lucas da Silva Braz, Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Goiás
Ludmila Queiroz Rodrigues, UNIRV
Luiz Antônio Brasil, Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Goiás
Luiz Augusto Oliveira Amorim, Universidade de
Brasília
Luzia Furlan Mello, Unifan
Lyna Mariana Alves da Costa, UNIRV
Matheus Mendes da Silva, Universidade Federal de
Mato Grosso
Mateus Teodoro Sequeira, Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Goiás
Mariana Costa Ribeiro, Universidade Federal de
Mato Grosso
Mariana Marques Teixeira, Unifan
Mariana Paranhos Deher Rachid, Uniceplac
Maria Nila Sutana de Mendonça, UNIRV
Maruza Nogueira Silva, Uniatenas
Matheus Henrique Bastos Martins, Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Goiás
Matheus Mendes da Silva, Universidade Federal do
Mato Grosso
Mirian Parolo Ribeiro, Universidade Federal de
Mato Grosso
Murilo Souza Vieira da Silva, Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Goiás
Natália Sousa Costa, UniEVANGÉLICA
Nathália Bárbara Wolpp, Unifan
Niuellen Moreira Neves, Unifan
Norberto Mendonça Garcia Filho, Unifan
Dr. Oswaldo Marquez Ribeiro, MD.,MSc.,PhD, UNB
Pâmela Alegranci, Universidade Federal de Mato
Grosso
Paula Amaral Nassaralla, UniEVANGÉLICA
Paula Gomes Prandini, Uniceplac
Paula Paiva Alves, Unifan
Me. Pedro Ernesto Ferreira Miranda, Unifan
Pietro Oliveira Ferrari Carrati, Universidade
Federal do Mato Grosso

Ed.1

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.
Obs: Cada artigo poderá ter, no máximo, 10 autores.
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.
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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, apresentação 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.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP) é uma patologia neurodegenerativa
rara, de etiologia desconhecida e difícil diagnóstico. O quadro clínico se caracteriza por oftalmoparesia supranuclear, instabilidade postural e demência. RELATO DO CASO: Homem, 67
anos, branco, diabético e cardiopata, residente na cidade de Araguari, Minas Gerais. Há cerca de
10 anos, iniciou com quedas súbitas e paralisia do olhar vertical. Posteriormente, foi diagnosticado com a síndrome PSP. No último ano, tornou-se domiciliado, acamado, apenas gesticulava,
possuía disfagia e lesões de pressão pelo corpo. Nos últimos dois meses de vida, encontrava-se
em estado vegetativo e apresentava oscilação na saturação de oxigênio, na glicemia, na temperatura e na frequência cardíaca. O paciente fez uso de oxigenoterapia, gastrostomia, coletor
de urina, fraldas e colchão do tipo “casca de ovo”. Os medicamentos utilizados durante o tratamento foram: Prolopa, Entarkin, Aldosterin, Carvedilol, Furosemida, e Digoxina. Além disso, fazia uso tópico de Dersani original, Papaína 10%, Oncileg e degermante com Clorexidina.
DISCUSSÃO: A PSP atinge, predominantemente, o sexo masculino, iniciando-se, geralmente,
após a sexta década de vida e com sobrevida média de 6 anos. O quadro clínico exibido pelo
paciente relatado preenche todos os critérios estabelecidos por Olszewski, Steele e Richardson,
que descreveram a doença em 1964. CONCLUSÃO: Foi possível observar que a PSP apresenta
sintomatologia variada, de evolução progressiva, com alterações na postura, deglutição, fala e
olhar do indivíduo. Esse relato busca chamar a atenção para as principais características do
quadro, facilitando um rápido reconhecimento e propiciando um tratamento precoce.
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RE L A T O

D O

C A SO

a b s t r act

INTRODUCTION: Progressive Supranuclear Palsy (PSP) is
a rare neurodegenerative pathology, unknown etiology and
difficult to diagnose. The clinical picture is characterized by
supranuclear ophthalmoparesis, postural instability and dementia. CASE REPORT: Male, 67 years old, white, diabetic
and cardiac, residing in the city of Araguari, Minas Gerais.
About 10 years ago, it started with sudden falls and vertical
paralysis. He was later diagnosed with a PSP syndrome. In the
last year, he became domiciled, bedridden, just gestured, had
dysphagia and pressure injuries on his body. In the last two
months of life, he was in a vegetative state and showed fluctuation in oxygen saturation, blood glucose, temperature and
heart rate. The patient used oxygen therapy, gastrostomy, urine collector, diapers and “eggshell” mattress. The drugs used
during treatment were: Prolopa, Entarkin, Aldosterina, Carvedilol, Furosemide and Digoxina. Also, use the original Dersani topic, 10% papain, Oncileg and chlorhexidine degerman.
DISCUSSION: PSP predominantly affects males, beginning,
generally, after a Friday of life and an average survival of 6 years. The clinical picture displayed by the patient related to all
candidates for use by Olszewski, Steele and Richardson, who
described a disease in 1964. CONCLUSION: It was possible to
observe that a PSP had variable symptoms, progressive evolution, progressive alteration, swallowing, speech and looking
of the individual. This report seeks to draw attention to the
main resources of the staff, facilitating rapid recognition and
providing early treatment.is one of the most prevalent allergens in food allergy and CMPA generally develops during the
first year of life, especially since cow’s milk is usually the first
food protein to which children are exposed.
I N T RO D U Ç Ã O

A

Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP) é uma patologia neurodegenerativa, cuja etiologia ainda é estudada. Sabe-se que acomete o tronco encefálico e os núcleos da
base, também descrita como uma forma rígida e acinética
de parkinsonismo³. A PSP é uma patologia grave e rara, cuja
prevalência no mundo é cerca de 5 casos para cada 100.000
indivíduos e incidência de, aproximadamente, 0,05% ao
ano4. A constatação dessa doença é difícil, pois os achados
patológicos são heterogêneos e, embora o diagnóstico seja
clínico, as alterações estruturais evidenciadas nos exames
de imagem são expressivas, levando à confirmação ou não
da doença. Outro fator é a oftalmoplegia supranuclear, um
achado clínico clássico da PSP². Esse estudo tem por objetivo
descrever um caso de doença rara degenerativa do Sistema
Nervoso Central - Paralisia Supranuclear Progressiva - em
paciente de Araguari, Minas Gerais.

Homem, 67 anos, branco, representante comercial, residente na cidade de Araguari, Minas Gerais. O paciente
apresentava diabetes mellitus e cardiopatia de longa
data. Há cerca de sete anos, iniciou com quedas súbitas e paralisia do olhar vertical. Posteriormente, foi
diagnosticado com a doença rara degenerativa PSP. Em
seguida, apresentou outros sinais, dentre eles, alteração pupilar, disartria e ataxia de marcha. Associados ao
quadro motor, manifestou declínio cognitivo, episódios
de agitação psicomotora e embotamento afetivo. Há
quatro anos, foi acentuada a dificuldade para falar e começou a utilizar cadeira de rodas. No último ano, houve
piora do quadro clínico, em que se tornou domiciliado,
acamado, apenas gesticulava, possuía disfagia e lesões
de pressão pelo corpo. Nos últimos dois meses de vida,
encontrava-se em estado vegetativo e apresentava oscilação na saturação de oxigênio, na glicemia, na temperatura e na frequência cardíaca. O paciente fez uso de
oxigenoterapia, gastrostomia, coletor de urina, fraldas
e colchão do tipo “casca de ovo”. Os medicamentos utilizados durante o tratamento foram: Prolopa, Entarkin,
Aldosterin, Carvedilol, Furosemida, e Digoxina. Além
disso, fazia uso tópico de Dersani original, Papaína
10%, Oncileg e degermante com Clorexidina.
D I S C USS Ã O

A PSP atinge, predominantemente, o sexo masculino,
iniciando-se, geralmente, após a sexta década de vida
e com sobrevida média de 6 anos4, semelhante ao caso
estudado. O quadro clínico exibido pelo paciente relatado preenche todos os critérios estabelecidos por Olszewski, Steele e Richardson, que descreveram a doença em 1964. Nesse estudo, os pacientes apresentaram
síndrome de paralisia pseudobulbar, oftalmoplegia supranuclear, rigidez extrapiramidal, ataxia de marcha e
demência, em um padrão significativo de degeneração
neuronal e emaranhados neurofibrilares. As estruturas
mais afetadas são ponte e mesencéfalo¹. Foi possível
observar que a PSP apresenta sintomatologia variada,
de evolução progressiva, com alterações típicas na postura, deglutição, fala e olhar do indivíduo. Esse relato
busca chamar a atenção para as principais características do quadro, facilitando um rápido reconhecimento
e propiciando um tratamento precoce. Nesse sentido, o
profissional de saúde deve realizar uma abordagem cuidadosa visando a autonomia do paciente e o conforto
do ambiente familiar, tendo em vista que o tratamento
não é curativo.
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C O N C L US Ã O

Foi possível observar que a PSP apresenta sintomatologia
variada, de evolução progressiva, com alterações típicas
na postura, deglutição, fala e olhar do indivíduo. Esse relato busca chamar a atenção para as principais características do quadro, facilitando um rápido reconhecimento
e propiciando um tratamento precoce. Nesse sentido, o
profissional de saúde deve realizar uma abordagem cuidadosa visando a autonomia do paciente e o conforto do
ambiente familiar, tendo em vista que o tratamento não é
curativo.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Câncer é uma doença multifatorial, caracterizada pelo crescimento descontrolado de células, que podem invadir outros tecidos causando metástase. β-glucanas são descritas por apresentarem efeitos antidiabéticos e antitumorais. A botriosferana, uma β-(1→3)
(1→6)-D-glucana, produzida pelo fungo Botryosphaeria rhodina MAMB 05, apresenta efeitos
hipoglicemiante, hipocolesterolêmico, antiproliferativo e antimutagênico. OBJETIVO: Avaliar
o efeito da botriosferana sobre os parâmetros hematológicos de animais obesos e não-obesos com o tumor de Walker-256. METODOLOGIA: Foram utilizados ratos Wistar machos, os
quais foram divididos em 5 grupos: C (Controle, animais sem tumor), CT (Controle Tumor), CTB
(Controle Tumor Botriosferana), OT (Obeso Tumor) e OTB (Obeso Tumor Botriosferana). Para
indução da obesidade, ratos Wistar machos com aproximadamente 130 gramas receberam ração rica em carboidratos e lipídeos, e água com sacarose (300g/litro), durante 11 semanas. Os
ratos controles receberam água normal e ração padrão. Na 9ª semana do experimento, 1x107
células do tumor de Walker-256 foram inoculadas subcutaneamente no flanco superior direito dos animais dos grupos (CT, CTB, OT e OTB), e iniciou-se o tratamento com botriosferana
(30mg/kg, via gavagem, por 15 dias) nos animais dos grupos CTB e OTB. Após o tratamento, os
animais foram eutanasiados, foi coletado o sangue venoso e realizado o hemograma (leucograma e plaquetograma). A comparação entre os grupos foi realizada pelo ANOVA de uma via, pós
teste de Tukey ou pelo teste de Kruskal-Wallis, seguindo do pós-teste de Dunn. O nível de significância foi de p<0,05. RESULTADOS: Os animais dos grupos CT e OT apresentaram leucocitose,
neutrofilia, linfocitose e monocitose. O tratamento com botriosferana corrigiu a leucocitose,
linfocitose e monocitose nos animais controles com tumor, além de corrigir a plaquetopenia.
CONCLUSÃO: Pode-se observar que a botriosferana foi eficaz em melhorar os parâmetros hematológicos dos animais controles com o tumor de Walker-256 e a obesidade parece influenciar no tratamento.
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A BS T R A C T

INTRODUCTION: Cancer is a multifatorial disease characterized by an uncontroled growth of
cells that can invade other tissues leading to metastasis. β-glucans present antidiabetic and
antitumor effects. Botryosphaeran, a β-(1→3)(1→6)-D-glucan, produced by the fungus Botryosphaeria rhodina, have been described to present hypoglycaemic, hypocholesterolaemic,
antiproliferative and antimutagenic effects. OBJECTIVE: Evaluate the effect of botryosphaeran
on hematological parameters in Walker-256 tumor-bearing obese and non-obese rats. METHODOLOGY: Male Wistar rats were divided in five groups: C (Control, animals without tumor), CT (Control Tumor), CTB (Control Tumor Botryosphaeran), OT (Obese Tumor) e OTB
(Obese Tumor Botryosphaeran). For induction of obesity, rats (~130g) received a high-fat high
sugar diet and water with sucrose (300 g/L), for 11 weeks. The control rats received standard
ratio and water without sucrose. On 9ª week of experiment, 1x107 Walker-256 tumor cells
were inoculated subcutaneously in the right flank of the rats (CT, CTB, OT and OTB), and treatment with botryosphaeran started at a dose of 30mg/kg body weight (b.w.), by gavage, for
15 days, in the animals of CTB and OTB rats. After the treatment, the rats were euthanized,
the blood was collected and the hemogram (leucogram and plaquetogram) was realized. The
results were analyzed by ANOVA One Way and Tukey pos-test or by Kruskal-Wallis test and
Dunn’s pos-test, considering statistical difference with p<0.05. RESULTS: CT and OTB groups
presented leukocytosis, neutrophilia, monocytosis and lymphocytosis. Botryosphaeran corrected the leukocytosis, lymphocytosis and monocytosis in control rats with tumor, in addition to
correcting thrombocytopenia. Furthermore, CT and OT animals presented thrombocytopenia,
and botryosphaeran was efficient in correct this parameter in the CTB rats. CONCLUSION: It
was observed that botryosphaeran was effective in improve the hematological parameters in
control animals with Walker-256 tumor and obesity seems to influence in treatment.
I N T RO D U Ç Ã O

A

expectativa, até o fim do século XXI, é de que o câncer seja a primeira causa de morte em todos os países, se tornando a maior barreira ao aumento da expectativa de vida
mundial1. Tal patologia compreende as doenças que possuem, em comum, a presença de células com crescimento descontrolado, a malignidade, gerando consequências graves à saúde do
indivíduo, no sítio em que se encontram ou à distância (como as metástases e as síndromes
paraneoplásicas). Essa evolução patológica tem relação íntima com a resposta imune, estando
incluída a ação dos macrófagos e outras células desse sistema2.
O excesso de peso (ou adiposidade) é um fator de risco já conhecido para o câncer, que
já vem sendo foco de estudos nos últimos anos, tal fator influencia também no prognóstico e
nas taxas de sobrevivência, representando, portanto, um ponto importante de possível ação
no combate ao câncer, seja por intervenções primárias ou secundárias3. Dentre as principais
hipóteses para a explicação dessa díade, câncer-obesidade, estão: o envolvimento de estresse
oxidativo, fatores insulínicos (aumento de seus níveis séricos e/ou a resistência à sua ação) e o
perfil inflamatório crônico encontrado em pessoas obesas4.
Tal condição tem capacidade de gerar um estado inflamatório crônico que envolve, além
das células do sistema imune, a participação dos adipócitos em sua fisiopatologia, esse processo em conjunto é conhecido como estado meta-inflamatório. O indivíduo obeso apresenta
uma ativação crônica, em baixo grau, do sistema imune inato, com a participação de citocinas
pró-inflamatórias. O conjunto desses efeitos pode suprimir, pelo menos em parte, a imunidade
adaptativa e gerar uma maior suscetibilidade às infecções e patologias que são influenciadas
pelo estado inflamatório desregulado, como o câncer5,6.
As β-glucanas são polímeros de glicose unidas por ligações do tipo beta, sendo também consideradas como um tipo de fibra alimentar. As β-glucanas podem ser encontradas em diversos
alimentos, como alguns cereais, sorgo, aveia, cevada, milho, bem como podem estar presentes
na parece celular de alguns micro-organismos, como os fungos e as bactérias. Ainda, podem
ser produzidas por alguns micro-organismos e secretadas no meio de cultura, sendo assim denominados de exopolissacarídeos7. Possuem amplo espectro benéfico na medicina, podendo
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auxiliar no manejo, por exemplo, da hipercolesterolemia, do diabetes mellitus tipo 2, doenças
de pele e neoplasias. Este último, está relacionado com seu efeito imunomodulador, levando a
uma maior ativação de macrófagos e maior expressão de imunoglobulinas e células NK, entre
outros mecanismos8.
A botriosferana, uma β-(1→3)(1→6)-D-glucana, é um exopolissacarídeo obtido do fungo
Botryosphaeria rhodina MAMB-05, e que vem sendo descrita por apresentar diversas atividades biológicas, como efeitos hipoglicemiante, hipocolesterolêmico, antiobesogênico, sensibilizador de insulina, antimutagênico, antiproliferativo e pró-apoptótico9-12.
Queiroz12 demonstrou que a botriosferana apresenta um significativo efeito antiproliferativo e pró-apoptótico em células tumorais mamárias (células MCF-7). Mecanismo associado
com um aumento da apoptose, necrose, estresse oxidativo, e aumento da atividade das proteínas AMPK (AMP activated protein kinase) e FOXO3a (Forkhead transcription fator 3a)12.
Também já foi demonstrada, em artigo recente publicado pelo nosso grupo de pesquisa, sua
efetividade sobre a obesidade, esteatose hepática, dislipidemia, resistência insulínica e intolerância à glicose, em estudo realizado com ratos obesos induzidos por uma dieta rica em lipídeos e carboidratos11.
Ainda, trabalho recém-publicado por nosso grupo de pesquisa demonstrou que a botriosferana foi eficaz em reduzir significativamente o desenvolvimento tumoral e a caquexia neoplásica, aumentando a apoptose das células tumorais e melhorando o perfil metabólico dos
animais com tumor13.
Entretanto, o mecanismo de ação dessa β-glucana e os seus efeitos sobre o perfil hematológico dos indivíduos, ainda não foram totalmente esclarecidos, e mais estudos são necessários
para analisar esses fatores

OB J E T I V OS

Tendo em vista a importância da resposta imunológica
contra o tumor, os efeitos benéficos da botriosferana observados em diversos estudos e as influências da obesidade nessa patologia, o objetivo do presente trabalho foi analisar os
parâmetros hematológicos, para verificar se a botriosferana
influência nos achados do leucograma e do plaquetograma de
animais obesos e não obesos com tumor de Walker-256.
M É T O D OS

Protocolo experimental
Foram utilizados 33 animais, ratos Wistar machos vindos do Biotério Central da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), que chegaram com 30 dias de idade. Estes,
foram mantidos em caixas de polipropileno durante todo o
estudo, acondicionados a uma temperatura controlada de
22 ± 2 ºC com ciclo claro-escuro de 12 horas, no biotério da
UFMT Campus Sinop, tendo livre acesso à água e alimentos.
Todos os protocolos experimentais foram desenvolvidos de
acordo com as normas do Comitê de Ética para Uso e Experimentação Animal da Universidade Federal de Mato Grosso (Protocolo de aprovação Nº23108.973436/2018-54).
Os animais, foram então divididos em dois grupos durante as primeiras 9 semanas: controles e obesos. Os pri-

meiros receberam ração padrão para roedores (NUVILAB
CR-1 Nuvital®, Colombo, Paraná, Brasil), enquanto os demais receberam ração hipercalórica composta por pó de
ração NUVILAB CR-1 Nuvital®, caseína, banha, leite condensado, bolacha maisena, mistura vitamínica e mineral, e
água com sacarose (300 g/litro) (dieta rica em lipídeos e
carboidratos), para indução da obesidade11,14-15.
Na 9ª semana, os animais foram subdivididos em cinco
grupos: controle (C, animais sem tumor), controle tumor
(CT); controle tumor botriosferana (CTB); obeso tumor
(OT); e obeso tumor botriosferana (OTB), e células do tumor de Walker-256 foram inoculadas em todos os animais
dos grupos (CT, CTB, OT e OTB) (na concentração de 1x107
células/animal, subcutaneamente, no flanco superior direito). Antes da inoculação do tumor, os animais foram previamente anestesiados com uma mistura de cetamina (113
mg/kg de peso, ip.) e xilazina (7,4 mg/kg de peso, ip.) na
dose de 0,15 ml/100g de peso corporal, via intraperitoneal.
A partir dessa data, os grupos CTB e OTB passaram a
receber o tratamento com botriosferana na dose diária de
30 mg/Kg de peso corporal/dia, via gavagem, os grupos CT
e OT receberam, também via gavagem, solução salina (NaCl
0,9%) com volume semelhante. O tratamento permaneceu
sendo executado até se completar 11 semanas do estudo
(15 dias de tratamento com botriosferana), quando todos
os grupos experimentais foram avaliados (Figura 1).
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Figura 1. Delineamento experimental.

Como citado anteriormente, a botriosferana foi produzida pelo fungo Botryosphaeria rhodina MAMB-05 sob
condições de fermentação submersa em meio de sacarose e foi isolada por meio de precipitação com etanol16. O
precipitado foi recuperado, solubilizado em água, dialisado
exaustivamente em água destilada por 48 horas, e então
liofilizado e armazenado a -20º C. Esse processo foi realizado na Universidade Estadual de Londrina.
Soluções de botriosferana (3 g/L) foram preparadas
em solução salina (NaCl 0,9%), onde, a botriosferana em
sua forma liofilizada foi pesada em balança analítica e solubilizada em solução salina. Na sequência foi mantida sob
agitação frequente em um agitador magnético com aquecimento, até a sua completa solubilização. Após, as soluções
foram autoclavadas a 121ºC por 20 minutos e estocadas a
4º C para posterior utilização.
Antes da eutanásia, os animais foram expostos a jejum
de 10-12 horas, anestesiados com tiopental sódico (50 mg/
kg/ip; Cristália® Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.,
Itapira, São Paulo, Brasil) e eutanasiados por decapitação
para a obtenção do sangue total.
Parâmetros hematológicos
O hemograma foi realizado com o sangue obtido por
meio da decapitação, foi colhido em tubos com K3EDTA
(ácido etilenodiamino tetraacético tripotássico) e a análise foi realizada por meio do contador eletrônico BC 20800
VET-Mindray® (os valores de referência apresentados são

valores específicos para roedores). Os resultados foram expressos como média + desvio padrão.

Análise estatística
Os resultados foram apresentados como média ± desvio
padrão (DP), e o n representa o número de animais utilizados. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se
o teste de múltiplas comparações ANOVA de uma via para
comparação de mais de duas médias, seguido do pós-teste de Tukey, ou analisado pelo teste Kruskal-Wallis (teste
não paramétrico), seguido do pós-teste de Dunn, quando
indicado. O nível de significância mínima aceitável foi de
p<0,05. O programa utilizado durante as análises foi o GraphPad Prism 5®.
RESU L T A D OS

A análise do leucograma revelou que o grupo CT apresentou leucocitose, com presença de neutrofilia, linfocitose
e monocitose quando comparados aos valores de referência para esses parâmetros, enquanto os animais do grupo
CTB apresentaram distribuição semelhante à dos animais
do grupo C, com exceção para a neutrofilia que foi mantida
no grupo CTB (Tabela 1).
Ao realizar a comparação entre os grupos, verificou-se
que os leucócitos totais, segmentados e monócitos do grupo C apresentaram contagem significantemente menores
do que o grupo CT (p<0,05), e no grupo CTB constatou-se
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que a botriosferana foi eficaz em corrigir a leucocitose, e
reduzir significativamente a contagem de linfócitos e monócitos nos animais do grupo CTB (Tabela 1 e Figura 2
A). Ainda, os animais do grupo CT apresentaram plaquetopenia, e este parâmetro foi corrigido pela botriosferana
(Tabela 1; Figura 3 A). Mostrando que a botriosferana foi
eficaz em melhorar o perfil hematológico, o que pode estar
associado a um melhor prognóstico, uma vez que foi observada a diminuição do tamanho do tumor, em estudo prévio,
nesses animais 13.
Várias β-glucanas fúngicas demonstram ter efeitos imunomoduladores, e parecem agir estimulando todo o sistema imune (desde resposta imune inata, quanto adaptativa), além de ter um impacto positivo sobre o câncer17-19. Os
efeitos imunomoduladores de diferentes β-glucanas fúngicas diferem entre si, dependendo da sua estrutura e carac-
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terísticas como peso molecular e ramificações18.
Acredita-se que as β-glucanas exercem seus efeitos por
meio da ligação aos receptores de superfície das células
imunes, como por exemplo os receptores dectina-1 e Toll-like (TLRs), que são expressos por macrófagos, neutrófilos
e células dendríticas9,19. Essas células, que representam a
imunidade inata, interagem com os linfócitos T, levando a uma resposta imune adaptativa 20. Além disso, esse
conjunto de respostas imunológicas ativam fatores de
transcrição, como o NF-κB, e produzem citocinas, como
as interleucinas (IL-4, IL-6) e TNF-α (fator de necrose
tumoral alfa), que em conjunto, contribuem para a morte
das células tumorais19. Estudos para melhor compreensão dos mecanismos envolvidos na ativação da resposta
imune pela botriosferana estão sendo desenvolvidos por
nossa equipe.

Tabela 1. Distribuição do leucograma e do plaquetograma dos animais controle.
C

CT

CTB

Valores de Referência

Leucócitos totais (/μl)

10.243 ± 1.095

51.514 ± 33.745a, *

11.557 ± 3.330#

7.000 - 11.800

Linfócitos (/μl)$

6.890 ± 966

21.044 ± 11.354a

6.383 ± 1.717#

4.900 - 8.500

Leucograma

Segmentados (/μl)$
Monócitos (/μl)
Plaquetograma
Plaquetas (/ul)

2.930 ± 489
423 ± 40

1.047.000 ± 167.479

27.586 ± 25.570a, *
2.884 ± 1.872 a, *

681 ± 250a, #

489.286 ± 453.204a,*

Controle (C), Controle Tumor (CT) e Controle Tumor
Botriosferana (CTB). (n = 7 por grupo experimental). As
análises foram realizadas após 15 dias de inoculação do
Tumor de Walker-256 e tratamento com botriosferana
(30mg/kg/dia). Os resultados estão expressos como média
± desvio padrão. VCM = volume globular médio; CHCM =
concentração de globulina corpuscular média. “a” demonstram valores alterados em relação aos valores de referência
(para ratos). *p<0,05 vs C e #p<0,05 vs CT. $ Teste estatístico: teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn.
Ao analisar o leucograma nos animais obesos com tumor, pode-se observar que os animais do grupo OT apresentaram leucocitose, com presença de neutrofilia, linfocitose e monocitose quando comparados aos valores de
referência para esses parâmetros, enquanto os animais do
grupo OTB apresentaram apenas discreta leucocitose com
neutrofilia e monocitose (Tabela 2).
Ao realizar a comparação entre os grupos, verificou-se
que os animais obesos com tumor apresentaram contagem
de segmentados e monócitos significativamente maiores
quando comparado ao grupo controle sem tumor (p<0,05)
(Tabela 2). O tratamento com a botriosferana no grupo

4.493 ± 1.892a

1.097.857 ± 382.999 a, #

1.600 - 2.800
50 - 150

715.900 - 984.300

obeso não apresentou diferença estatística significante no
leucograma (Tabela 2, Figura 2 B). Assim, observou-se que
no grupo OT (Tabela 2), os animais apresentaram padrão
de leucograma semelhante ao OTB, entretanto somente
a linfocitose foi corrigida com o tratamento, nos demais
parâmetros houve apenas diminuição do número total de
células.
Ainda, no grupo dos animais obesos verificou-se que
a plaquetopenia foi mais intensa, e que, nesse grupo, o
tratamento com a botriosferana (OTB) gerou apenas leve
aumento no número total de plaquetas, não as retornando
aos níveis de referência (Tabela 2; Figura 3 B), enquanto no
grupo controle (CTB), como visto anteriormente, esse tratamento havia corrigido a plaquetopenia, ficando a média
total acima dos valores de referência (Tabela 1).
Sabe-se que trombocitopenia é uma complicação frequente durante o curso da neoplasia, com etiologias variáveis e multifatoriais, alguns exemplos de suas causas são a
coagulação vascular disseminada, a malignidade e, muitas
vezes, o próprio tratamento quimioterápico21. No modelo
proposto, a obesidade parece influenciar na diminuição
plaquetária, além de impedir a atuação da botriosferana.
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Tabela 2. Distribuição do leucograma e do plaquetograma dos animais obesos.
C

OT

OTB

Valores de Referência

Leucócitos totais (/μl) $

10.243 ± 1.095

22.700 ± 10.612a*

12.400 ± 4.305 a

7.000 - 11.800

Linfócitos (/μl)$

6.890 ± 966

12.193 ± 8.253ª

5.594 ± 477

4.900 - 8.500

Leucograma

Segmentados (/μl)
Monócitos (/μl)
Plaquetograma
Plaquetas (/ul)

2.930 ± 489
423 ± 40

1.047.000 ± 167.479

9.181 ± 6.325 a,*
1.326 ± 719 a,*

406.800 ± 284.188 a,*

Controle (C), Obeso Tumor (OT) e Obeso Tumor Botriosferana (OTB). (n = 5-7 por grupo experimental). As
análises foram realizadas após 15 dias de inoculação do
Tumor de Walker-256 e tratamento com botriosferana
(30mg/kg/dia). Os resultados estão expressos como média

5.472 ± 2.635a
765 ± 306a

483.143 ± 297.994 a,*

1.600 - 2.800
50 - 150

715.900 - 984.300

± desvio padrão. VCM = volume globular médio; CHCM =
concentração de globulina corpuscular média. “a” demonstram valores alterados em relação aos valores de referência (para ratos). *p<0,05 vs C. $ Teste estatístico: teste de
Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn.

Figura 2. Distribuição dos leucócitos totais no grupo controle (A) e no grupo obeso (B).

Figura 3. Distribuição das plaquetas no grupo controle (A) e no grupo obeso (B)
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Trabalho publicado recentemente como dados complementares a estes demonstraram que a botriosferana foi
eficaz em reduzir o desenvolvimento tumoral e a caquexia
neoplásica em animais com o tumor de Walker-256, reduzindo significativamente o tamanho e o volume do tumor,
e reduzindo a caquexia. Estes efeitos foram associados
com a melhora dos parâmetros metabólicos e aumento da
apoptose das células tumorais, aumentando a expressão da
proteína pró-apoptótica Bax13. Ainda, Geraldelli e colaboradores13 demonstraram que os animais com tumor apresentavam anemia macrocítica, e que a botriosferana foi eficaz
esse corrigir esse parâmetro, normalizando a contagem
das células vermelhas, da hemoglobina e do hematócrito.
Isso, confirma os nossos dados demonstrando que a
botriosferana foi eficaz em melhorar os parâmetros hematológicos dos animais com tumor, o que pode contribuir
para um melhor prognóstico, uma vez que essa β-glucana,
quando administrada na dose de 30 mg/Kg/dia, corrigi a
anemia, a leucocitose e a plaquetopenia dos animais com
tumor de Walker-256.
A melhora do perfil hematológico pode estar diretamente associada com o efeito antitumoral da botriosferana nos animais CTB, uma vez que com a diminuição do
desenvolvimento tumoral e da caquexia neoplásica, reduz
as alterações endócrinas, metabólicas e hematológicas promovidas por esses fatores.
Sabe-se que o desenvolvimento tumoral pode levar ao
surgimento da síndrome da caquexia-anorexia, caracterizada pela perda de apetite, aumento da saciedade, perda
de peso involuntária, consumo excessivo dos tecidos adiposo e muscular, imunossupressão, anemia, alterações no
metabolismo de macronutrientes (carboidratos, lipídeos
e proteínas), alterações fisiológicas, metabólicas e imunológicas, entre outras complicações, que podem levar o paciente a óbito22-24.
Outros estudos estão sendo realizados pelo grupo a fim
de compreender melhor a modulação das células sanguíneas pelas β-glucanas, como a botriosferana, uma β-(1→3)
(1→6)-D-glucana, em condições neoplásicas, bem como associar ao microambiente tumoral.
C O N C L US Ã O

O tratamento com a botriosferana no grupo controle
tumor na dose de 30mg/kg gerou: correção da plaquetopenia, da leucocitose, linfocitose e monocitose. Porém, nos
animais obesos a botriosferana não corrigiu esses parâmetros, embora tenha reduzido a contagem dos leucócitos totais, neutrófilos, linfócitos e monócitos, e aumentado a contagem de plaquetas. Isso demonstra que a obesidade pode
dificultar a ação dessa β-glucana. Por fim, pode-se concluir
que a botriosferana apresentou efeitos benéficos sobre o
perfil hematológico dos animais com tumor de Walker-256,
o que pode contribuir para um melhor prognóstico.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica associada à lesão em estruturas oculares. A panfotocoagulação de retina a laser é o tratamento de prevenção da perda
da visão em pacientes com retinopatia diabética proliferativa (RDP), que é uma das principais
causas de perda da acuidade visual em idosos. OBJETIVOS: Analisar o perfil epidemiológico
brasileiro da panfotocoagulação de retina a laser, de 2010 a 2018. MÉTODOS: Trata-se de um
estudo epidemiológico quantitativo e transversal realizado no Brasil. Dados obtidos no sistema
DATASUS, de ordem secundária, na categoria de base de dados no Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Pesquisou-se acerca do procedimento
panfotocoagulação de retina a laser, selecionando variáveis significantes. RESULTADOS: No
período em questão, houve 1554 procedimentos de pan-fotocoagulação de retina a laser realizados no Brasil. O ano de 2014 encontra-se na primeira posição (20%), enquanto 2010, 2013 e
2015 fizeram o menor número de procedimentos (8%). Quanto a representatividade das regiões, a Sudeste foi a que teve a maior (35%) e a Centro-Oeste com a menor (6%). Do total, 58%
foram de caráter de urgência. O serviço público foi responsável por 43% dos procedimentos
e o privado por 24%. A média de permanência na internação de todos os anos foi de 6 dias.
CONCLUSÃO: Os dados obtidos mostram que, a partir de 2016, não constam informações sobre o serviço (público ou privado) utilizado, havendo muita negligência quanto às notificações,
tornando as pesquisas bastante prejudicadas. Além disso, percebe-se que a maioria dos procedimentos foram de caráter de urgência e, sendo aproximadamente 95% dos prejuízos visuais
relacionados ao DM prevenidos com diagnóstico e fotocoagulação precoces, é importante que
a realização dessa prevenção seja feita para evitar as repercussões microangiopáticas da DM.
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A BS T R A C T

INTRODUCTION: Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disease associated with eye structures
damage. Panretinal photocoagulation is the recommended treatment for preventing vision loss
in patients with Proliferative Diabetic Retinopathy(PDR), which is the major cause of visual
acuity loss in the elderly. PURPOSE: To analyze the Brazilian epidemiological profile of Panretinal photocoagulation, from 2010 to 2018. METHODS: This is a quantitative and cross-sectional
epidemiological study carried out in Brazil. Data obtained in DATASUS’ system, by secondary
order, at the Ministry of Health - SUS Hospital Information System (SIH / SUS) database category. We looked for Panretinal photocoagulation procedure, selecting significant variables.
RESULTS: Between 2010 and 2018, there were 1554 panretinal photocoagulation procedures
performed in Brazil. In the year's ranking, at first position, there is 2014 (20%),while 2010,
2013 and 2015 performed the least number of procedures (8%). As for the representativeness
of Brazilian regions, the Southeast was the one with the highest(35%) and the Midwest with
the lowest (6%). In total, 58% were of an urgent nature. The public service was responsible for
43% of the procedures and the private service for 24%. The average stay in hospital for all the
9 years was 6 days. CONCLUSION: Data obtained showed that, since 2016, there is no information about the used service (public or private), with a lot of neglect regarding notifications,
making the research quite impaired. In addition, it is clear that most procedures were of an
urgent nature and, with approximately 95% of the visual impairments related toDM prevented
with early diagnosis and photocoagulation, it is important that this prevention be performed to
avoid the microangiopathic repercussions of the DM.

I N T RO D U Ç Ã O

S

egundo estimativas da International Diabetes Federation (IDF), o Diabetes Mellitus (DM) é uma
doença com alta incidência no mundo. Em 2017, o Brasil era o 4° país com maior número de indivíduos com
DM e a América do Sul contava com 26 milhões de casos,
prevendo, para 2045, 46 milhões de pacientes diagnosticados com a doença1. Isso acontece porque a expectativa
de vida aumentou e os hábitos alimentares e de vida se
tornaram cada vez menos saudáveis devido a globalização mundial2.
O DM é um conjunto de disfunções metabólicas que
têm em comum a hiperglicemia crônica e modificações
da transformação dos macronutrientes, devido a erros de
liberação e/ou de função da insulina3. Frequentemente,
o DM é associado a complicações e insuficiência de sistemas, afetando os rins, os nervos, o cérebro, o coração, os
vasos sanguíneos e os olhos2.
A hiperglicemia crônica é a causa predominante para
que os paciente portadores de DM formem microangiopatia sistêmica generalizada, que é a formação de microvasos, examinada no olho como edema retiniano, exsudatos e sangramento, em virtude de um rompimento de
vasos4,5. Essa é uma complicação frequente, tanto do DM
tipo I, quanto do tipo II, sendo denominada retinopatia
diabética (RD)4. A manifestação desse sinal na retina é
um grave fator de risco para a perda da visão6.
A RD é dividida em estágios progressivos de agrava-

mento, dando início com a retinopatia de fundo que se
manifesta por meio de retina edemaciada, microaneurismas e perda súbita de sangue capilar e exsudatos5,7. Em
seguida, a fase pré-proliferativa se inicia ao serem identificados mais de 20 hemorragias retinianas em cada um dos
quatro quadrantes retinianos, "beading" ("ensalsichamento") venoso em dois quadrantes ou microinfartos em um dos
quadrantes, na forma de manchas brancas superficiais, com
isquemia progressiva5,8. Por fim, a fase proliferativa se mostra por neovascularização das seguintes estruturas: retina,
disco óptico e íris, o que causa graves complicações como
hemorragia vítrea e descolamento tracional da retina5.
A Retinopatia Diabética Proliferativa (RDP) possui
essa formação de microvasos por ação da ação de um fator
angiogênico, VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor),
que é liberado em regiões hipoxiadas, logo é produzido
pela retina isquêmica. Portanto, o VEGF se torna um possível agente responsável pela RDP9.
Um dos tratamentos utilizados para a RDP é a panfotocoagulação de retina a laser. Ela funciona provocando
diminuição na quantidade de VEGF liberado5. Além da
RDP, existem outros critérios de encaminhamento para
o procedimento, que são: oclusões vasculares da retina,
descolamento de retina e degenerações retinianas. Porém,
somente a RDP é classificada como Prioridade 1 (encaminhamento de urgência), enquanto os outros casos são considerados Prioridade 2 (encaminhamento eletivo prioritário)9.
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OB J E T I V OS

O objetivo deste estudo é analisar o perfil epidemiológico da panfotocoagulação de retina a laser, de 2010 a
2018, no Brasil
M É T O D OS

Trata-se de um estudo epidemiológico quantitativo e
transversal realizado no Brasil, de 2010 a 2018. Os dados epidemiológicos foram obtidos de fonte secundária
através do Banco de dados do Sistema Único de Saúde –
DATASUS. Foram interrelacionados o número de procedimentos de panfotocoalação de retina a laser, os anos
(variando de 2010 a 2018), as regiões do país (Norte,
Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul), o caráter (eletivo

Ed.1

x urgente), o tempo médio de permanência na internação,
o tipo de serviço (público x privado), o número de casos
que evoluíram para óbito e o valor médio da internação. Os
dados foram tabulados no programa Microsoft Excel, em
seguida foi realizado uma análise por estatística simples
para avaliar a prevalência dos casos.
RESU L T A D OS

No período em questão, houve 1554 procedimentos de
panfotocoagulação de retina a laser realizados no Brasil.
Como é mostrado na Tabela 1, o ano de 2014 encontra-se
na primeira posição com 314 procedimentos (20%), ficando 2010, 2013 e 2015 com os menores números de procedimentos, sendo 127, 131 e 119, respectivamente (aproximadamente 8% cada).

Tabela 1: Distribuição de procedimentos por ano
Ano

Eletivo

Urgência

Total

2011

99

80

179

2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

31

124
26

215
37
43
33
38

646

96
78

105
99
82

119
118
131
908

127
202
131
314
119
162
151
169

1554

A Tabela 2 mostra a distribuição dos procedimentos por região e por caráter eletivo ou de urgência, tendo a região Sudeste
o maior número (35%) e a Centro-Oeste o menor (6%). Do total, 908 (58%) foram de caráter de urgência. Apenas dois casos
(0,1%) evoluíram para óbito, ambos em caráter de urgência, nas datas de dezembro de 2010 e janeiro de 2014.
Tabela 2: Distribuição de procedimentos por região

Região

Eletivo

Urgência

Total

Nordeste

194

181

375

Norte

Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

52
5

292
103
646

143
81

254
249
908

195
86

546
352

1554

O serviço público foi responsável por 43% dos procedimentos e o serviço privado por 24%. A média de permanência na internação de todos os anos foi de 6 dias, sendo que em caráter de urgência, apenas, a média foi superior, chegando a quase 9 dias.
Em caráter eletivo, o tempo médio é menor do que o de urgência em todos os anos, porém, em 2015 e 2017 os valores foram
próximos, conforme Tabela 3.
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Tabela 3: Tempo médio de permanência na internação pós procedimento em dias
Ano

Eletivo

Urgência

Total

2011

0,6

8,3

4

2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

3,9
1,2
3,3
1

6,2
1,7
5,9
7,6
2,2

9,3
9,2
9,1
9,6
6,4
8,6
6

11,2
8,7

8

4,3
8

3,7
6,3
6,8
5,9

10,4
6

O valor médio de internação do período analisado foi de 1.737,65 reais, sendo os procedimentos em urgência com média
de 2.500,94 reais e eletivos com média de 664,78 reais.
D I S C USS Ã O

Observando que, de 2006 a 2016, o Brasil apresentou aumento de 61,8% de pacientes diabéticos, e que,
em 2017, o país registrou um número de 12,5 milhões
de pessoas com o diagnóstico, é importante analisar que
uma grande quantidade desses casos se tornam descompensados a ponto de necessitarem de um tratamento
de urgência para resgatar o que resta da visão dos afetados1,10. Relacionado a isso, estudos mostram que os
portadores de DM possuem uma avaliação oftalmológica
tardia.
A recomendação do intervalo de tempo entre o diagnóstico de DM e o primeiro exame de retina é de 5 anos
para DM tipo I e zero no DM tipo II, devendo o exame ser
feito logo ao diagnóstico. No entanto, uma pesquisa mostra variação de 3 meses a 18 anos no DM tipo II e de 7 a
19,5 anos na DM tipo I. Dessa forma, mesmo com lesões
graves e irreversíveis da retina, muitos pacientes ficam
sem diagnóstico11,12. Isso pode explicar por que a maioria (58%) dos procedimentos são de caráter de urgência.
Uma revisão de literatura mostrou queda na incidência de RD entre os portadores de DM tipo I em países desenvolvidos, provavelmente devido a um bom controle
glicêmico, apesar da incerteza quanto ao DM tipo II. No
entanto, afirma que esse declínio pode não ser visto em
países menos desenvolvidos, em que programas efetivos
para rastreio e controle de pressão arterial e de glicemia não estão disponíveis13. Por outro lado, uma outra
revisão afirma prevalência ascendente de RD, devido ao
aumento do DM, consequência do envelhecimento populacional e mudança nos hábitos de vida da população14.
Sendo a fotocoagulação o tratamento de escolha da

RD11, o número de procedimentos deve acompanhar sua
incidência. Diante disso, este estudo mostra aumentos e
quedas na prevalência deste procedimento no período analisado, havendo aumento tanto de 2010 para 2018, quanto
de 2017 para 2018, o qual pode ser devido à falta de controle glicêmico e pressórico rigoroso e/ou à mudança no
estilo de vida e à transição epidemiológica supracitadas.
C O N C L US Ã O

Os dados obtidos mostram que, a partir de 2016, não
constam informações sobre o serviço (público ou privado) utilizado, havendo muita negligência quanto às notificações, tornando as pesquisas bastante prejudicadas.
Além disso, percebeu-se um aumento no número de procedimentos de panfotocoagulação do ano de 2010 para
2018, o que pode ser explicado pelo aumento na prevalência de DM consequente ao envelhecimento populacional, às mudanças nos hábitos de vida e à falta de controle
glicêmico e pressórico.
Pôde-se notar que a maioria dos procedimentos foram de caráter de urgência, provavelmente devido à
avaliação oftalmológica tardia que muitos pacientes
têm, perdendo, assim, o melhor momento para o início
do tratamento, que é antes da queda da acuidade visual.
Dessa forma, sendo aproximadamente 95% dos prejuízos
visuais relacionados ao DM prevenidos com diagnóstico
e fotocoagulação precoces, é importante que a realização
dessa prevenção seja feita para evitar as repercussões
microangiopáticas da DM.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Haglund foi descrita pela primeira vez em 1928 por Patrick Haglund. Apesar de ser uma patologia muito comum, ainda é pouco compreendida, não apresenta
etiologia definitiva, mas sim várias causas prováveis afetando, principalmente, pessoas a partir
da 4º década de vida. RELATO DE CASO: Paciente J.S.A., 30 anos, sexo masculino, apresentou
dor em região do tornozelo esquerdo, com início insidioso. Realizada ressonância magnética
do tornozelo esquerdo, em que se observou distensão líquida da bolsa retrocalcânea (bursite),
espessamento fusiforme do tendão calcâneo com perda da concavidade anterior, associado a
áreas focais de aumento de sinal intrassubstancial, inferindo tendinopatia. DISCUSSÃO: Desde a descrição inicial, a síndrome de Haglund é conhecida como sendo uma tríade composta
pela deformidade de Haglund, bursite retrocalcaneal e tendinopatia do tendão de Aquiles. A
deformidade de Haglund é uma alteração da parte póstero-superior do calcâneo, onde há um
aumento ósseo na fixação do tendão de Aquiles. A queixa principal do paciente é dor no calcanhar posterior exacerbada com a dorsiflexão do tornozelo. A avaliação diagnóstica é realizada
através da clínica e radiografias laterais do tornozelo. O tratamento inicial consiste em medidas conservadoras como o uso de anti-inflamatórios não-esteroidais, fisioterapia, e calçados
com elevação do calcâneo. Nos casos refratários é indicado o tratamento cirúrgico. CONCLUSÃO: A síndrome de Haglund ainda é uma condição clínica mal compreendida e muitas vezes
esquecida no momento de verificar os possíveis diagnósticos diferenciais para dor no retropé.
Desta forma, é importante realizar o seu correto diagnóstico para então estabelecer uma terapia adequada.
a b s t r act

INTRODUCTION: Haglund's syndrome was first described in 1928 by Patrick Haglund. Despite being a very common pathology, it is still poorly understood, it does not have a definitive
etiology, but several probable causes affecting, mainly, people from the 4th decade of life. CASE
REPORT: Patient J.S.A., 30 years old, male, presented with pain in the left ankle region, with

25

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Ed.1

insidious onset. Magnetic resonance imaging of the left ankle was performed, in which liquid distension of the retrocalcaneal pouch (bursitis) was observed, fusiform thickening of the calcaneus tendon with loss of the anterior
concavity, associated with focal areas of increased intrasubstantial signal, inferring tendinopathy. DISCUSSION:
From the initial description, Haglund's syndrome is known as a triad composed of Haglund's deformity, retrocalcaneal bursitis and Achilles tendonopathy. Haglund's deformity is an alteration of the postero-superior part of the
calcaneus, where there is a bone increase in the fixation of the Achilles tendon. The main complaint of the patient
is pain in the posterior heel exacerbated by ankle dorsiflexion. The diagnostic evaluation is performed through
the clinic and lateral radiographs of the ankle. Initial treatment consists of conservative measures such as the use
of non-steroidal anti-inflammatory drugs, physical therapy, and footwear with heel elevation. In refractory cases,
surgical treatment is indicated. CONCLUSION: Haglund's syndrome is still a poorly understood clinical condition
and is often overlooked when verifying possible differential diagnoses for hindfoot pain. Thus, it is important to
make a correct diagnosis and then establish an appropriate therapy.

I N T RO D U Ç Ã O

A

síndrome de Haglund foi descrita pela primeira vez
em 1928 por Patrick Haglund 1 . Apesar de ser uma
patologia muito comum, ainda é pouco compreendida,
não apresenta etiologia definitiva, mas sim várias causas
prováveis afetando, principalmente, pessoas a partir da 4º
década de vida2.
A tríade clássica é composta por uma exostose do
calcâneo póstero-superior, conhecida como deformidade de
Haglund, associada à tendinite de Aquiles e à bursite retrocalcaneal3. A queixa principal do paciente é a dor na região
posterior do calcâneo1. A avaliação diagnóstica é realizada
através da clínica e radiografias laterais do tornozelo. O tratamento inicial consiste em medidas conservadoras como
o uso de anti-inflamatórios não-esteroidais, fisioterapia, e
calçados com elevação do calcâneo. Nos casos refratários é
indicado o tratamento cirúrgico 4,5.

A P RESE N T A Ç Ã O

D O

C A SO

Paciente J.S.A., 30 anos, sexo masculino, apresentou dor
em região do tornozelo esquerdo, com início insidioso. Negava história de trauma. Realizada ressonância magnética
do tornozelo esquerdo, em que se observou distensão líquida da bolsa retrocalcânea (bursite), espessamento fusiforme do tendão calcâneo com perda da concavidade anterior,
associado a áreas focais de aumento de sinal intrassubstancial, inferindo tendinopatia.
D I S C USS Ã O

Em 1928, cirurgião ortopédico sueco, Patrick Haglund
deu seu nome à síndrome. Este acreditava que "pessoas
cultas" desenvolviam mais essa condição, pois faziam uso
regular de sapatos de salto ou sapatos de sola rígida e bem

ajustados enquanto jogavam golfe ou hóquei 5,6.
Desde a descrição inicial, a síndrome de Haglund é conhecida como sendo uma tríade composta pela deformidade de
Haglund, bursite retrocalcaneal e tendinopatia do tendão de
Aquiles4. A deformidade de Haglund é uma alteração da parte
póstero-superior do calcâneo, onde há um aumento ósseo na
fixação do tendão de Aquiles 7.
Há várias teorias sobre sua patogênese. Segundo alguns
autores, a contração contínua dos músculos gastrocnêmio e
sóleo gera uma armadilha do tendão de Aquiles e da bursa
retrocalcaneal contra a exostose do calcâneo póstero-superior. Outros autores acreditam que se inicia com uma pressão
externa no calcanhar, que comprimiria a bursa retrocalcaneal
contra o calcâneo. Assim, em resposta à irritação crônica gerada há um aumento da tuberosidade do calcâneo que passa
a comprimir a bursa e o tendão de Aquiles formando um ciclo
vicioso 6,8,9.
Frequentemente de origem idiopática, porém associada a
lesões de atrito, pois os tecidos moles adjacentes podem ficar
irritados quando esse nódulo entra em contato. Alguns fatores de risco predisponentes são: excesso de treinamento em
corredores, sapatos apertados ou mal ajustados, obesidade,
ou biomecânica alterada das articulações dos pés como o pé
cavo, hiperpronação e rigidez do complexo gastrocnêmio 2,6,7.
É uma condição clinica mais prevalente na população
mais velha, possivelmente porque há acumulação do efeito ao
longo do tempo associado a mudanças na estrutura do tendão
e na biomecânica, no gênero feminino e nos atletas, sendo que
neste ultimo grupo não há diferença de risco entre homens e
mulheres 2,6,10.
A principal sintomatologia apresentada pelo paciente é
dor no calcanhar posterior exacerbada com a dorsiflexão do
tornozelo. Pode estar associado à claudicação e inchaço. A dor
é mais proeminente quando o paciente começa a andar após
o descanso. Essa condição pode ser unilateral ou bilateral 1,2.
O diagnóstico é feito com base na história e nos achados
clínicos, exames de imagens são complementares no diagnóstico. O exame físico apresenta sinais de inflamação, como
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edema, calor, vermelhidão e dor no calcanhar posterior2. Na
radiografia lateral desses pacientes observa-se uma proeminência óssea na parte póstero-superior do calcâneo, edema
da bursa retrocalcaneal e aumento da densidade em bursas
pré-Aquilares.
Assim, utilizando as medidas das linhas de passo paralelas
(PPL), que consiste em traçar uma linha tangente à margem
inferior do calcâneo e outra paralela à primeira na margem
superior, à altura do ponto mais alto da margem posterior da
superfície da articulação subtalar, se a tuberosidade exceder
esta linha, a causa é considerada como sendo deformidade de
Haglund 3. Em alguns casos, quando há dúvida do diagnóstico,
este pode ser feito com o uso de ultrassonografia ou ressonância magnética 11,12.
No diagnóstico diferencial deve ser incluída a xantomatose, a artrite gotosa e reumatoide e algumas entesites (como a
síndrome de Reiter) 9.
A terapia inicial deve ser conservadora, evitando o uso de
sapatos que são muito apertados ou têm um salto alto, usando
órteses de pé, modificação da atividade física, antiinflamatórios orais, injeção local de corticosteroides e fisioterapia durante um período mínimo de 6 meses 3,4,10.
Nos casos refratários ao tratamento conservador, a cirurgia é indicada. A técnica mais utilizada é bursectomia retrocalcaneal com osteotomia da deformidade de Haglund, com
a abordagem central do tendão7,13. A técnica de ressecção endoscópica, por se tratar de procedimento minimamente invasivo, apresenta vantagens potenciais como melhor cicatrização de partes moles e retorno mais precoce às atividades 1,13.
C O N C L US Ã O

A síndrome de Haglund é uma causa comum de dor na
região posterior dos pés, no entanto, ainda é uma condição
clínica mal compreendida e muitas vezes esquecida no momento de verificar os possíveis diagnósticos diferenciais
para dor no retropé. Desta forma, é importante realizar o
seu correto diagnóstico para então estabelecer uma terapia
adequada. O tratamento conservador geralmente é eficaz
na maioria dos casos, e a cirurgia é necessária apenas em
casos resistentes.

Ed.1

RE F ER Ê N C I A S

1- Dinato MCM, Soares CAC, Ninomiya AF, Milano C, Pagnano RG.Endoscopic treatment of retrocalcaneal bursitis and Haglund deformity. Rev
de Ortop e Traumato Ilustr. 2015; 6 (2):40-45.

2- Vaishya R, Agarwal AK, Azizi AT, Vijay V. Haglund’s syndrome: a commonly seen mysterious condition. Cureus. 2016 oct 7; 8(10):820.

3-Martín FJ, Valdazo MDA, Peña GD, Leroy JF, Herrero DH, García FD.
Haglund's Syndrome. Two Case Reports. Reumat Clín (English Edition). 2017; 13 (1): 37-38.

4-Barreras SA. Tratamiento quirúrgico en la enfermedad de Haglund:
Revisión bibliográfica. 2017.

5-Palomino AB, Sánchez EG, Jiménez AMA, Artiga EM. Síndrome de Ha-

glund con espolón calcáneo posterosuperior asociado: a propósito de
un caso. Rehabilitación. 2016; 50(1): 50-53.

6-Syed TA, Perera A. A proposed staging classification for minimally
invasive management of Haglund's syndrome with percutaneous and
endoscopic surgery. Foot and ankle clinics. 2016; 21(3):641-664.
7-Lawrence DA, Michael FR, Morshed KA , Hicham M.

MRI of heel pain. Amer Journ of Roentgenol. 2013; 200(4): 845-855.

8- Diab HS. Haglund’s syndrome: classification system and surgical protocol. Current Orthop Pract. 2016; 27(6): 633-637.

9-Sierra-Solís A, Romero-López AI, Martín-Rodrigo JL. Síndrome de Haglund. Semergen. 2012; 38:64–5

10- Santolaria JC, Liobet ME, M. Marín C, Fernández MR, Ardente PF. Vía

de abordaje posterior en cuatro transaquílea en el síndrome doloroso

del retropié: Haglund, pump bump y tendinitis calcificante del tendón
de Aquiles. Rev del Pie y Tobillo. 2014; 28(1):48-55.

11- Ahn JH, Ahn CY, Byun CH, Kim YC. Operative treatment of Haglund
syndrome with central Achilles tendon-splitting approach. J Foot Ankle
Surg. 2015 Nov-Dec;54(6):1053-6.

12-Domínguez GLG, Magaña RJ, Arellano AG, Domínguez CLG
Chronic calcaneus enthesopathies.
Acta Med. 2018; 16 (4): 339-342.

13-Lohrer H, Nauck T. Results of operative treatment for recalcitrant re-

trocalcaneal bursitis and midportion Achilles tendinopathy in athletes.
Arch of orthop and trauma surgery.2014; 134(8):1073-1081.

27

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Ed.1

As principais complicações pósoperatórias nas cirurgias de
substituição valvar aórtica
Cirurgia cardiovascular, Complicações, Pós-operatório e Valva aórtica.
Aortic valve, Cardiovascular surgical procedures and Complications

Autores
Silva, A.B.B.,

Oliveira, A.C.M.,
Ferreira, K.G.,

Mendonça, M.N.S.,
Gonçalves, R.A.,
Silva, C.H.N.E.

Dados dos autores
Ana Bárbara de Brito Silva ,
Unirv, Rio Verde, Goiás
Ana Carolina Moraes de Oliveira, Unirv, Rio Verde, Goiás
Kemilly Gonçalves Ferreira,
Unirv, Rio Verde, Goiás
Maria Nila Sutana de Mendonça, Unirv, Rio Verde, Goiás
Renata Anholetti Gonçalves,
Unirv, Rio Verde, Goiás
Cláudio Herbert Nina e Silva,
Unirv, Rio Verde, Goiás

Classificação
REVISÃO DE LITERATURA

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 BS 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 artéria 1.
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 valvoplastia 1.
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 frequentes 3.
Assim, como vem sendo apresentado, a substituição da
valva aórtica pode ser realizada utilizando-se as valvas bio-

lógicas/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?
OB J E T I V OS

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.
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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

RESU L T A D OS / D I S C USS Ã O

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).

Figura 1 – 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.
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TABELA 1 – Principais complicações pós-operatórias nas cirurgias de substituição valvar aórtica.
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)

Mortalidade

Fibrilação Atrial

Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Implante de marca passo
Lesão renal aguda

Abcesso aórtico perivalvar

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

5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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)

Almeida et al. (2015); Jagielak et al. (2015)
Abawi et al. (2016); Dayan et al. (2015)
Chen et al. (2017)
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)

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 anos6. 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 EuroScore 6.
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 mortalidade 10.
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
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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 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 velhice11.
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
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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 aguda13.
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 frágeis5. 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 dominante5.
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 arteriotomia (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
traumas15.
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 normal16. 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 aórtica17.
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 notórias18. Apesar da diferença de infecções resultantes
dos dois procedimentos cirúrgicos, em relação a sobrevida,
não houve diferença8.
Uma complicação encontrada no pós-operatorio da substituição valvular cardíaca inclui vazamentos para-valvulares
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que, com frequência, causam insuficiência cardíaca ou hemólise grave19. 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 procedimento20
C O 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
endocardite 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.
RE F ER Ê N C I A S
1.
2.

Moore KL. Anatomia orientada para a clínica. 7° edição. 2014.

Original A, Mattos G, Soares T, Rua |, Breviglieri C, Soares1 T, et

al. Complicações em Cirurgias Cardíacas Artigo Original Rev Bras Cardiol.
2011;24(3):139–46.
3.

Changwei R, Sun L, Xu S, Lai Y. One-stage ascending-to-abdo-

minal aortic bypass with concomitant aortic valve procedures for aortic
coarctation combined with aortic valve pathology in adult patients. J Card

Surg [Internet]. 2017 Dec 1;32(12):817–21. Available from: https://doi.
org/10.1111/jocs.13505
4.

Feguri GR, Macruz H, Bulhões D, Neves A, Castro RM, Da Fon-

seca L, et al. Aortic valve replacement with different types of prosthesis. Are

there differences in the outcomes during hospital phase? Brazilian J Cardiovasc Surg. 2008;23(4):534–41.
5.

Chauhan D, Haik N, Merlo A, Haik BJ, Chen C, Cohen M, et

al. Quantitative increase in frailty is associated with diminished survi-

val after transcatheter aortic valve replacement. Am Heart J. 2016 Dec
1;182:146–54.
6.

Dayan V, Soca G, Stanham R, Lorenzo A, Ferreiro A. Is patient-

-prosthesis mismatch a predictor of survival or a surrogate marker of co-morbidities in cardiac surgery? Int J Cardiol. 2015 May 30;190:389–92.
7.

Abawi M, Nijhoff F, Agostoni P, Emmelot-Vonk MH, De Vries

R, Doevendans PA, et al. Incidence, Predictive Factors, and Effect of Deli-

Ed.1

rium after Transcatheter Aortic Valve Replacement. JACC Cardiovasc Interv.
2016;9(2):160–8.
8.

Bestehorn K, Bestehorn M, Fleck E. Influence of different appro-

aches of aortic valve replacement on the incidence of post-operative delirium

in intermediate risk patients – a matched pair analysis. Curr Med Res Opin

[Internet]. 2015 Dec 2;31(12):2157–63. Available from: https://doi.org/10.1
185/03007995.2015.1092125
9.

Júnior FP, Filho GFT, Sant’anna JRM, Py PM, Prates PR, Nesralla

IA, et al. Idade avançada e incidência de fibrilação atrial em pós-operatório de
troca valvar aórtica. Brazilian J Cardiovasc Surg. 2014;29(1):45–50.
10.

Kiviniemi T, Malmberg M, Biancari F, Hartikainen J, Ihlberg L,

Yannopoulos F, et al. Thromboembolisms related to post-operative electrical cardioversions for atrial fibrillation in patients with surgical aortic valve replacement. Eur Hear J - Qual Care Clin Outcomes [Internet]. 2018 Jan
30;4(2):120–5. Available from: https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcy003
11.

Almeida AG, Grassia R de CF, Nascimento TCDC. Pós-operatório

de implante de bioprótese aórtica por cateter: intervenções de enfermagem.
Rev Sobecc. 2015;20(3):134–42.
12.

Jagielak D, Bramlage P, Pawlaczyk R, Brzeziński M, Fijałkowski

M, Łaskawski G, et al. Transaortic transcatheter aortic valve implantation: Results of the Polish arm of the ROUTE registry. Cardiol J. 2015;22(6):651–6.
13.

Han SM, Sorabella RA, Vasan S, Grbic M, Lambert D, Prasad R, et

al. Influence of Staphylococcus aureus on Outcomes after Valvular Surgery for
Infective Endocarditis. J Cardiothorac Surg. 2017;12(1):1–8.
14.

Vierhout BP, Pol RA, El Moumni M, Zeebregts CJ. Editor’s Choice

- Arteriotomy Closure Devices in EVAR, TEVAR, and TAVR: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomised Clinical Trials and Cohort Studies. Eur

J Vasc Endovasc Surg [Internet]. 2017 Jul 1 [cited 2020 Mar 23];54(1):104–
15. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28438400
15.

Szwarcwald CL, Damacena GN, de Souza-Junior PRB, Guimara-

es MDC, de Almeida W da S, de Souza Ferreira AP, et al. Factors associated
with HIV infection among female sex workers in Brazil. Medicine (Baltimore).
2018 May;97(1S Suppl 1):S54–61.
16.

Galli E, Lancellotti P, Sengupta PP, Donal E. LV mechanics in mitral

and aortic valve diseases :value of functional assessment beyond ejection fraction. JACC Cardiovasc Imaging. 2014;7(11):1151–66.
17.

Chen J, Lu S, Hu K, Yang Z, Pan S, Hong T, et al. Clinical Characte-

ristics and Surgical Treatment of Infective Endocarditis With Bicuspid Aortic
Valve. Int Heart J. 2017;58(2):220–4.
18.

Falcone M, Russo A, Mancone M, Carriero G, Mazzesi G, Miraldi

F, et al. Early, intermediate and late infectious complications after transca-

theter or surgical aortic-valve replacement: A prospective cohort study. Clin

Microbiol Infect [Internet]. 2014;20(8):758–63. Available from: http://dx.doi.
org/10.1111/1469-0691.12470
19.

Mega S, Patti G, Carminati M, Sedati P, D’Ambrosio A, Di Sciascio

G. Transapical closure of paraprosthetic mitral leak in a patient with inferior
vena cava interruption and azygos continuation. J Cardiovasc Med [Internet].

2015;16. Available from: ttps://journals.lww.com/jcardiovascularmedici-

ne/Fulltext/2015/01001/Transapical_closure_of_paraprosthetic_mitral_
leak.10.aspx
20.

Shah AM, Ogbara J, Herrmann HC, Fox Z, Kadakia M, Anwaruddin

S, et al. Outcomes of transcatheter aortic valve replacement in patients with

chronic liver disease. Catheter Cardiovasc Interv [Internet]. 2015;86(5):888—
894. Available from: https://doi.org/10.1002/ccd.25994

33

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Ed.1

Os riscos do bullying para a
saúde infantojuvenil
bullying; Bullying na Adolescência; Consequências do bullying.
Bullying; Adolescent bullying; Consequences of bullying.

Autores
Guimarães, A.L.P., Perillo, B.A.,
Costa, L.R., Tobias, A.S., Maluf,

A.C.M.

Dados dos autores
Ana Letícia Pinto Guimarães,
Unifan, Aparecida de Goiânia,
Goiás
Brunna Abreu Perillo, Unifan,
Aparecida de Goiânia, Goiás
Laura Ribeiro da Costa, Unifan,
Aparecida de Goiânia, Goiás
Alexandre da Silva Tobias, Unifan, Aparecida de Goiânia, Goiás
Ana Carolina Melo Maluf, Unifan, Aparecida de Goiânia, Goiás

Classificação
REVISÃO DE LITERATURA

r e s u m o

INTRODUÇÃO: De forma global, o bullying é um conjunto de atitudes agressivas, propositais e reiteradas que acontecem sem motivação clara, adotado por um ou mais pessoas contra outro(s), causando dor e sofrimento. É considerado um problema mundial que pode ocorrer em vários setores
da atividade humana. OBJETIVOS: Revisar na literatura científica as consequências do bullying, os
avanços no diagnóstico e ações para seu controle. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão da literatura
científica feita mediante busca eletrônica de artigos indexados nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SCIELO, entre os anos de 2016 e 2019. RESULTADOS: O presente estudo encontra pertinência
social no fato de que o bullying é uma prática hostil e discriminatória que tem se disseminado entre
crianças e adolescentes, se infiltrando principalmente no ambiente escolar, podendo apresentar
consequências a curto e a longo prazo, que dependem da periodicidade e intensidade da perseguição, bem como de particularidades da vítima. No contexto emocional algumas consequências
do bullying são medo, impotência, baixa da autoestima e dificuldades sentimentais. Podem ocorrer sintomas psicossomáticos, como cefaleia, gastralgia, enurese, mialgia, vertigem e distúrbios no
sono. No tocante das relações interpessoais, verifica-se o sentimento de insuficiência social, dificuldade no trato interpessoal e envolvimento com atividades ilícitas. No que concerne a problemas psiquiátricos, podem ocorrer depressão, ansiedade, compulsão até tentativa de suicídio. Além
desses fatores, os agressores também podem apresentar particularidades decorrentes do bullying,
como crença na força como forma de resolução de problemas, comportamentos de risco a saúde
(abuso de álcool e drogas), envolvimento em condutas violentas ou infracionais. Salienta-se que as
consequências do bullying podem perdurar até a idade adulta, fato este evidenciado pela associação
significativa entre o comportamento de intimidação na infância e a morbidade psiquiátrica adulta.
CONCLUSÃO: A observação do comportamento e o diálogo com as crianças e adolescentes pelos
pais, tutores, professores, psicopedagogos e profissionais da saúde ainda é a ferramenta mais usada
e eficaz no diagnóstico e controle do bullying.
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A BS T R A C T

INTRODUCTION: Globally, bullying is a set of aggressive, purposeful and repeated attitudes that happen without clear motivation, adopted by one or more people against another (s), causing pain and suffering. It is
considered a worldwide problem that can occur in various sectors of human activity. OBJECTIVES: To review in
thes cientific literature the consequences of bullying, advances in diagnosis and actions to control it. METHODS:
This is a review of thes cientific literature carried out by electronic search of articles indexed in the LILACS,
MEDLINE and SCIELO databases, between the years 2016 and 2019. RESULTS: The present study finds social
relevance in the fact that bullying it is a hostile and discriminatory practice the thas spread among children
and adolescents, infiltrating mainly the school environment, and may have short and long-term consequences, which depend on the frequency and intensity of the persecution, as well as on the victim's particularities.
In the emotional context, some consequences of bullying are fear, impotence, low self-esteem and emotional
difficulties. Psychosomatic symptoms, such as headache, gastralgia, enuresis, myalgia, vertigo and sleep disturbances, may occur. Regardinginter personal relationships, there is a feeling of social insufficiency, difficulty in
interpersonal treatment and involvement with illegal activities. With regard to psychiatric problems, depression, anxiety, compulsion, even suicide attempts can occur. In addition to these factors, the aggressors may also
present particularities resulting from bullying, such as belief in strength as a way of solving problems, heal the
risk behaviors (abuse of alcohol and drugs), involvement in violent fractions. It should be noted that the consequences of bullying can last until adulthood, a fact evidenced by the significant association between bullying
behavior in child hood and adult psychiatric morbidity. CONCLUSION: Observation of behavior and dialogue
with children and adolescents by parents, guardians, teachers, psychopedagogues and health professionals is
still the mostused and effective tool in the diagnosis and control of bullying.
I N T RO D U Ç Ã O

O

termo bullying origina da língua inglesa (bully = valentão), tendo sido adotado por vários países, incluindo o Brasil.De forma global, o bullying é um conjunto de
atitudes agressivas, propositais e reiteradas que acontecem
sem motivação clara, adotado por um ou mais pessoas contra outro(s), causando dore sofrimento1.
Durante muito tempo, comportamentos como o de apelidar e/ou “zoar” de alguém podem ter sido vistos como inofensivos ou naturais da infância e da relação entre as crianças e adolescentes na escola. Porém, esse tipo de conduta
passou a ser seriamente considerada em decorrência de
situações dramáticas que têm ocorrido em diversas partes
do mundo envolvendo jovens que invadem escolas e matam
pessoas e/ou cometem suicídio; situações que se apresentaram ligadas a maus-tratos entre pares na escola2. O tema
da violência na escola começou a ganhar repercussão e, a
partir da década de 1970, estudos sobre agressões entre pares nas escolas vêm sendo desenvolvidos, com o objetivo de
conhecer a questão e caracterizar uma forma de violência
entre pares que tem sido chamada Bullying3.
Fatores econômicos, sociais e culturais, aspectos inatos
de temperamento e influências familiares, de amigos, da
escola e da comunidade, constituem riscos para a manifestação do bullying e causam impacto na saúde e desenvolvimento de crianças e adolescentes4.
O bullying é mais prevalente entre alunos com idades
entre 11 e 13 anos, sendo menos frequente na educação

infantil e ensino médio5.Entre os agressores, observa-se um
predomínio do sexo masculino, enquanto que, no papel de
vítima, não há diferenças entre gêneros. O fato de os meninos envolverem-se em atos de bullying mais comumente não
indica necessariamente que sejam mais agressivos, mas sim
que têm maior possibilidade de adotar esse tipo de comportamento.
Já a dificuldade em identificar-se o bullying entre as meninas pode estar relacionada ao uso de formas mais sutis6.
Algumas condições familiares adversas parecem favorecer o desenvolvimento da agressividade nas crianças. Pode-se
identificar a desestruturação familiar, o relacionamento afetivo pobre, o excesso de tolerância ou de permissividade e a
prática de maus-tratos físicos ou explosões emocionais como
forma de afirmação de poder dos pais7.
Fatores individuais também influem na adoção de comportamentos agressivos: hiperatividade, impulsividade, distúrbios comportamentais, dificuldades de atenção, baixa inteligência e desempenho escolar deficiente.
O autor de bullying é tipicamente popular; tende a envolver-se em uma variedade de comportamentos antissociais;
pode mostrar-se agressivo inclusive com os adultos; é impulsivo; vê sua agressividade como qualidade; tem opiniões positivas sobre si mesmo; é geralmente mais forte que seu alvo;
sente prazer e satisfação em dominar, controlar e causar danos e sofrimentos a outros8.
Alvos, autores e testemunhas enfrentam consequências
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físicas e emocionais de curto e longo prazo, as quais podem
causar dificuldades acadêmicas, sociais, emocionais e legais.
Evidentemente, as crianças e adolescentes não são acometidas de maneira uniforme, mas existe uma relação direta com
a frequência, duração e severidade dos atos de bullying.
Pessoas que sofrem bullying quando crianças são mais
propensas a sofrerem depressão e baixa autoestima quando
adultos. Da mesma forma, quanto mais jovem for a criança
frequentemente agressiva, maior será o risco de apresentar
problemas associados a comportamentos antissociais em
adultos e à perda de oportunidades, como a instabilidade no
trabalho e relacionamentos afetivos pouco duradouro.
Prejuízos financeiros e sociais causados pelo bullying
atingem também as famílias, as escolas e a sociedade em
geral. As crianças e adolescentes que sofrem e/ou praticam
bullying podem vir a necessitar de múltiplos serviços, como
saúde mental, justiça da infância e adolescência, educação especial e programas sociais9.
O comportamento dos pais dos alunos alvo pode variar da
descrença ou indiferença a reações de ira ou inconformismo
contra si mesmos e a escola. O sentimento de culpa e incapacidade para debelar o bullying contra seus filhos passa a
ser a preocupação principal em suas vidas, surgindo sintomas
depressivos e influenciando seu desempenho no trabalho e
nas relações pessoais. A negação ou indiferença da direção e
professores pode gerar desestímulo e a sensação de que não
há preocupação pela segurança dos alunos.
A relação familiar também pode ser seriamente comprometida. A criança ou adolescente pode sentir-se traído, caso
entenda que seus pais não estejam acreditando em seus relatos ou quando suas ações não se mostram efetivas10.
OB J E T I V OS

Considerando-se a crescente incidência de relatos de
bullying entre crianças e adolescentes, bem como as drásticas consequências que essas podem acarrear, buscou-se
revisar na literatura científica as consequências do bullying,
os avanços no diagnóstico e ações para seu controle.
Sabe-se que quanto antes forem identificados os fatores de risco, fatores desencadeantes desse comportamento,
mais precoce se inicia seu controle, evitando ou diminuindo
consideravelmente suas consequências.
M É T O D OS

Estudo descritivo, analítico tipo retrospectivo, utilizando-se a metodologia de revisão de literatura, mediante consultas em artigos acadêmicos, dos anos de 2016 a 2019, em
bases de dados eletrônicos: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (ScientificElectronic Library Online) e MEDLINE.
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Foram usados os seguintes descritores na língua portuguesa, de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS): bullying; bullying na adolescência; consequências do
bullying. Já na língua inglesa, de acordo com Medical SubjectHeadings (MeSH), utilizou-se: bullying; adolescent bullying;
consequencesof bullying.
RESU L T A D OS

E

D I S C USS Ã O

O presente estudo encontra pertinência social no fato de
que o bullying é uma prática hostil e discriminatória que tem
se disseminado entre crianças e adolescentes, se infiltrando
principalmente no ambiente escolar, podendo apresentar
consequências a curto e a longo prazo, que dependem da periodicidade e intensidade da perseguição, bem como de particularidades da vítima.
No contexto emocional algumas consequências do
bullying são medo, impotência, baixa da autoestima e dificuldades sentimentais. Podem ocorrer sintomas psicossomáticos, como cefaleia, gastralgia, enurese, mialgia, vertigem
e distúrbios no sono. No tocante das relações interpessoais,
verifica-se o sentimento de insuficiência social, dificuldade
no trato interpessoal e envolvimento com atividades ilícitas.
No que concerne a problemas psiquiátricos, podem ocorrer
depressão, ansiedade, compulsãoaté tentativa de suicídio11.
Além desses fatores, os agressores também podem apresentarparticularidades decorrentes do bullying, comocrença
na força como forma de resolução de problemas, comportamentos de risco a saúde (abuso de álcool e drogas), envolvimento em condutas violentas ou infracionais. Salienta-se
que as consequências do bullyingpodem perdurar até a idade
adulta, fato este evidenciado pela associação significativa entre o comportamento de intimidação na infância e a morbidade psiquiátrica adulta12.
As consequências do bullying escolar são as mais variadas
possíveis e dependem muito de cada indivíduo, da sua estrutura, de suas vivências, da predisposição genética, da forma
e da intensidade das agressões. No entanto, o bullying causa
sofrimento a todas as vítimas, em maior ou menor proporção. Muitas delas levarão marcas profundas provenientes das
agressões para a vida adulta, e necessitarão de apoio psicológico e/ou psiquiátrico para superá-las13,14.
Pode-se mencionar também problemas psicossomáticos,
transtorno de pânico, depressão, anorexia e bulimia, fobia
escolar, fobia social, ansiedade generalizada, além de poder
agravar problemas preexistentes, devido à continuidade da
exposição às situações estressoras a que a vítima é submetida. Alerta-se que nos casos mais graves, podem ser observados quadros de esquizofrenia, homicídio e suicídio.
Todavia as consequências do bullying não alcançam apenas as vítimas, estando agressores e testemunhas também sujeitos aos seus efeitos. O agressor tende a experimentar a sensação de consolidação de suas condutas autoritárias, tendo
como possíveis consequências o distanciamento e a falta de
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adaptação aos objetivos escolares e a valorização da violência como forma de obtenção de poder, o que poderá implicar
em futura delinquência15. Além do mais, as condutas violentas
podem se projetar para a vida adulta trazendo dificuldades
de convivência nas diversas esferas da vida: pessoal, profissional, social.

C O N C L US Ã O

A observação do comportamento e o diálogo com as
crianças e adolescentes pelos pais, tutores, professores, psicopedagogos e profissionais da saúde ainda é a ferramenta
mais usada e eficaz no diagnóstico e controle do bullying.
Avaliar o bom desempenho dos estudantes pelas notas
dos testes e cumprimento das tarefas não é suficiente. Perceber e monitorar as habilidades ou possíveis dificuldades
que possam ter os jovens em seu convívio social com os colegas passa a ser atitude obrigatória daqueles que assumiram a responsabilidade pela educação, saúde e segurança
de seus alunos, pacientes e filhos.
Todos os programas anti-bullying devem ver as escolas
como sistemas dinâmicos e complexos, não podendo tratá-las de maneira uniforme. Em cada uma delas, as estratégias
a serem desenvolvidas devem considerar sempre as características sociais, econômicas e culturais de sua população.
O envolvimento de professores, funcionários, pais e alunos é fundamental para a implementação de projetos de redução do bullying. A participação de todos visa estabelecer
normas, diretrizes e ações coerentes. As ações devem priorizar a conscientização geral; o apoio às vítimas de bullying,
fazendo com que se sintam protegidas; a conscientização
dos agressores sobre a incorreção de seus atos e a garantia
de um ambiente escolar sadio e seguro.
O fenômeno bullying é complexo e de difícil solução,
portanto é preciso que o trabalho seja continuado. As ações
são relativamente simples e de baixo custo, podendo ser incluídas no cotidiano das escolas, inserindo-as como temas
transversais em todos os momentos da vida escolar.
Mesmo admitindo que os atos agressivos derivem de
influências sociais e afetivas, construídas historicamente e
justificadas por questões familiares e/ou comunitárias, é
possível considerar a possibilidade infinita de pessoas descobrirem formas de vida mais felizes, produtivas e seguras.
Todas as crianças e adolescentes têm, individual e coletivamente, uma prerrogativa humana de mudança, de transformação e de reconstrução, ainda que em situações muito
adversas, podendo vir a protagonizar uma vida apoiada na
paz, na segurança possível e na felicidade. Mas esse desafio não é simples e, em geral, depende de uma intervenção
interdisciplinar firme e competente, principalmente pelos
profissionais das áreas de educação e saúde.
O bullying pode ser entendido como um balizador para
o nível de tolerância da sociedade com relação à violência.

Ed.1

Portanto, enquanto a sociedade não estiver preparada para
lidar com o bullying, serão mínimas as chances de reduzir as
outras formas de comportamentos agressivos e destrutivos.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Um dos maiores desafios enfrentados pela saúde pública contemporânea é o envelhecimento populacional, isso implica em uma maior procura por serviços de saúde por uma parcela da população que vem crescendo a cada dia. A atenção domiciliar é um dos principais métodos
que permite reinventar novos modos de produção de saúde. OBJETIVO: Apresentar a contribuição
da assistência domiciliar para o cuidado biopsicossocial do idoso na comunidade. METODOLOGIA:
Foram selecionados artigos relevantes em língua portuguesa e espanhola publicados no período
entre janeiro de 2000 e junho de 2020. RESULTADOS: Os artigos selecionados evidenciaram a relevância do atendimento domiciliar para pacientes idosos, seja ele realizado pelo Sistema Único de
Saúde, na forma das equipes de saúde da família e das equipes multiprofissionais de atenção domiciliar/apoio, seja pela iniciativa privada. CONCLUSÃO: A efetividade de medidas de atenção personalizada
e individualizada que valorize o idoso e proporcione, desta forma, um atendimento mais humanizado.
a b s t r act

INTRODUCTION: One of the biggest challenges facing contemporary public health is population aging, which implies a greater demand for health services by a portion of the population
that is growing every day. Home care is one of the main methods that allows reinventing new
modes of health production. OBJECTIVE: To present the contribution of home care to the biopsychosocial care of the elderly in the community. METHODOLOGY: Relevant articles in Portuguese and Spanish published between January 2000 and June 2020 were selected. RESULTS: The
selected articles evidenced the relevance of home care for elderly patients, whether performed by
the Unified Health System, in the form of family health teams and multiprofessional home care /
support teams, whether by private initiative. CONCLUSION: The effectiveness of personalized and
individualized care measures that value the elderly and thus provide a more humanized service.
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I N T RO D U Ç Ã O

U

m dos maiores desafios enfrentados pela saúde pública
contemporânea é o envelhecimento populacional, pois
aderido a esse fenômeno há uma maior expressão de doenças
próprias do envelhecimento, isso implica em uma maior procura por serviços de saúde por uma parcela da população que
vem crescendo a cada dia. Esse fenômeno é um dos maiores
feitos da humanidade, onde o que antes era privilégio de poucos agora também é evidente em uma grande parcela da população, até mesmo em países mais pobres.1 ,2,3
O aumento da expectativa de vida precisa ser agregado a
uma maior qualidade de vida para esses anos adicionais.1 Este
aumento resultará em maior pressão fiscal sobre a previdência
social e o sistema público de saúde. Alguns trabalhos estabelecem que o tratamento de uma pessoa idosa demanda o triplo
de recursos financeiros e cuidados, sobretudo na população
acima de 80 anos e/ou nos últimos dois anos de vida. 1,2
De acordo o Relatório de Envelhecimento e Saúde da OMS,
esse aumento dos gastos em saúde está mais relacionado às
novas tecnológicas na área da saúde do que o processo de envelhecimento em si. Também modifica a forma com a qual cada
país transforma o seu sistema de saúde e como articula as políticas públicas para a pessoa idosa.3
A atenção domiciliar é um dos principais métodos que permite reinventar novos modos de produção de saúde de forma
substitutiva e desinstitucionalizada, dando maior potência e
particularidade ao envelhecimento. Além disso traz para a ação
o papel do cuidador familiar, elo entre equipe de saúde e idoso
e imprescindível no cotidiano do cuidar. 2,3,8
Portanto para suprir essa demanda crescente é necessário
a formação de profissionais capacitados para atender de forma
adequada essa população. Neste contexto revisar os aspectos
operacionais, clínicos e administrativos, bem como éticos e
morais que regulamentam o atendimento domiciliar e saber o
momento correto de intervir.
OB J E T I V O

Apresentar a contribuição da assistência domiciliar para
o cuidado biopsicossocial do idoso na comunidade e, nesse
contexto, revisar os aspectos operacionais, clínicos e administrativos, bem como éticos e morais que regulamentam esse
atendimento.
ME T O D O L O G I A

Trata-se de um estudo de revisão sistemática da literatura científica no primeiro semestre de 2020 buscando-se artigos indexados nas bases eletrônicas da U.S. National Library
of Medicine and the National Institutes Health (PubMed), da
base Scopus e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando referências da Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS) e da Scientific Electronic Library
Online (SciELO).

Ed.1

Além disso, com o objetivo de encontrar os artigos que
não tivessem sido encontrados na busca primária nessas bases, foram checadas manualmente as listas de referências bibliográficas dos artigos selecionados.
Dependendo da base de dados pesquisada, foram usados
os termos em português e/ou em inglês, assim como símbolos
de truncagem (cifrão ou asterisco) para pesquisar palavras
com a mesma raiz, aumentando as chances de detectar um
número maior de artigos.
Foram selecionados os artigos com os descritores “idoso”,
“assistência domiciliar”, “atenção domiciliar”, “visita domiciliar”, “atenção primária” e “autonomia pessoal” nos bancos de
dados LILACS e SciELO. Foram selecionados artigos relevantes em língua portuguesa e espanhola publicados no período
entre janeiro de 2000 e junho de 2020.
RESU L T A D OS

Os artigos selecionados evidenciam a importância do
atendimento domiciliar para pacientes idosos, seja ele realizado pelo Sistema Único de Saúde, na forma das equipes de
saúde da família e das equipes multiprofissionais de atenção
domiciliar/apoio, seja pela iniciativa privada. Verificamos em
nossa revisão que o atendimento domiciliar promove rapidez
na recuperação da saúde física e da funcionalidade do paciente idoso, estimula suas relações afetivas com o cuidador
enquanto proporciona o conforto do ambiente familiar. Em
nossa revisão, não encontramos trabalhos que focassem no impacto financeiro que essa modalidade de atendimento causa no
orçamento do Estado/operadora complementar bem como critérios objetivos que definissem o perfil de paciente a ser acompanhado pelos profissionais da atenção básica de saúde.
Mesmo que o idoso vivencie a redução de sua capacidade intrínseca, a identificação de dispositivos que mantenha a
sua capacidade funcional, entre eles o acesso à equipamentos
específicos, ajuda de outrem para a realização de atividades
cotidianas, acompanhamento pelas equipes de saúde, entre
outros, será de extrema relevância para a sua qualidade de
vida e de sua família assim como certificar o cuidado longitudinal e com integralidade.4,5,6
Alguns autores acreditam que o atendimento domiciliar
seja uma possibilidade efetiva para a reduzir os custos hospitalares, sem considerar os custos para a família, e pela alternativa de oferecer um cuidado mais humanizado e acolhedor
no ambiente do usuário, além de ser uma modalidade viável
e potente do ponto de vista sanitário, social e econômico.7,8
C O N C L US Ã O

A instituição de uma atenção personalizada e individualizada que valorize o idoso e proporcione, desta forma, um
atendimento mais humanizado, é o objetivo das leis brasileiras. No entanto, se não forem bem esclarecidos seus critérios
e indicações de inclusão, incorre-se em custos desnecessários
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ao provedor desse serviço. Vemos a necessidade de maior
incentivo para pesquisa, estudo e aperfeiçoamento da modalidade de assistência domiciliar devido à escassez de publicações sobre o tema.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A intubação orotraqueal (IOT) é o acesso de vias aéreas mais amplamente
utilizado no departamento de emergências e está, frequentemente, associada a complicações. Visando um melhor resultado, a simulação realística é uma ferramenta para aperfeiçoar a educação médica nesse procedimento. OBJETIVO: Avaliar como o contato prévio
com a técnica de IOT por meio da simulação realística pode tornar o médico mais confiante
e desenvolver maior conhecimento a partir da sua vivência. MÉTODOS: Revisão sistemática da literatura por meio de fontes de dados como PubMed, Scielo e Lilacs. RESULTADO:
Estudos mostraram as principais complicações durante a IOT, sendo elas a faringodinia,
traumatismos, intubação seletiva, aspiração gástrica, hemorragias, laringites, entre outras.
Muitos desses erros estão associados a médicos inexperientes e recém-formados, por motivos de insegurança, falta de prática e de habilidades psicológicas em situações de emergência. Levando isto em consideração, a simulação realística permite ao discente um aprendizado mais eficaz, auxiliando em três pilares essenciais dentro da emergência: elo entre
teoria e a futura prática, na diminuição da insegurança dos estudantes e na prevenção de
erros médicos. Um questionário realizado após uma simulação de situações críticas com
estudantes revelou que 91% defenderam a necessidade de tornar simulações obrigatórias
nos currículos de medicina, uma vez que unem teoria e prática. Abordando a confiança
durante procedimentos, em estudo, os alunos participantes afirmaram o aumento da confiança dos mesmos após as simulações. Por fim, para avaliar a ocorrência de erros médicos
na IOT, estudos revelaram que médicos residentes tem maior dificuldade de intubação e
estão associados a casos de traumas, complicações atribuídas à falta do desenvolvimento de habilidades, devendo-se para minimizá-las implementar programas de treinamento.
CONCLUSÃO: Altos índices de erros e complicações associados à IOT estão relacionados a
médicos inexperientes. Neste contexto, a simulação realística possibilita melhores resultados, promovendo segurança, habilidades psicomotoras e psicológicas.
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Classificação
REVISÃO DE LITERATURA

A BS T R A C T

INTRODUCTION: The orotracheal intubation (OTI) is the most wildly used to maintain definitive
control of the airway in the emergency department and it is frequently associated to complications. Aiming to get better results, realistic simulation is a tool to improve the medical education in
this procedure. OBJECTIVE: Evaluate how previous contact with realistic simulation can turn the
physician more confident and develop a better knowledge from his own experience. METHODS:
Systematic literature review using data bases such as PubMed, Scielo e Lilacs. RESULTS: Studies
show the main complication during OTI being faringodinia, traumatism, selective intubation, gastric aspiration, hemorrhages, laryngitis. A lot of these mistakes are related to inexperienced doctors
and recently graduates, by means of insecurity, lack of practice and psychological abilities in emergency situations. Considering this, realistic simulation allows the student more efficient learning,
assisting in the three essential pillars of emergency: theory and future practice bound, decrease in
student’s insecurity and preventing medical errors. A questionnaire applied after simulation of critic scenarios with students revealed that 91% defended the need of applying simulations as compulsory in the medical curriculum, since it links theory and practice. Regarding confidence during
procedures, in a study, the participants affirmed the increase of confidence after simulations. Lastly,
in order to evaluate the occurrence of medical errors during OTI, studies have shown that resident
doctors have difficulties with OTI and are also associated with cases of trauma, these complications
have been associated to the lack of skill development, that is why training programs are needed to
solve these kinds of problems. CONCLUSION: The high rates of errors and complications after OTI
are related to inexperienced doctors. In this respect, realistic simulation makes possible to have
better results, promoting security, psychomotor and psychological skills.

I N T RO D U Ç Ã O
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intubação orotraqueal é um dos principais procedimentos capazes de salvar vida em pacientes críticos1, é realizada em numerosas situações de emergência e objetiva a inserção de uma cânula no interior da traqueia com o auxílio de
acessórios específicos para assegurar um suporte ventilatório
eficiente e seguro.2
É um procedimento em que há risco de complicações e essas podem ocorrer devido a variadas causas. Entre essas causas está a realização da intubação de maneira incorreta², falta
de padronização de uma técnica1 e outros fatores relacionados
ao profissional que irá realizá-la3. Nas práticas médicas, alguns
erros e adversidades ocorrem devido a insegurança do profissional4, do desafio para os estudantes de medicina de aplicar o
conhecimento teórico no manejo dos pacientes5 e, voltando-se
especificamente para a intubação, encontra-se a falta de experiência e dificuldade de colocação do tubo no lugar apropriado3. Essa situação poderia ser evitada se o profissional fosse
mais bem preparado.4
Dessa maneira, a simulação surge como uma metodologia
capaz de permitir a replicação de situações reais em ambientes
seguros e protegidos4, é uma estratégia de ensino extremamente valiosa no cenário atual, na qual se tem uma geração altamente conectada e, por meio dessa tecnologia, obtém a chance
de assimilação prática dos conteúdos propostos, reduzindo
seus possíveis erros futuros.4

OB J E T I V O

Avaliar como o contato prévio com a técnica de Intubação
Orotraqueal por meio da simulação realística pode tornar o médico mais confiante e desenvolver maior conhecimento prático
a partir da sua vivência em um ambiente seguro de simulação.
M É T O D O

Este estudo de revisão de literatura foi realizado mediante
pesquisa bibliográfica obtida através das bases de dados como
Pubmed, SCIELO e Lilacs. Foram utilizados artigos, publicações
em revistas, além de livros reconhecidos na área de emergência, delimitando-se o período entre 2004 a 2018. Foram utilizados os descritores Decs como, intubação endotraqueal, complicações e exercício de simulação e descritores MeSH como,
intubation, complications and Simulation Training.
RESU L T A D OS

A intubação é uma maneira de assegurar uma via aérea
definitiva, esta técnica implica na colocação de um tubo endotraqueal com o balão insuflado abaixo das cordas vocais, conectado a um sistema de ventilação assistida com mistura rica em
oxigênio e devidamente fixado.6
É indicada em situações nas quais existe prejuízo na manutenção da permeabilidade das vias aéreas1, como comprome-
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timento dessas (lesões por inalação, fraturas faciais ou hematomas retrofaríngeos), impossibilidade de manter oxigenação
adequada com suplementação de oxigênio por máscara ou
presença de apneia, alteração de função neurológica devido a
hipoperfusão cerebral ou presença de traumatismo craniano,
necessitando assistência ventilatória (escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8), convulsões persistentes e a necessidade de proteger a via aérea de aspiração de sangue ou vômitos.3
Quando abordando-se as complicações durante a intubação orotraqueal, deve-se atentar para os fatores de risco, podendo ser divididos em três grupos: fatores relacionados ao
paciente, a requisitos técnicos e ao médico. Dentre os fatores
de risco associados ao paciente, temos a idade avançada (mucosa laríngea mais frágil), história de intubação e tabagismo.
Em relação aos fatores de risco associados a condições técnicas, observa-se longos períodos de intubação, pois os riscos
aumentam com a duração dessa, o tamanho do tubo, sondas de
número 8 ou maiores, agitação do paciente e mau posicionamento da sonda. Por fim, abordando os fatores relacionados ao
médico, têm-se a falta de experiência e a dificuldade de colocar
o tubo corretamente.3
As complicações podem, também, ser divididas em lesões
ocorridas durante a introdução da cânula, lesões secundárias
ao contato da cânula ou de seu balonete e lesões decorrentes
do prejuízo ao condicionamento do ar inalado. Entre as lesões
durante a introdução da cânula, existem as lacerações em lábios, gengivas, úvula, palato, amígdalas, faringe, epiglote, pre-

Figura 1: Laceração e hematoma em prega vocal esquerda durante laringoscopia direta. Martins RH, Dias NH, Braz JR, Castilho EC. Complicações das vias aéreas relacionadas à intubação
endotraqueal. Rev. Bras. Otorrinolaringol. [Internet]. 2004 Oct
[cited 2020 Mar 29] ; 70( 5 ): 671-677.

gas vocais, esôfago e traqueia, hematomas e avulsão de pregais
vocais, deslocamento e luxação de cartilagens aritenóideas.7
Abordando as lesões secundárias ao contato da cânula ou
de seu balonete, estas acontecem devido à configuração da glo-
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te em "V", por isso as principais lesões ocorrem na porção posterior da laringe, nos processos vocais, as ulcerações da glote
que também podem ser encontradas em tentativas de auto-extubação.3 Ademais, estão a cicatrização com fibrose e fixação
das cartilagens aritenóideas na linha média, devido ao contato
dessa com o balonete, simulando quadro de paralisia bilateral
das pregas vocais.3 Para ilustrar a importância dessas lesões.
estudo prospectivo encontrou índice de 63% de lesões agudas
da laringe em pacientes submetidos à intubação orotraqueal e
que foram reversíveis em 30 dias.3
Nas lesões decorrentes do prejuízo ao ar condicionado
e inalado, destacam-se os danos ao epitélio como edema de
mucosa de vias aéreas, discinesia ciliar e estase das secreções,
essas lesões ocorrem, pois, no paciente intubado o ar inalado
chega diretamente à traqueia, sem prévio condicionamento.7
Outras complicações importantes são a intubação esofágica, que pode levar à hipoxemia, hipercapnia e morte; a intubação seletiva, resultando em atelectasia do pulmão não-ventilado ou barotrauma; o trauma de vias aéreas superiores; da
coluna cervical; dos dentes; arritmias cardíacas; entre outros.1
É importante atentar-se ao fato de que essas complicações
podem cursar com sintomas leves e de curta duração. Entretanto, em muitos casos as lesões são graves e permanentes,
envolvendo as estruturas da laringe e da traqueia, e exigem
correção cirúrgica.3
De Souza et al realizou um estudo analisando 147 casos
onde a IOT foi necessária, destes somente 30,6% foram intubados na primeira tentativa e em 14,3% foram necessárias cinco
ou mais tentativas.5 Nesse trabalho encontrou-se uma relação
direta entre o número de tentativas de IOT com a ocorrência
de hipóxia e bradicardia.5 Ademais, 69,4% dos residentes, profissionais que realizaram a maior parte dos procedimentos,
tentaram intubar 2 a 4 vezes, evidenciando a falta de treinamento adequado como o principal fator causal das complicações durante a intubação traqueal.5 Portanto, fica evidente que
tamanho despreparo está associado à grande quantidade de
tentativas e relaciona-se a maiores índices de traumatismo e
complicações após o procedimento, ao exemplo da hipóxia observada em 2,2% dos casos onde houve necessidade de apenas
uma tentativa, 40,7% dos casos com 2 a 4 tentativas e 90,5%
dos casos com 5 ou mais tentativas, avaliou-se também altos
índices de traumatismo dentário e arritmias.5
Uma vez que esses fatores envolvem o médico, deve-se
atentar ao estudo de Weller et. al, no qual conclui-se, como sendo um dos maiores desafios na prática médica para os estudantes, a dificuldade da aplicação prática do conteúdo estudado
na teoria, principalmente no manejo de pacientes em quadros
agudos.8
Uma outra discussão abordada por Yamanaka et. al foi a falta de padronização na utilização de técnicas de IOT, com ampla
variabilidade individual na prática clínica, tanto no serviço de
emergência como em anestesiologia e terapia intensiva, ao avaliar por questionário 85 médicos de um hospital universitário.1
Avaliou também o conhecimento médico acerca das técnicas
corretas da IOT, observou então o uso da associação hipnótico e
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opioide (97,6%) e pré-oxigenação (91,8%), mas apenas 44,6%
referiram utilização de coxim suboccipital, sem diferença entre
as UTIs.1 Na anestesiologia, referiu-se maior uso de bloqueador neuromuscular (p < 0,000) e maior cuidado com estômago
cheio (p = 0,002). O conhecimento sobre sequência rápida foi
restrito (nota média – 2,20 ± 0,89, com (p = 0,6) entre as unidades de terapia intensiva.1 Além disso, 97,6% dos médicos mostraram conhecer a manobra de Sellick, porém, apenas 15,4%
usam-na no momento correto.1
Devido as inúmeras complicações apresentadas e ao fato
de muitas ocorrem por erros médicos, deve-se lembrar que a
falha humana, seja na condução clínica equivocada ou nas intervenções que causam prejuízos imensuráveis a inúmeras vidas, em parte está associada a erros que poderiam ser evitados,
se os profissionais estivessem melhor preparados. 4
Desse modo, a simulação realística é considerada importante acessório para a redução de erros e melhoria do desempenho profissional, ao proporcionar acesso contínuo ao decorrer da graduação, a diversas situações que exigem do estudante
raciocínio rápido frente à simulação, gerando imersão no problema que será abordado na prática clínica.4
Entende-se por metodologia de simulação realística o ensino baseado em tarefas previamente definidas, onde o ato de
simular permite ao discente visualizar parcial ou totalmente
uma tarefa a ser replicada, em ambiente controlado e seguro,
possibilitando o enfrentamento do problema, o qual requer
ações imediatas em momentos de estresse intenso, submetendo-o à busca de soluções.9
A simulação realística, no Brasil, é utilizada nos centros de
simulação em saúde, a exemplo do centro de simulação dos
Hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, no Estado de São Paulo e, na Bahia, no Instituto de Simulação em Saúde (INESS).4
Sua importância pode ser percebia em estudo realizado pelo National Training Lab. Bethel, intitulada pirâmide do
aprendizado, revelando que a leitura propicia retenção de 5%
de aprendizado, a oratória 10%, o áudio visual 20%, a demonstração 30%, a discussão em grupo 50%, a prática monitorada
75% e a atuação na prática (fazer) propícia uma retenção do
conteúdo em 90%, explicando então porque essa metodologia
tem sido tão difundida na área médica.4
Simulação é uma técnica desenvolvida com auxílio de tecnologia e pode ser aplicada com diversos instrumentos sendo
eles de baixa, média e alta complexidade. Possui estratégias
como:4
- Manequins de alta fidelidade: robôs de alta tecnologia, os
quais possuem respiração espontânea, choro, fala, pulso, apresentam todos os sinais vitais, a partir de uma programação prévia realizada pelo professor.4 O primeiro manequim utilizado
em simulação na área médica foi desenvolvido em 1960, pelo
norueguês Asmund Laerdal, para o aprendizado de ressuscitação cardiopulmonar;9
- Bonecos estáticos: aparência real para treinamento de habilidades específicas relacionadas a procedimentos em geral. Detém
menor custo possibilitando a realização de procedimentos como
introdução de cateteres no estômago, boca, nariz e bexiga;4
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Figura 2: Pirâmide do aprendizado, imagem adaptada Ferreira C, Carvalho JM, Carvalho FLQ. Impacto da metodologia de
simulação realística, enquanto tecnologia aplicada a educação
nos cursos de saúde. II Seminário de tecnologias aplicadas em
educação e saúde; 26 – 27 out 2015. Salvador. Bahia. Revista
STAES: 2015; p. 32-40.

- Peças anatômicas: braços para punção venosa, utilizados
para o treinamento da técnica de punção. Treinamento de procedimentos que causam dor, desconforto e risco de infecção ao
paciente; apesar de não interagir com o estudante a peça proporciona a realização da técnica com segurança, podendo ser
repetida sem prejuízos ao paciente e ao estudante;4
- Pacientes padronizados ou pacientes simulados: pessoa
previamente treinada e atendida pelo discente no laboratório
em um cenário que o possibilite a sensação de estar atendendo
no ambiente hospitalar. Propicia maior desenvolvimento das
relações humanas, liderança e postura ética, diante do paciente, familiares e equipe;4
-Realidade Virtual: simulação de procedimentos cirúrgicos
para os cursos de medicina com a finalidade de replicar o procedimento. Apresenta a possibilidade de utilização em rede;4
- Simulação híbrida: utilização associada de manequim vivo
(paciente simulado) e um manequim e ou peça anatômica para
a realização de procedimentos invasivos como introdução de
cateteres durante o atendimento ao paciente simulado.4
Quanto às simulações feitas em grupo, mesmo passando
por estresse devido a possíveis julgamentos pelos colegas, os
estudantes ainda sentem a simulação como um ambiente confortável e melhor para propiciar o aprendizado.8
Na Universidade de Harvard, em 1960, Abrahanson e Denson construíram o modelo “Sim one”, esse reproduzia os ruídos
cardíacos e pulmonares. A partir desta data, grande impulso
foi dado para que outros modelos de manequins apoiados em
alta tecnologia fossem criados, a exemplo dos utilizados para
assistência ao parto e cirurgia videolaparoscópica, entre outros.4 Pode-se afirmar ainda, comparada ao ensino tradicional
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de aula expositiva, que a simulação é uma estratégia de ensino aprendizado mais agradável e prazerosa, além de proporcionar maior treinamento de habilidades técnicas de todos os
estudantes sem submeter pacientes aos riscos desta etapa de
aprendizado.4
De acordo com Ferreira et. al é importante o auxílio da tecnologia para agregar melhorias ao ensino médico, seu estudo
aponta, ainda, para a segurança do paciente, pois, a simulação
se aproxima da realidade de maneira satisfatória.4 Assim encontra-se em franco crescimento, valorizada como importante
recurso na formação profissional.10
Essa prática pode aprimorar o conhecimento cognitivo, fechar lacunas entre a pesquisa e prática, ou seja, atuando como
um elo teoria-prática8,11, permitindo ainda a obtenção de experiência na prática clínica, possibilitando aos acadêmicos aprimorarem suas técnicas e adquirem mais segurança durante o
procedimento.11
Ainda sobre as dificuldades de adquirir experiência na
prática clínica, as situações simuladas ajudam por meio da exigência de raciocínio clínico direcionado à solução imediata.4
Porém, permite a possibilidade do erro, promovendo ambiente
para intervenção docente, posicionando-se de modo a corrigir
e pontuar as melhorias que deverão estar presentes em uma
condução clínica exitosa.12 Sendo assim, oferece ao estudante,
não só a melhoria de sua técnica, devido a possibilidade de tentativas repetidas, bem como aumenta a segurança do estudante
quando lhe for necessário colocar essas técnicas em prática em
situação real, por já ter quebrado o estigma e a dificuldade do
primeiro atendimento durante a simulação.
De acordo com Weller et. al a simulação oferece aos estudantes uma oportunidade única de aprender por meio da experiência, além de receber feedbacks, do docente, sobre a aplicação do que foi aprendido.8
Abordando-se o problema causado pela falta de sistematização no atendimento de pacientes na emergência,8,11 notou-se
que os estudantes em contato com a simulação tiveram respostas mais sistematizada aos casos agudos, causando menos
danos aos pacientes.8 Weller et. al evidenciou ainda que os estudantes valorizaram como o maior aprendizado o desenvolvimento de habilidades genéricas, tais como a adoção de técnicas
padronizadas e do trabalho em equipe.8
Corroborado por Ferreira et al que relatou a importância
e auxílio desta tecnologia para agregar melhorias ao ensino
médico. Apontando diretamente para a segurança do paciente
pois a simulação se aproxima da realidade de maneira satisfatória, dessa forma diminui a incidência de erros médicos por
proporcionar maior prática do procedimento.4
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essencial uma ação rápida, eficiente, sistematizada e precisa.
Portanto, faz-se necessário métodos para desenvolver a técnica dos profissionais de saúde, buscando uniformizar o método
para a intubação orotraqueal.
Ademais, precisa-se capacitar melhor os acadêmicos da
área da saúde em relação a esse procedimento, para que, ao
ingressar no ambiente hospitalar estejam aptos a realizar a
IOT com maior eficácia e menor risco de complicações. Desse
modo, uma forma de alcançar esse objetivo seria por meio da
simulação realística, essa técnica mostrou permitir aos futuros
profissionais maior segurança, além de possibilitá-los testar os
seus conhecimentos teóricos antes do contato direto com o paciente, com a presença de um docente para corrigi-lo.
Entende-se que a metodologia de simulação realística é
uma nova estratégia de ensino e aprendizagem que engloba
estratégia de comunicação e relação humana, privilegiando o
trabalho de interação em equipe e proporcionando o desenvolvimento de competências técnicas e psicológicas, desde questões éticas até gerenciamento de conflitos.4
Em relação a opinião dos alunos, esses afirmam, em estudo
de Weller et. al, 64% identificaram as habilidades em trabalho
em grupo como o ponto principal da atividade; 33% sentiram
que aprenderam como abordar melhor os problemas, particularmente em termos de desenvolvimento de uma abordagem
sistemática e 36% sentiram melhor aplicação da teoria.8 Todos
os estudantes da pesquisa definiram que a simulação trouxe
aspectos positivos.8
Diante dos resultados obtidos, mesmo com as inúmeras
provas do impacto positivo da simulação, existe a dificuldade
da inclusão desse método nas universidades, principalmente,
devido aos altos custos dos manequins, em específico os manequins de alta fidelidade, dessa forma as faculdades preferem
o modelo de paciente simulado e manequins estáticos. Mesmo
sendo onerosa, de acordo com Luna et. al, é uma abordagem
altamente custo-efetiva.13 Evidenciou-se em um hospital terciário de 900 leitos, em uma análise dos custos de um treinamento simulado para inserção de cateter venoso central que
a redução dos níveis de infecções relacionadas aos cateteres
gerou uma economia de 700 mil dólares, enquanto os custos
de treinamento foram estimados em torno de 112 mil dólares.
Ou seja, houve uma proporção de 7 para 1 em favor do treinamento simulado.13
Dessarte, ainda se fazem necessários mais estudos sobre a
custo-efetividade do treinamento, por meio da simulação, em
intubação orotraqueal, porém, acredita-se que seriam encontrados dados similares aos aqui previamente expostos.
C O N C L US Ã O

OB J E T I V O

Diante das inúmeras complicações apresentadas durante
e após o procedimento de intubação orotraqueal e devido ao
fato de ser amplamente usado na rotina médica, além de ser
preciso, principalmente, em situações de urgência, nas quais é

A simulação realista tem sido utilizada dentro do ensino
médico e vem se mostrando uma ferramenta capaz de auxiliar
os acadêmicos de diversas formas, possibilitando-os visualizar
e simular uma situação real dentro de um ambiente seguro e
protegido. Trazendo esse conceito para dentro da intubação
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orotraqueal, a simulação é capaz de permitir a aplicação dos
conhecimentos teóricos na prática, preenchendo brechas no
conhecimento e aumentando a experiência do estudante, além
de torná-lo mais confiante em sua futura atuação profissional.
Desta forma, os treinamentos da técnica da intubação, assim
como suas indicações e principais complicações são de extrema importância e visam diminuir as consequências negativas
do procedimento devido a possíveis erros médicos.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A simulação realística, apresentada como uma ferramenta educacional e avaliativa, vem sendo utilizada de forma sistematizada há algumas décadas, como uma metodologia para
avaliar falhas de conhecimento dos acadêmicos e residentes no tratamento de pacientes ao redor
do mundo12. Esta adesão da simulação realística teve grande impacto na educação médica, de
maneiras positivas e negativas. OBJETIVO: Desta forma, o objetivo deste artigo é compreender os
impactos e a importância da simulação realística no ensino médico. 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 realistic simulation, medical, teaching/methods, patient simulation, mannequin simulator, undergraduate medical education, simulação realística e ensino
médico. Foram considerados artigos originais e revisões de literatura escritos em língua inglesa e
portuguesa e sem limitações quanto ao período de publicação. RESULTADO: Um importante ponto da simulação é o planejamento oportunidades práticas e teóricas, tornando possível que todos
consigam ter uma formação homogênea, independente da aleatoriedade dos casos presentes na
realidade15. Ademais, a utilização da simulação consegue causar uma diminuição da taxa de erros e,
consequentemente, aumentar a segurança do paciente, pois prepara o estudante para o contato com
o paciente real11,15,20. Por outro lado, existem pontos negativos, como uma experiência incompleta,
pois não é possível reproduzir exatamente o quadro clínico, aspectos físicos, químicos e emocionais de
uma situação real. CONCLUSÃO: Os impactos positivos são diversos, como aumento da segurança do
paciente, aumento da satisfação do aluno e aumento da retenção do conhecimento. Contudo, a utilização
da simulação realística deve ser utilizada como complementar a outros metodologias.
A BS T R A C T

INTRODUCTION: The realistic simulation, presented as an educational and evaluative tool, has
been used in a systematized way in the last decades, as a methodology to assess knowledge failures
of academics and medical residents in the treatment of patients around the world12. This worldwi-
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de adherence to realistic simulation had a great impact on medical education in positive and negative ways. OBJECTIVE: Thus, the objective of this article is to understand the impacts and importance
of realistic simulation in medical education. Method: For this literature review, the references were
consulted in the Medline, PubMed and LILACS databases applying to the research the descriptors
realistic simulation, medical, teaching/methods, patient simulation, mannequin simulator, medical
undergraduate education, “realistic simulation” and “medical education”. Original articles and literature reviews written in english and portuguese were considered, without limitations regarding
the period of publication. RESULT: An important point of the simulation is the planning of practical and theoretical opportunities, making a homogenous medical formation possible, regardless
of the randomness of the cases present in reality15. Moreover, the use of simulation can promote
the reduction of errors and, consequently, increase patient safety, as they prepare the student for
contact with the real patient11,15,20. On the other hand, there are also negative points, such as an
incomplete experience, since it is not possible to reproduce exactly the clinical picture, physical,
chemical and emotional aspects of a real situation. CONCLUSION: The positive impacts are diverse,
such as increased patient safety, greater student satisfaction and increased knowledge retention.
However, the use of realistic simulation should be used as a complement to other methodologies.

I N T RO D U Ç Ã O

O

termo simulação é derivado do latim “simulare” que significa “copiar”1. Dentro do contexto da saúde, foi definida
pelo Dr. David Gaba como um processo que substitui o encontro de pacientes reais através da utilização de modelos artificiais, como atores ou pacientes em realidade virtual2. Dessa
forma, a representação artificial abre oportunidades que, muitas vezes, não estão disponíveis no contexto do aluno e fornece
segurança, ou seja, permite a criação de um ambiente capaz de
aprender com os erros sem prejuízos ao estudante3.
Na educação médica a utilização de manequins remete
ao século IX, quando uma parteira francesa chamada Madame
du Coudray criou um modelo em tamanho real e com modelos anatômicos corretos para simular o parto normal e treinar
parteiras (Figura 1). Os relatos de modelos para o treinamento médicos são diversos durante a história moderna e existem
diversos fatos icônicos4. Na década de 1960 foi desenvolvida
na Universidade de Havard o modelo “Sim One” que reproduzia os ruídos cardíacos e pulmonares, sendo que a partir desta
data ocorreram grandes avanços tecnológicos que permitiram
evoluções relevantes na simulação médica5. Em 1980, os anestesiologistas Dr. Michael Good, Dr. Jhon Gravesnstein, Universidade da Florida, e o Dr. David Gaba, Universidade de Stanford,
foram responsáveis pela criação de um manequim capaz de
replicar respostas fisiológicas e farmacológicas6.
Os simuladores possuem vários níveis de aproximação
da realidade, podendo ser desde peças projetadas para treinamento de atividades específicas, como manequins para o treino
de intubação orotraqueal e drenagem de tórax, até simulações
com o ambiente completo, seja com a utilização de atores ou

Figura 1: “du Coudray” simulador obstétrico com o feto (Dittrick Medical History Centre, Case Western Reserve University,
Cleveland, OH).
de manequins com alto nível de fidelidade7,8. A incorporação de
um ambiente com elementos que normalmente estão presentes no ambiente real, como monitores e equipamentos de procedimentos, permite ao estudante uma maior imersão no cenário, criando um ambiente com grande nível de aprendizagem9.
A utilização de pacientes simulados de maneira estrutural,
neste caso com a utilização de atores, associa-se ao professor
Howard S. Barrows, responsável por fundar a McMaster University, a primeira universidade a adotar o método de apren-
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dizagem baseada em problemas (PBL). Nesta metodologia, ele
conseguiu aplicar de maneira intensiva a utilização de pacientes simulados para o estudo de condições clínicas relevantes e
treinamento de habilidades clínica, antes da sua aplicação em
pacientes reais10.
Desde então a simulação realística é utilizada como meio
educacional e avaliativo, sendo um mecanismo para avaliar falhas de conhecimento de acadêmicos de medicina e residentes
no tratamento de pacientes11, tendo sido introduzido de forma
sistematizada nas últimas décadas. Esta adesão da simulação
realística ao redor do mundo teve grande impacto na educação
médica, de maneiras positivas e negativas.

Ed.1

A simulação realística normalmente possui uma estrutura básica de funcionamento. Na primeira parte os alunos realizam o atendimento (FIGURA 2) ou procedimento, variando
de acordo com o tipo de objetivo desejado, de acordo com as
informações e orientações fornecidas pelo professor. A simulação realística permite uma grande interação dos alunos com
o ambiente da simulação podendo realizar ausculta cardíaca,
pulmonar, verificar sinais vitais e até realizar procedimentos
de emergência, como intubação orotraqueal caso necessário.
No segundo momento é realizado uma discussão sobre o caso
com todos os participantes da turma e o feedback para os alunos que participaram da atividade. Esse processo é chamado
de debriefing.

I N T RO D U Ç Ã O

O objetivo deste artigo é compreender os impactos e a importância da simulação realística no ensino médico.
ME T O D O L O G I A

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 realistic simulation, medical, teaching/methods, patient simulation, mannequin simulator, undergraduate medical education, “simulação realística” e “ensino médico”. Foram considerados artigos
originais e revisões de literatura escritos em língua inglesa e
portuguesa, 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 educação, educação médica, simulação e simulação realística. Foram incluídos
24 artigos nesta revisão.
RESU L T A D OS

A educação médica tradicional é baseada em conhecimento individual, atitudes centradas em ensinamentos de professores, leituras de evidências científicas e práticas de procedimentos em pacientes reais12. A simulação realística faz parte
de uma nova possibilidade de ensino em diversas áreas da medicina, sendo sua metodologia vista como mais uma forma de
aprendizagem, no qual o conhecimento permanece por mais
tempo e de maneira mais prazerosa comparada à metodologia
tradicional12, 13.
O objetivo da simulação realística é replicar o cenário do
cuidado com o paciente a partir de um ambiente simulado para
a realização de feedbacks e avaliações. Essa prática, quando
realizada de maneira adequada, consegue envolver emocionalmente o estudante de maneira imersiva e proporciona o
cenário ideal para aprendizagem, pois permite que as atividades possam ser realizadas de maneira previsível, consistente,
padronizada, segura e repetitiva4, 8,9.

Figura 2: Amorim J. V. O. Acadêmicos do sexto período do curso
de medicina durante prática de simulação realística. UNICEPLAC Gama-DF. 2020.
D I S C USS Ã O

Um importante ponto da simulação é o planejamento de
oportunidades práticas e teóricas, tornando uma formação
homogênea possível, independente da aleatoriedade dos casos
presentes na realidade14. Isso é importante pois os acadêmicos
nem sempre conseguem muitas oportunidades educacionais,
o que ocasiona um tempo menor de observação e avaliação de
doenças15,16.
Ademais, o treinamento das condutas é realizado de maneira sequencial, pois as tarefas podem ser realizadas em uma
ordem específica e, em nível de aprendizado serem ofertadas
em ordem crescente de complexidade, sendo este controle
impossível no mundo real (FIGURA 3). Durante o processo de
aprendizado é fundamental o suporte e acompanhamento de
um médico experiente, sendo que no cotidiano médico este suporte nem sempre acontece, enquanto no ambiente da simulação é possível fornecê-lo por completo10,17,18.
Nesse ambiente controlado e seguro é possível realizar um
aprendizado de maneira ativa, relevante e sem prejuízos aos
pacientes em atividades básicas, como a realização de anamnese, até procedimentos complexos, como cricotireoidostomia.
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muladores, infraestrutura necessária, treinamento de médicos
para lecionar e do pessoal técnico e dificuldades técnicas relacionadas a utilização dos equipamentos4.
Apesar destes fatores negativos, a simulação realística é
colocada em múltiplos artigos como um método efetivo para o
ensino de práticas clínicas, procedimentos, trabalho em equipe
e comunicação para médicos e graduandos. Existem também
estudos que demonstram a superioridade desse método em
relação a metodologia tradicional, mas são majoritariamente
estudos observacionais e com baixo nível de evidência4,24. Portanto, ainda são necessários mais estudos que demonstram
melhora direta dos resultados clínicos pela utilização da simulação9.

Figura 3: Amorim, J. V. O. Professores orientando a atividade de
simulação realística. UNICEPLAC Gama-DF. 2020.

Outrossim, o treinamento em manequins de simulação realística melhora a consolidação do conhecimento19,20.
O debriefing (FIGURA 4) acontece para facilitar a reflexão,
aprendizado, abstração e realizar conexões adicionais com casos reais. Essa discussão é muito importante pois possibilita a
oportunidade de receber feedbacks e aprender com os erros
sem oferecer risco ou desconforto ao paciente 18,21. Além disso,
foi evidenciado que a simulação realística sem a realização do
debriefing não apresentou melhora no conhecimento teórico
em comparação com as simulações com realização da técnica,
que demonstrou melhora significativa (P> 0,005)22.
Estes aspectos permitem que a simulação consiga diminuir a taxa de erros e aumentar a segurança do paciente, pois
prepara o estudante para o contato com o paciente real10,14,18.
Ademais, pacientes na unidade de emergência possuem uma
maior taxa de aceitação em serem o primeiro procedimento do
estudante quando este já realizou aquele procedimento anteriormente durante uma simulação23.
Outrossim, a metodologia é colocada na literatura como
uma maneira válida para a melhora de habilidades como trabalho em equipe e comunicação, ambas fundamentais na prática
hospitalar8.
Existem também pontos negativos, como uma experiência incompleta, pois não é possível reproduzir exatamente o
quadro clínico, aspectos físicos, químicos e emocionais de uma
situação real. Esse aspecto, principalmente em simulações incompletas, pode prejudicar o aprendizado, ao passo que abre
brecha para que no futuro haja um possível negligenciamento,
por parte do estudante, em relação a determinados sinais clínicos, até então não vistos4. Contudo, isso vem sendo amenizado
com o surgimento de simuladores cada vez mais próximos da
realidade do paciente.
Igualmente, fatores financeiros e estruturais também são
colocados em discussão, como o alto custo para compra dos si-

Figura 4: Amorim J. V. O. Realização do Debriefing com acadêmicos do sexto período do curso de medicina após a realização
da atividade de simulação realística. UNICEPLAC Gama-DF.
2020.

C O N C L US Ã O

Sendo assim, fica claro o impacto da simulação realística na
educação médica para graduandos e médicos. Os impactos positivos são diversos, como aumento da segurança do paciente,
aumento da satisfação do aluno, aumento da retenção do conteúdo, possibilidade de aprender com os erros sem danos a sua
imagem ou ao paciente, contato de maneira segura, padronizada, planejada e que facilite o aprendizado com as principais
patologias e suas condutas e desenvolvimento de habilidades
como comunicação e trabalho em equipe.
Contudo, a utilização da simulação realística não substitui
a metodologia tradicional de ensino, a metodologia de aprendizagem baseada em problemas ou o contato com o paciente. A
simulação deve ser utilizada como metodologia complementar
a formação do médico. Também fica evidente a necessidade de
estudos com maior grau de evidência, principalmente relacionados a melhora da resposta clínica dos pacientes quando a
simulação realística foi utilizada no treinamento dos médicos.
Ademais, é necessário o estímulo à pesquisa de simuladores
com inovações tecnológicas que os aproxime cada vez mais do
paciente real.
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INTRODUÇÃO: A Medicina do Exercício e do Esporte é uma das 52 especialidades reconhecidas pela Associação Médica Brasileira (AMB), pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). Há uma série de requisitos e critérios para
definir uma determinada área do conhecimento como uma especialidade médica ou como uma
área de atuação. Essa área possui assuntos e conteúdos específicos, alguns dos quais apresentam
certo grau de interseção com outras especialidades, mas que representam uma área de conhecimento bem delimitada. OBJETIVOS: analisar o panorama da residência em Medicina do Esporte
e do Exercício no Brasil. METODOLOGIA: Revisão sistemática de literatura de artigos indexados
à base dados Pubmed e Scielo. Foram utilizados os descritores: “Medical residency” AND “Sport
and exercise medicine” AND “Brazil”. Dos 28 artigos encontrados, foram selecionados apenas 12
que se adequaram integralmente a pesquisa. Os artigos selecionados foram lidos e analisados na
íntegra. RESULTADOS: O sedentarismo e a dieta inadequada foram considerados, pela Associação Médica Americana, como uma provável causa de morte mais frequente do que o tabagismo.
Dessa forma, surgiu a necessidade da implementação de uma especialidade médica que tratasse
especificamente desse tema, foi aí que surgiu a residência em Medicina do Esporte e do Exercício
no Brasil, em 2005. Em 2011 já eram 20 vagas ofertadas anualmente, com um programa orientado pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, e compreendendo um total de 3 anos de
curso. CONCLUSÃO: A residência em medicina do esporte tem ganhado mais espaço no meio
médico, apesar de enfrentar desafios devido a sua recente criação como especialidade e por ter
áreas de atuação em comum com outras já existentes há mais tempo. Entretanto, devido a eficiência do esporte na prevenção e tratamento de diversas doenças, é esperado que essa especialidade
alcance resultados promissores no Brasil.
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a b s t r act

INTRODUCTION: Exercise and Sport Medicine is one of 52 specialties recognized by the Brazilian Medical Association (AMB), the Federal Council of Medicine (CFM) and the National
Medical Residency Commission (CNRM). There are a number of requirements and criteria for
defining a particular area of knowledge as a medical specialty or as an area of expertise. This
area has specific subjects and content, some of which have a certain degree of intersection with
other specialties, but together represent a well-defined area of knowledge. OBJECTIVES: to
analyze the panorama of residency in Sports and Exercise Medicine in Brazil. METHODOLOGY: Systematic literature review of articles indexed to the Pubmed and Scielo databases. The
descriptors were used: “Medical residency” AND “Sport and exercise medicine” AND “Brazil”.
Of the 28 articles found, only 12 were selected that fully adapted to the research. The selected
articles were read and analyzed in full. RESULTS: Sedentary lifestyle and inadequate diet were
considered, by the American Medical Association, as a probable cause of death more frequent
than smoking. Thus, the need arose for the implementation of a medical specialty that specifically addressed this theme, that was when the residency in Sports and Exercise Medicine in
Brazil emerged, in 2005. In 2011 there were already 20 vacancies offered annually, with a program oriented by the Brazilian Society of Sports Medicine, and comprising a total of 3 years of
course. CONCLUSION: The residency in sports medicine has gained more space in the medical
field, despite facing challenges due to its recent creation as a specialty and for having areas of
activity in common with others that have existed for a longer time. However, due to the sport's
efficiency in the prevention and treatment of several diseases, it is expected that this specialty
will achieve promising results in Brazil.

I N T RO D U Ç Ã O

A

Medicina do Esporte ou Medicina do Esporte e Exercício é uma especialidade relativamente nova com reconhecimento e fortemente crescente no Brasil e no mundo de
uma maneira geral tanto no campo científico quanto institucional, a amplitude de ação do médico do esporte e o atual
cenário da sociedade, onde as pessoas colocam a atividade
física como uma de suas prioridades, são benéficas ao crescimento da modalidade médica.³
O sedentarismo e a dieta inadequada hoje são considerados causas prováveis de morte mais frequente do que o
tabagismo.¹ A obesidade apresenta frequência em ascensão.
São atribuídas à essa doença índices de morbidade e mortalidade que elevam-se cada vez mais. Essas causas de óbito
são passíveis de prevenção e a Medicina do Esporte, entre
outras especialidades médicas, age sobre ambas, direta ou
indiretamente. A atividade física deve ser vista, antes de
tudo, como uma ferramenta de suma importância no campo da medicina preventiva. A sociedade moderna apresenta
novas necessidades: nas áreas da prevenção, da terapêutica,
da promoção da saúde, e do alto desempenho esportivo.¹
Acompanhando essa tendência e a efetiva expansão desse
mercado profissional faz-se necessária a formação de médicos especializados.²
Além da prática de atividade física voltada à população
comum, pessoas que buscam à prática correta e segura de
esportes e exercícios físicos, a Medicina do Esporte e Exercí-

cio visa promover o desempenho de atletas e profissionais,
que tenham a atividade física como seu ramo de atuação
principal. Competições Regionais, Nacionais e Internacionais contam com profissionais especializados em exercícios
físicos para compor e gerir tais eventos.²
A Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do
Esporte (SBMEE), é filiada à Associação Médica Brasileira
(AMB), sua criação data de 1962, tem mais de 700 especialistas e vem atuando sistematicamente no fortalecimento
da especialidade e seu campo de atuação, é notado um forte
crescimento e ampliação dos programas de residência em
Medicina Esportiva pelo país criados a partir de 2005.² A
multidisciplinaridade da Medicina do Esporte e Exercício,
em algumas situações há confusão no campo de atuação
com outras especialidades, principalmente com Ortopedia e
Traumatologia, porém é necessário que fiquem bem entendido que há um campo próprio e definido para sua atuação.³
Tanto pessoas da população em geral que busca, de forma
simples e espontânea, orientação para prática de atividade
física quanto o esportistas de alto desempenho devem receber, a atenção de médicos especialistas para esse fim, médico do esporte, e com suporte, a depender da complexidade,
de especialista de outras áreas, como ortopedistas, reumatologistas, fisiatras, traumatologistas, dentre outras.² Além da
avaliação clínica o médico esportista pode solicitar exames
complementares e as avaliações funcionais que julgar ne-

53

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

cessárias para a avaliação e acompanhamento do paciente.
Após essas avaliações cabe a esse setor realizar o seguimento desses indivíduos ao longo de seus treinamentos.³
Cabe também a esse médico a avaliação do esporte no
dia-a-dia, junto às equipes e aos atletas, acompanhando e
supervisionando o treinamento dos praticantes, realizando
prevenção de problemas clínicos e ortopédicos, dando-lhes
suporte nutricional e psicológico em situações de atendimento
inicial e atendendo também situações graves onde a vida pode
estar em risco, como acometimento cardiovascular grave.¹
A Medicina do Exercício e do Esporte com sua multidisciplinaridade deixa visível que, nessa área, o trabalho conjunto
de diferentes profissionais é obrigatório e as boas relações
profissionais devem reger as ações.³ A especialidade em Medicina do Esporte e Exercício é naturalmente uma prerrogativa da área médica, enquanto especialidade médica. Como
já foi dito em todos os grandes eventos esportivos no mundo, as Clínicas do Esporte, o Setor Desportivo dos clubes de
Futebol e outros esportes são coordenados por médicos do
esporte e todas as áreas trabalham de forma integrada.²
Como isso o ramo de atuação para o médico, nessa especialidade, há grande carência desses profissionais para exercer suas funções em clubes, equipes, agremiações esportivas e mesmo em escolas e no Programa de Saúde da Família,
onde o estímulo e orientação adequada de atividade física
deve ser parte obrigatória dos programas de promoção da
saúde.² O desenvolvimento desse especialista em todas essas ações mais do que recomendável deve ser obrigatório
por razões técnicas, profissionais e, sobretudo, éticas.¹
OB J E T I V OS

O objetivo deste estudo é analisar discorrer sobre o atual panorama da atual conjuntura da residência médica em
Medicina do Esporte e do Exercício no Brasil, tendo em vista
que pouco se disserta sobre esse assunto e tal área é muito
promissora e importante dentre as demais áreas de residência médica no nosso país.
ME T O D O L O G I A

Para este estudo, foi feita uma de revisão sistemática por
meio de levantamentos bibliográficos de artigos e revistas
indexadas em bases de dados como SCIELO e PUBMED. Foram utilizados para a pesquisa na Internet os seguintes descritores: “Medical residency” AND “Sport and exercise medicine” AND “Brazil”. Foram encontrados 28 artigos. Desses,
selecionados 12 que se adequaram integralmente à pesquisa
e ao tema. Foram excluídos artigos repetidos, artigos incompletos e que não se adequaram cabalmente aos descritores
em questão. Os artigos selecionados foram, então, lidos e
analisados na íntegra para a redação deste.

Ed.1

RESU L T A D OS

Os aspectos médicos da atividade física e suas áreas
complementares estão cada vez mais presentes na sociedade moderna. O sedentarismo e a dieta inadequada foram
considerados, pela Associação Médica Americana, como uma
provável causa de morte mais frequente do que o tabagismo.
Dessa forma, surgiu a necessidade da implementação de uma especialidade médica que tratasse especificamente desse tema, a Medicina do Esporte e Exercício. Essa
especialidade possui uma sociedade brasileira desde 1993,
a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte
(SBME) e um concurso de obtenção de título de especialista
desde 1999 em conjunto com a Associação Médica Brasileira (AMB), processo que vem se aprimorando cada vez mais,
com a organização de uma prova escrita que abrange vários
temas da especialidade e uma prova oral que busca testar
habilidades práticas do candidato. Além disso, a SBME possui uma revista, a Revista Brasileira de Medicina do Esporte
(RBME), que possui um corpo editorial e um grupo de revisores muito bem especializados em suas áreas e é reconhecida mundialmente.
No entanto, desde 1995, algumas universidades
como a Universidade Federal Fluminense (UFF) ofertava
para seus alunos uma disciplina semestral optativa sobra
medicina do esporte e exercício.
No Brasil, há vários cursos de pós-graduação em
Medicina do Esporte, porém a SBME acredita que o diferencial para o crescimento da especialidade e o que mostrará
resultados no futuro é a criação do programa de residência médica em Medicina do Exercício e do Esporte, que foi
criado em 2005, por iniciativa da SMBE. Após a criação três
instituições iniciaram o programa em 2007, as quais foram:
a Universidade Federal de São paulo (UNIFESP), a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade de Caxias do Sul
(UCS). Atualmente além dessas ainda têm os programas da
Universidade do Estado de São Paulo (UNESP) e do Instituto
de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE).
Em 2011 já eram 20 vagas ofertadas anualmente,
com um programa orientado pela Sociedade Brasileira de
Medicina do Esporte, e compreendendo um total de 3 anos
de curso, o qual se inicia em atendimentos hospitalares gerais, exigindo práticas básicas de anamnese e exame físico,
até ambulatórios ortopédicos e suas subespecialidades.
A Medicina do Exercício e do Esporte é uma especialidade independente e individualizada, no entanto, possui
interdisciplinaridade com diversas especialidades médicas e
áreas da saúde. Portanto, é importante que um centro de medicina do esporte abrange várias áreas, sendo as principais: a
clínica; a ortopedia e traumatologia; a avaliação funcional; a
reabilitação e as áreas de suporte (nutrição, psicologia, assistência social e outros) do exercício e do esporte.
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Ademais, o médico do exercício e do esporte, além
de auxiliar as atividades físicas da população em geral, ele
pode auxiliar em grandes eventos esportivos, como maratonas, triathlon, competições regionais, nacionais e internacionais, visto que é muito importante ter um atendimento
específico para os participantes e delegações.
D I S C USS Ã O

Tanto o indivíduo da população em geral que busca, de forma espontânea ou por encaminhamento, orientação para atividade física quanto o esportista de alto desempenho devem
receber, à princípio, a atenção de médicos especialistas para
esse fim (médico do esporte), e com suporte de retaguarda nas
diferentes especialidades médicas para situações eventuais
de maior complexidade. Esse consiste no ambulatório geral de
ME. Os problemas de atenção primária e secundária são abordados por esse especialista que, além da avaliação clínica solicita os exames complementares e as avaliações funcionais que
julgar necessárias para a situação 8,9.
Além desse primeiro contato, cabe a esse médico a vivência do dia-a-dia do esporte, junto às equipes e aos atletas, supervisionando seu treinamento, realizando prevenção
de problemas clínicos e ortopédicos, oferecendo suporte nutricional e psicológico em situações de atendimento inicial, em
conjunto com as áreas afins, e atendendo intercorrências
médicas como o caso extremo de morte súbita e sua prevenção durante eventos esportivos e viagens de delegações 10,11.
Nessas atividades o especialista também participa do apoio
ao treinamento físico e técnico das diferentes modalidades esportivas.
A clara multidisciplinaridade da Medicina, do Exercício e
do Esporte deixa patente que, nessa área, o trabalho integrado
de diferentes profissionais é obrigatório e as boas relações éticas devem reger essas ações. Naturalmente a especialidade
em Medicina do Esporte é uma prerrogativa da área médica,
enquanto especialidade médica assim definida. Em todos os
grandes eventos esportivos no mundo, as Clínicas do Esporte
são coordenadas por médicos do esporte 12 e todas as áreas
trabalham de forma integrada uma vez que existem algumas
situações onde a formação médica não nos permite atuar mas,
sem dúvida, a formação do médico é a mais abrangente nesse
sentido.
O mercado de trabalho para o médico, nessa especialidade,
é evidente havendo grande carência desses profissionais para
exercer suas funções em clubes, equipes, agremiações esportivas e mesmo em escolas e no Programa de Saúde da Família,
onde o estímulo e orientação adequada de atividade física deve ser parte obrigatória dos programas de promoção da
saúde. O envolvimento desse especialista em todas essas ações
mais do que recomendável deve ser mandatório por razões técnicas, profissionais e, sobretudo, éticas 4.

Ed.1

C O N C L US Ã O

No presente estudo, é constatado o crescimento de demanda e da área de atuação do médico especialista em medicina
do esporte no Brasil, tendo em vista seu papel de prevenção e
tratamento de diferentes comorbidades relacionadas à prática
esportiva. Portanto, com o sedentarismo e a dieta inadequada
sendo considerados causas prováveis de morte mais frequente
que o tabagismo, a atuação do médico do esporte é importante
para mudar essa realidade. Além disso, a medicina do esporte
também é responsável por atender atletas amadores e de alto
rendimento, atuando desde a prevenção de lesões, passando
por nutrição e apoio psicológico, chegando até atendimento em
situações graves como acometimento cardiovascular.
Na análise dos resultados do presente estudo, é visto que
apesar de a especialidade de medicina do esporte ser considerada recente no Brasil, com a criação da Sociedade Brasileira
de Medicina do Exercício e do Esporte (SBME) em 1993, atualmente é visto que essa área médica carece de profissionais e
ganha mais espaço com o passar do tempo. Essa realidade está
relacionada a multidisciplinaridade da especialidade, que tem
múltiplas áreas de atuação: a clínica, a ortopedia, a traumatologia, a avaliação funcional, a reabilitação e as áreas de suporte
(nutrição, psicologia, assistência social).
Por fim, pode-se constatar que a especialidade da residência médica de medicina do exercício e do esporte está crescendo no Brasil, com a tendência de continuar com esse crescimento devido às mudanças sofridas pela própria especialidade
e também devido às necessidades do corpo social brasileiro.
Dessa forma, o médico especialista em medicina do esporte
deve atuar na prevenção de comorbidades comuns a população brasileira, no tratamento de condições patológicas como
obesidade e insuficiência cardíaca, em clubes esportivos, em
competições esportivas e em atendimentos em situações graves relacionadas ao esporte.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é definido como um transtorno
neurológico que abrange dificuldades na comunicação e interação social, além de comportamentos repetitivos ou restritos. Sua etiologia ainda é desconhecida, porém a tendência é considerá-la uma síndrome de origem multifatorial. Com isso, a dificuldade de inclusão das crianças
portadoras desse transtorno nas escolas se tornou frequente. OBJETIVOS: Avaliar a dificuldade
de inclusão escolar para crianças com Transtorno do Espectro do Autismo. MÉTODOS: Trata-se
de uma revisão de literatura, que buscou responder à pergunta norteadora: Quais as dificuldades existentes para a inclusão escolar de crianças portadoras do transtorno do espectro
do autismo? Os artigos utilizados foram obtidos nas plataformas do Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico, utilizando-se os descritores “transtorno autístico”
e “inclusão escolar”. Foram selecionados 11 artigos publicados entre 2014 e 2019, em língua
portuguesa, além do Manual de Orientação: Transtorno do Espectro do Autismo, da Sociedade
Brasileira de Pediatria. RESULTADOS: Vários fatores, incluindo a dificuldade de comunicação e
agressividade de algumas crianças quando se sentem ameaçadas, levam a dificuldade de inclusão de indivíduos com TEA nas escolas. Além disso, estas não possuem estruturas e métodos
de ensino adequados, não apresentando tecnologia e infraestrutura apropriadas, o que revela
o desconhecimento dos professores e o despreparo para trabalhar com esses alunos. Para isso,
é indicado que os professores mantenham sempre um diálogo com a escola e com a família.
CONCLUSÃO: Portanto, pôde-se concluir a necessidade da ação conjunta da escola, da família
e dos professores. Além de ser necessário para os profissionais da escola estímulos para que
busquem aperfeiçoamento, troquem experiências e avaliem suas práticas para melhores entendimento e atuação. Além disso, a escola deveria oferecer apoio a família da criança, para
do, a utilização da simulação realística deve ser utilizada como complementar a outros metodologias.
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a b s t r act

INTRODUCTION: Autism Spectrum Disorder (ASD) is defined as a neurological disorder that
includes difficulties in communication and social interaction, in addition to repetitive or restricted behaviors. Its etiology is still unknown, but the tendency is to consider it a syndrome of
multifactorial origin. As a result, the difficulty of including children with this disorder in schools has become frequent. OBJECTIVES: To assess the difficulty of school inclusion for children
with Autism Spectrum Disorder. METHODS: This is a literature review, which sought to answer
the guiding question: What are the existing difficulties for the school inclusion of children with
autism spectrum disorder? The articles used were obtained from the Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Google Scholar platforms, using the descriptors "autistic disorder"
and "school inclusion". 11 articles published between 2014 and 2019 in Portuguese were selected, in addition to the Guidance Manual: Autism Spectrum Disorder, of the Brazilian Society of
Pediatrics. RESULTS: Several factors, including the difficulty of communication and aggressiveness of some children when they feel threatened, lead to the difficulty of including individuals
with ASD in schools. In addition, they do not have adequate teaching structures and methods,
and do not have the appropriate technology and infrastructure, which reveals the lack of teachers and the unpreparedness to work with these students. For that, it is recommended that
teachers always maintain a dialogue with the school and the family. CONCLUSION: Therefore, it
was possible to conclude the need for joint action by the school, the family and the teachers. In
addition to being necessary for school professionals, incentives for them to seek improvement,
exchange experiences and evaluate their practices for better understanding and performance.
In addition, the school should offer support to the child's family, so that the child feels prepared
and helps the autistic person to improve their social life.
I N T RO D U Ç Ã O

O

autismo, conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como uma síndrome comportamental que compromete o desenvolvimento motor e psiconeurológico, o que dificulta a cognição, a linguagem e a
interação social da criança1. Segundo o Manual Diagnóstico
e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria (DSM‑5), é caracterizado pelo comprometimento qualitativo no desenvolvimento da comunicação
social e pela presença de comportamentos e/ou interesses
restritos e repetitivos2.
O TEA envolve um conjunto de transtornos neurodesenvolvimentais de causas orgânicas. É caracterizado por várias
dificuldades, seja tanto de interação, quanto de comunicação que podem vir associadas a alterações sensoriais, comportamentos estereotipados e/ou interesses restritos. Sua
manifestação é muito diversa e seus sinais, embora comumente presentes na infância, podem surgir somente quando
as demandas sociais extrapolarem os limites de suas capacidades3.
Sua etiologia é desconhecida, entretanto, existe uma
tendência na atualidade em considerá-la como uma síndrome de origem multicausal que envolvem fatores genéticos,
neurológicos e sociais da criança1. Devido a amplitude de
causas que poderia ter o TEA, após várias pesquisas, dividiram as possíveis causas dispostas em quatro grupos, sugerindo-se assim, os paradigmas que circunscrevem a etiolo-

gia do autismo. São eles: 1) o Paradigma Biológico-Genético;
2) o Paradigma Relacional; 3) o Paradigma Ambiental; e 4)
o Paradigma da Neurodiversidade. Esses paradigmas serão
considerados um marco inicial para o surgimento de cada
um até os seus desdobramentos na atualidade nos cenários
mundial e brasileiro. Diante disso, tem-se na comunidade
científica, grupos defensores do Paradigma Biológico-Genético que vê o autismo como uma doença neurológica congênita, defendendo a ideia de que a sua origem está nas alterações do sistema nervoso central, mais particularmente nos
genes, que podem ser herdados e/ou que sofreram alguma
mutação genética espontânea4.
Por outro lado, tem-se grupos de pesquisadores que ratificam o Paradigma Relacional que vê o autismo como um
problema psicológico desencadeado na infância a partir de
uma falha na relação mãe-bebê. Afirma-se que a gravidade
das características está relacionada à combinação singular
formada pela falha da função materna e pela maneira como
a criança foi afetada no seu desenvolvimento emocional.
Tem-se também grupos acadêmicos que propõem o Paradigma Ambiental na qual se analisa o autismo como uma lesão
neurológica causada pela exposição a agentes ambientais
no período pré-natal, perinatal ou pós-natal, sendo que a
gravidade das características autistas depende da duração
e da intensidade de exposição aos fatores de risco. Por fim,
tem-se o Paradigma da Neurodiversidade, que vê o autismo

58

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

como uma dentre várias maneiras de o ser humano expressar sua singularidade, precisando apenas ser respeitada e
aceita como tal, sem maiores interferências do ponto de vista social ou da área da saúde. Dentre todas essas afirmações,
atualmente, a combinação entre o paradigma genético e o
ambiental é a tese mais aceita4.
Atualmente, apresenta-se uma grande incidência mundial do TEA, estimando-se que esteja em torno 70 casos para
cada 10.000 habitantes, sendo quatro vezes mais prevalente
no sexo masculino. No Brasil, apesar da escassez de estudos epidemiológicos que possam melhor estimar os dados
nacionais, constatou-se em recente pesquisa que os índices
de acometimento pelo autismo são de 27,2 casos para cada
10.000 habitantes1.
Devido ao aumento destes números, a dificuldade da inclusão escolar dessas crianças com TEA ainda se constitui
como um desafio para os profissionais da saúde e da educação. A inclusão escolar se tornou um movimento que ocorre
mundialmente e se fortaleceu internacional e nacionalmente nos anos 90, a partir de leis e diretrizes governamentais,
tendo tido maior divulgação nas últimas décadas5. Diante
disso, este trabalho tem como objetivo avaliar a dificuldade
de inclusão escolar para crianças com Transtorno do Espectro do Autismo.
M É T O D OS

Para a construção dessa revisão de literatura foi realizada a busca de artigos relacionando a dificuldade de inclusão
escolar em crianças portadoras do Transtorno do Espectro
do Autismo (TEA). A questão norteadora da pesquisa foi:
Quais as dificuldades existentes para a inclusão escolar de
crianças portadoras do Transtorno do Espectro do Autismo? Para responder a tal questionamento, foi executada
uma busca, nas bases de dados Scientific Electronic Library
Online (Scielo), Google Acadêmico e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os descritores da Ciência da Saúde (DeCS) utilizados foram: “Transtorno Autístico”, “Inclusão Escolar” e “Crianças”. Além disso
foram utilizados o Manual de Orientação: Transtorno do
Espectro do Autismo, da Sociedade Brasileira de Pediatria e
o livro “Saberes e práticas da inclusão, dificuldades acentuadas de aprendizagem” do Ministério da Educação Secretaria
de Educação Especial de 2004.
Os critérios de inclusão dos estudos foram: artigos disponíveis gratuitamente com texto completo e estudos publicados nos idiomas português e inglês. Todos os trabalhos
escolhidos foram a partir de 2014. Os critérios de exclusão
foram: artigos que não fossem gratuitos e estudos publicados em outras línguas, que não português e inglês. Estudos
publicados antes de 2014 também foram excluídos. Além
disso, foram excluídos trabalhos que não apresentavam correlação com o tema e foram excluídos também outras revi-
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sões, relatos de casos ou outros tipos de estudos. Ao final, foram selecionados 11 artigos publicados entre 2014 e 2019,
em língua portuguesa.
RESU L T A D OS

E

D I S C USS Ã O

Existem diversos desafios de inserção que levam a uma
discussão acerca da inclusão escolar de crianças portadoras
de transtorno do espectro autista diante de comunidades diversificadas, como as atuais existentes. A luta por igualdade e
respeito vem ampliando-se com intuito de garantir o direito,
participação social e educação a todos os indivíduos, independentemente de suas especificidades. Diante da importância das questões inclusivas e sobre o desejo de ampliar essa
discussão, destaca-se o TEA, uma vez que é necessário saber
como se dá a inserção de crianças com este transtorno, especificamente na educação infantil, e quais os desafios enfrentados pelos docentes, tendo em vista o desenvolvimento e a
inclusão escolar do aluno com autismo6.
Diante da necessidade dessa inclusão no Brasil, existem
algumas leis, mas ainda não estão totalmente implementadas, o que leva a inclusão escolar brasileira seguir o modelo
norte-americano. Acredita-se que seguir o modelo de outros
países pode ampliar o acesso à escola para crianças e jovens
com necessidades educacionais especiais, podendo, com isso,
avançar na educação especial e na educação geral do país.
Com isso, as políticas públicas para a inclusão devem ser concretizadas na forma de programas de capacitação e acompanhamento contínuo, que orientem o trabalho dos docentes, na
perspectiva da diminuição gradativa da exclusão escolar7.
Os professores de educação infantil que têm contato direto com o processo de inclusão, ressaltam que as principais
dificuldades são com o espaço físico, recursos materiais e humanos e relativos à sua própria formação. Na visão dos professores, a inclusão deveria ser realizada em turmas menores,
pois, dessa forma, seria possível dedicar mais atenção aos
alunos. Para que assim, a escola consiga cumprir seu papel
socializador, no qual propicia o desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de aprendizagens diversificadas,
realizadas em situações de interação7.
Dentre essas dificuldades, o maior desafio observado pelos docentes, de acordo com os artigos presentes nesta revisão de literatura, é envolver os alunos autistas nas atividades
propostas, pois não é tudo que lhes atraem. O docente desdobra-se e recorre a mecanismos que atendam às necessidades
das crianças e, sobretudo as atraia para as atividades. Contudo, considera que para superar esse desafio necessitam de
ajuda, pois sozinhos não são capazes de atender a todos os
seus alunos de maneira satisfatória6.
De acordo com os resultados obtidos, é perceptível a necessidade de uma auxiliar em sala de aula, conforme o modelo norte-americano, visto que devido a concentração ser
bastante curta, essa auxiliar poderia ajudar no sentido de fi-
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car próxima ao aluno autista, amparando na concentração e
evitando a dispersão deste6. Com isso, faz-se necessária uma
reforma aprofundada nos cursos de formação, para que existam agentes de mudança na escola, sendo capacitados com
informações de como lidar e educar crianças portadoras de
tal espectro7. Além disso, o professor precisa se atualizar e
buscar informações para atender todos os seus alunos com
respeito e dedicação. O papel de mediador deve prevalecer,
mesmo que seja necessário recursos e apoio para alcançar os
seus objetivos8.
Porém, além disso, é notório afirmar que o ambiente escolar deve oferecer condições e estruturas para que todos os
alunos com alguma incapacidade – seja ela motora, sensorial
ou de comunicação – tenham oportunidades de aprender e
participar mais ativamente das atividades9. Além disso, em algumas escolas, as estruturas físicas não eram adequadas para
receber alunos especiais, como a ausência de rampa, presença de escadas, entre outras dificuldades, impossibilitando os
discentes com necessidades físicas especiais – independentemente de qual seja – de frequentar as aulas10.
Além dessa necessidade de mudança do ambiente e de
uma melhor organização das turmas em quantidade de alunos menores e com a presença de uma auxiliar para que exista um maior envolvimento dos alunos, é notável também, que
exista um melhor preparo por parte dos docentes, das escolas
e dos próprios pais para lidar com essas crianças, bem como
para educá-las e ensiná-las7.
Nesse cenário, destaca-se o papel dos docentes, ao considerá-los importantes para perceber as primeiras dificuldades
de desenvolvimento da criança. É provável que o professor
perceba que a criança tem necessidades educacionais especiais antes mesmo dos seus pais ou do próprio pediatra, mas
também é comum que ele se sinta inseguro, pelo próprio fato
de que ninguém, nem mesmo o médico, tenha pensado nessa hipótese anteriormente11. Porém, o despreparo entre os
professores, pais e escolas, fazem o docente ter receio de conversar com os responsáveis sobre as suas observações, pois
muitos não aceitam, inicialmente, que a criança possui esse
transtorno ou outra necessidade educativa especial, o que
pode dificultar o diálogo entre professores e pais e uma possível intervenção da escola sobre o assunto6.
O despreparo existente, aparentemente, é causado pela
formação profissional insuficiente nas áreas especiais e pela
falta de informação sobre TEA e suas manifestações. A inclusão escolar de crianças com TEA é algo possível, desde que
fundamentada no conhecimento, garantindo os recursos necessários e a clareza acerca do papel da escola. Os docentes
com formação específica estão mais preparados para a inclusão de alunos com TEA do que aqueles sem essa formação7.
Diante da necessidade de uma formação profissional adequada para áreas especiais, a ideia de uma adequação do currículo às especificidades do estudante é valorizada pela Lei de
Diretrizes e Bases (LDB), visto que é através dessa ferramenta
que o professor planeja suas intervenções pedagógicas para
um ensino de qualidade. A adaptação não deve ser demasia-
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damente simples ou descontextualizada, para explorar as potencialidades do indivíduo com deficiência, as condições materiais e instrumentais apropriadas devem estar garantidas12.
Diante disso, a escola precisa estar realmente preparada
para trabalhar com a inclusão, fazendo disso um processo político pedagógico, uma vez que cada aluno apresenta necessidades individuais, e a sala de aula não é homogênea. Além do
fato de que aprendizado de qualidade significa discutir com
toda a comunidade escolar, ter respeito por si e pelos outros,
incluir as diferenças e peculiaridades de todos, tornando-se
assim, um forte aliado ao ensino inclusivo13. Dessa forma, apesar da existência de muitos tipos de tratamentos para pessoas
com autismo, sendo poucos os que apresentam comprovação
científica, é evidente que a socialização e educação inclusiva
devem ser partes fundamentais desse tratamento14.
Assim, um dos primeiros objetivos da escola, especialmente nos primeiros anos da vida escolar, é promover a socialização das crianças, tendo em vista que é o primeiro momento em que elas começam a se socializar de maneira direta com
outras pessoas que não fazem parte do seu ambiente familiar.
A escola, direcionando sua atenção para tal fato, se torna um
espaço fundamental para as crianças autistas, já que elas têm
dificuldade nesse processo6.
Para que a inclusão seja de fato uma realidade nas escolas
brasileiras, uma das necessidades existentes é o acolhimento dos alunos com deficiência nas salas de aulas regulares.
Percebe-se que os professores acreditam que a afetividade
é o caminho para conquista da socialização entre professor/
alunos e alunos/alunos. E nesse sentido, apontam que devem
respeitar as diferenças e o tempo que cada aluno possui no
processo de desenvolvimento, contado sempre com o apoio
do amor, paciência e carinho15.
Quanto ao processo de inclusão, é necessário cuidado
com a rejeição da criança que pode ter uma crise de comportamento. Assim, a relação professor-aluno destaca-se
como uma base de controle, segurança e confiança do aluno
de forma que ele controle paulatinamente os seus impulsos.
Na educação inclusiva, a atividade física e recreativa, além da
hora do lanche, são momentos oportunos de desenvolver no
estudante autista a sua capacidade relacional do aluno com
o professor, dele com outros colegas, desenvolver expressões
corporais e faciais, capacidades motoras que contribuirão
para autoestima e desempenho independente16.
C O N C L US Ã O

Diante do exposto, o Transtorno do Espectro Autista e a
sua múltipla possibilidade de origem dificulta o diagnóstico
para os profissionais de saúde. A suspeita inicial geralmente
relatada por professores, os quais percebem a dificuldade
da criança na aprendizagem e na socialização, contribuem
para a suspeita dos profissionais de saúde. No entanto, o
receio da reação dos familiares perante essa informação
mantém os professores coagidos e impossibilita que a hipó-
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tese de TEA se torne um diagnóstico, um obstáculo para o
redirecionamento da criança portadora de TEA para centros
educacionais específicos, capazes de oferecer profissionais
qualificados e recursos suficientes para ampará-la.
Diante dessa realidade e em função da especificidade
dos TEA, a inclusão de crianças com tal diagnóstico provoca
discussões frequentes sobre formas possíveis de intervenção na escola. Nesse sentido, faz-se necessário que o professor tenha conhecimento sobre as características de cada
aluno com TEA para a construção das aulas e sua inclusão na
turma. Com isso, esse processo precisa ser apoiado pela escola, para que o professor não se sinta incapaz ou frustrado
com o desenvolvimento do seu trabalho.
Portanto, os docentes devem pesquisar métodos para
estarem sempre atualizados quanto aos meios didáticos que
são mais eficazes, com o intuito de obter o êxito de seus alunos nas etapas de aprendizagem. Por isso, o planejamento
de estratégias metodológicas possibilita uma maior inclusão dos alunos. Além de ser extremamente necessário uma
capacitação durante o processo de formação dos docentes,
para que saibam lidar com a inclusão de alunos com necessidades especiais.
Dessa forma, é necessário que a gestão escolar estimule o contato entre professores e familiares com o intuito de
relatarem as experiências e as impressões de seus alunos e
possibilitar o diagnóstico precoce de TEA, para o remanejamento dos portadores às escolas especializadas com menor
contingente discente e presença de auxiliares de sala para
prestarem assistência adequada ao corpo docente.
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INTRODUÇÃO: A Cardiomiopatia Hipertrófica é a doença cardíaca de origem genética mais prevalente. Ela é caracterizada por uma hipertrofia do miocárdio que excede 15 mm de espessura de
parede e se manifesta clinicamente através de sintomas como dispneia aos esforços, dor torácica,
lipotimia, síncope e palpitações. O tratamento de primeira escolha é farmacológico. Em caso de
falha, está indicada uma abordagem intervencionista, principalmente em terapias de Redução
Septal. OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo avaliar a miectomia cirúrgica no tratamento
da Cardiomiopatia Hipertrófica Obstrutiva (CMHO) a partir de literatura científica. MÉTODOS:
Trata-se de uma revisão sistemática, utilizando bases de dados para a busca de artigos, como Lilacs e MEDLINE, descritores “Hypertrophic cardiomyopathy myectomy”. Após seleção refinada e
escolha final dos artigos, extraiu-se os dados e suas informações. RESULTADOS: Na análise do trabalho, a idade aparece como fator determinante na indicação do procedimento para o tratamento
da CMHO, sendo a miectomia realizada principalmente em pacientes mais jovens. A miectomia foi
considerada um procedimento seguro e reprodutível. O principal e mais recorrente comprometimento do sistema de condução cardíaco é representado pelo bloqueio atrioventricular completo.
Outro parâmetro que permite avaliar as complicações gerais diretas e indiretas é a mortalidade
ocorrida em até 30 dias, que se mostrou baixa na miectomia cirúrgica. Foi evidenciado também
que a miectomia reduz efetivamente o gradiente na saída do ventrículo esquerdo e melhora a sintomatologia dos pacientes (NYHA). Além disso, os resultados tardios mostram uma alta taxa de
sobrevida em 5 e 10 anos. CONCLUSÃO: A miectomia é um procedimento reprodutível, seguro
e que apresenta desfechos importantes em relação a redução do gradiente intraventricular e da
classe funcional (NYHA), além de baixa mortalidade imediata e aumento sobrevida tardia, porém
algumas variáveis devem influenciar na escolha do tratamento, que deve ser individualizada e
baseada nas condições clínicas do paciente.
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a b s t r act

INTRODUCTION: Hypertrophic cardiomyopathy is the most prevalent cardiac disease of genetic origin. It is characterized by a myocardial hypertrophy that exceeds 15 mm in wall thickness and is clinically manifested through dyspnea on exertion, chest pain, lipothymia, syncope and palpitations. The first treatment is pharmacologic, In failure case, an interventionist
approach is indicated, mainly with Septal Reduction therapies. OBJECTIVES: This study aims
to evaluate surgical myectomy in the treatment of Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy
(HOCM) based on scientific literature. METHODS: This study is a systematic review, using databases such as Lilacs and MEDLINE, descriptors “Hypertrophic cardiomyopathy myectomy”.
After refined selection and final articles selection, information was extracted. RESULTS:
Analysing this study, age appears as a determining factor to indicate cirurgical procedure
for the treatment of HOCM. Myectomy was mainly performed in younger patients. Myectomy
was considered a safe and reproducible procedure. The main and most recurrent impairment
of the cardiac conduction system is represented by complete atrioventricular block. Another
parameter that allows the assessment of general direct and indirect complications is mortality that occurred within 30 days, which was shown to be low in surgical myectomy. It was
also shown that myectomy effectively reduces left ventricular outlet gradient and improves
patients’ symptoms (NYHA). In the same way, late results show high survival rate in 5 and 10
years. CONCLUSION: Myectomy is a reproducible, safe procedure that has important outcomes in relation to the reduction of the intraventricular gradient and functional class (NYHA),
in addition to low immediate mortality and increased late survival, however some variables
should influence the choice of treatment, which should be individualized and based on patient's clinical conditions.

I N T RO D U Ç Ã O

A

Cardiomiopatia Hipertrófica é a doença cardíaca de
origem genética mais prevalente, com uma taxa aproximada de 1:200 no mundo em estudos mais recentes1. Ela é
caracterizada por uma hipertrofia do miocárdio que excede
15 mm de espessura de parede e se manifesta clinicamente
através de sintomas como dispneia aos esforços, dor torácica, lipotímia, síncope e palpitações. Esses sintomas são
incomuns em crianças e em jovens adultos. Dessa forma, a
morte súbita pode acabar sendo a primeira manifestação
da doença nos indivíduos jovens, principalmente, naqueles
que são atletas. A frequência de intolerância ao exercício, de
dispneia e de palpitações aumentam com a idade.
O tratamento de primeira escolha é a abordagem farmacológica, com betabloqueadores adrenérgicos, antagonistas
de cálcio e fármacos com ação inotrópica negativa. Em caso
de falha, está indicada uma abordagem intervencionista,
principalmente em terapias de Redução Septal. Visa-se com
tal procedimento a diminuição da espessura do septo interventricular, a redução do gradiente da via de saída ventricular esquerda e a melhora sintomática de pacientes elegíveis
para a redução septal aqueles que apresentam gradiente
médio de via de saída do ventrículo esquerdo maior que 50
mmHg em repouso ou em estresse provocado, associado à
hipertrofia septal e ao MSA da valva mitral. Além disso, esses
pacientes devem pertencer em classe funcional NHYA III ou

IV e serem refratários ao tratamento farmacológico
A Miectomia Cirúrgica foi descrita inicialmente por Morrow et al.2, em 1975, representando a primeira intervenção
proposta para o tratamento da cardiomiopatia hipertrófica
obstrutiva. Atualmente, a miectomia septal transaórtica é
o procedimento padrão. A cirurgia é realizada por meio de
uma esternotomia mediana, seguida pela instalação de circulação extracorpórea para que, então, a exposição do septo
subaórtico seja feita através de uma aortotomia. As incisões
iniciam-se inferiormente ao anel da valva aórtica e se estendem até que o músculo protuberante seja removido. Ao final
da cirurgia, uma inspeção das valvas mitral e aórtica deve
ser feita para identificar possíveis lesões. Para confirmação
do sucesso cirúrgico, um ecocardiograma transesofágico é
realizado no pós-operatório, avaliando o gradiente intraventricular, a presença ou ausência de MSA e qualquer defeito
de septo gerado pela miectomia.
OB J E T I V OS

Avaliar a miectomia cirúrgica no tratamento da Cardiomiopatia Hipertrófica Obstrutiva, por meio da análise dos
resultados em relação à idade, às complicações relacionadas, à redução do gradiente intraventricular e da classe funcional (NYHA), à mortalidade imediata e à sobrevida tardia.
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ME T O D O L O G I A

O método de pesquisa utilizado foi a revisão sistemática,
sendo que as bases de dados para a busca de artigos foram
a Lilacs e MEDLINE, descritores “Hypertrophic cardiomyopathy myectomy”. Foram analisados os seguintes parâmetros:
amostra populacional do estudo; idade média dos pacientes
submetidos ao tratamento; complicações relacionadas com
o procedimento realizado; necessidade de implantação de
marca-passo; tempo de internação pós-operatório; redução

do gradiente intraventricular; diminuição da classe funcional
(CF), da New York Heart Association (NYHA); mortalidade no
primeiro mês; e taxa de sobrevida em 5 e em 10 anos. Após
seleção refinada e escolha final dos artigos, extraiu-se os dados e suas informações, a fim de se relacionar os resultados
trazidos por cada um deles. Foi utilizado para elaboração dos
gráficos o programa STATA (StataCorp.2015. Stata Statistical
Software: Release 14. College Station, TX: StataCorp LP).

RESU L T A D OS

Foram obtidos 14 artigos referentes à MC nos últimos dez
anos, a partir de 2007. O tempo de seguimento foi abrangente
e variou de 12 meses até mais de 10 anos. Os pacientes submetidos à MC se encontram, de forma geral, entre a quarta e

quinta década de vida. Além disso, a elegibilidade adequada
deve considerar outras condições cuja resolução seja cirúrgica. Os dados de seleção estão resumidos na Tabela 1 e na
Figura 1.

Tabela 1. Características das amostras dos estudos. Goiânia - 2018

Primeiro autor / Ano

Tempo de Seguimento

Tamanho da Amostra

Idade Média

ALTARABSHEH (2013)

8.3 ± 8.2 anos

127 pacientes

12.9 ± 5.5 anos

KHALIL (2017)

11.3 ± 0.7 anos

115 pacientes

60.8 ± 14.6 anos

IACOVONI (2012)
KUNKALA (2013)
LISBOA (2011)

PAREDES (2013)
PARRY (2015)

RASTEGAR (2017)

SAMARDHI (2014)
SEDEHI (2015)
SOCA (2010)

VRIESENDORP (2014)
WANG (2012)
XU (2016)

YANG (2016)
YAO (2016)

20.3 meses
1.6 anos

9.6 ± 8.4 anos
7 anos

4.4 ± 2.4 anos
3.2 ± 2.8 anos
46 meses
20 anos

120 meses

7.6 ± 5.3 anos

10.72 ± 11.02 meses
26.4 ± 15.1 meses
3 anos

5.6 ± 0.9 anos

124 pacientes
56 pacientes
34 pacientes
52 pacientes

211 pacientes
482 pacientes
23 pacientes

171 pacientes
23 pacientes

250 pacientes
93 pacientes
40 pacientes
37 pacientes

139 pacientes

51 ± 17 anos
42 ± 17 anos

55.7 ± 15.2 anos
56.2 ± 16.2 anos
48 ± 32 anos

52.1 ± 14.3 anos
47 ± 20.6 anos
48 ± 17.1 anos

59.5 anos (39-85)
52 ± 16 anos

45.8 ± 13.4 anos
11.3 ± 4.3 anos
44.6 ± 9.5 anos
43 ± 15 anos
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Figura 1. Representação gráfica das médias das idades
Dentre as complicações, o bloqueio atrioventricular completo (BAVC) e o bloqueio de ramo esquerdo foram as intercorrências mais prevalentes, sendo que a necessidade de marca-passo definitivo variou de 1% a 13%. A mortalidade em
30 dias após variou de 0,5% a 8,7%. As complicações estão resumidas na Tabela 2.
vTabela 2. Complicações Miectomia. Goiânia - 2018
Primeiro autor / Ano

Complicações do procedimento

Necessidade de MP

Mortalidade em 30 dias

ALTARABSHEH (2013)

1

1%

-

KHALIL (2017)

1

14.8%

6.9%

LISBOA (2011)

8, 9 e 10

IACOVONI (2012)
KUNKALA (2013)
PAREDES (2013)
PARRY (2015)

RASTEGAR (2017)

SAMARDHI (2014)
SEDEHI (2015)

1e9

1, 5, 8, e 11
8

SOCA (2010)

8.7%

WANG (2012)

1, 2, 4, 5, 6 e 7

YANG (2016)

13

VRIESENDORP (2014)
XU (2016)

YAO (2016)

1e7

1, 2, 4, 5, 6, 11 e 12

4%

5.9%
-

6%

8,9%
13%

6.4%
8.7%

11.6%
3.2%
2.5%
-

5.8%

-

2.9%
5.8%
0.5%
0.8%
8.7%
2.9%

52 ± 16 anos
1.2%
-
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Legenda: 1- Bloqueio atrioventricular completo; 2- Bloqueio completo do ramo esquerdo; 3- Tamponamento cardíaco; 4- Bloqueio completo do ramo direito; 5- Disfunção renal; 6- Balão de bombeamento intraórtico transitório; 7- Membrana de oxigenação extracorpórea; 8- Acidente vascular encefálico isquêmico; 9- Infecção pulmonar; 10- Cardiodesfibrilador implantável; 11- Fibrilação atrial; 12- Batimentos prematuros atrial e ventricular; 13- Fibrilação ventricular;
14- Perfuração de artéria.

Os parâmetros de gradiente intraventricular e de classe funcional (NYHA) revela que ambos indicadores apresentam
redução estatisticamente significante nos estudos apurados, com dados resumidos na Tabela 3.
Tabela 3. Resultados imediatos Miectomia. Goiânia - 2018
Primeiro autor / Ano

Redução do gradiente
intraventricular

ALTARABSHEH (2013)

Redução de 89,6 ± 28,7 mmHg para
5,9 ± 6,4 mmHg, p < 0.0001

KHALIL (2017)

Redução de 70.1 ± 45.2 mmHg para
9.7 ± 8.5 mmHg (“diferença estatisticamente significativa”)

IACOVONI (2012)

KUNKALA (2013)
LISBOA (2011)

PAREDES (2013)
PARRY (2015)

RASTEGAR (2017)

SAMARDHI (2014)
SEDEHI (2015)
SOCA (2010)

VRIESENDORP (2014)
WANG (2012)
XU (2016)

YANG (2016)
YAO (2016)

Redução da classe funcional
NYHA

Mortalidade em 30 dias
-

Redução de 95 ± 36 mmHg para 12
± 6 mmHg, p < 0.001

97 pacientes em CF III e IV antes da
cirurgia e 93 pacientes em CF I após
a cirurgia, p < 0.001

Redução de 64 ± 32 mmHg para 6 ±
12 mmHg, p < 0,0001

Média amostral reduziu de CF 2,9 ±
0,7 para CF 1,3 ± 0,6, p = 0,0001

-

Pacientes em CF III e IV reduziram
de 83,8% para 0%

5.8%

De 84,9 ± 29,0 mmHg para 19,2 ±
11,2 mmHg, p < 0.001
Redução de 59,0 ± 27,01 mmHg
para 15,6 ± 11,6 mmHg, p < 0,01

Redução de 64 ± 36 mmHg para 5 ±
5 mmHg, p < 0,001
Redução de 56 ± 42 mmHg para 1.2
± 6.8 mmHg
Redução de 75,5 mmHg para 12,9
mmHg, p < 0,001

Redução de 67,4 ± 43,4 mmHg para
11,2 ± 16,4 mmHg, p < 0,001
De 96,32 ± 34,63 mmHg para 12 ±
8,28mmHg, p < 0,0001

Redução de 92 ± 39 mmHg para 9 ±
16 mmHg

Pacientes em CF III e IV reduziram
de 57.5% para 26%

6.9%

Média amostral reduziu de CF 3,1 ±
0,8 para CF 1,4 ± 0,5, p < 0,001

2.9%

Pacientes em CF III e IV reduziram
de 79% para 16%, p < 0,001
Pacientes em CF III e IV reduziram
de 98.1 para 6.5%
Pacientes em CF III e IV reduziram
de 39,1% para 0%

Média amostral reduziu de CF 2,74 ±
0,65 para CF 1,54 ± 0,74, p < 0,001

De 91,76 ± 25,08 mmHg para 14,34
± 13,44 mmHg, p < 0.0005

Média amostral reduziu de CF 3,09 ±
0,60 para CF 1,12 ± 0,32, p < 0.0005

De 69,0 ± 23,9 mmHg para 15,0 ±
16,9 mmHg, p < 0.001

Pacientes em CF III e IV reduziram
de 56,8% para 5,6%, p < 0.001

De 80,1 ± 33,8 mmHg para 14,7 ±
11,5 mmHg, p < 0.001

De 84 ± 17 mmHg para 6 ± 3 mmHg,
p < 0.05

-

Média amostral reduziu de CF 2,3 ±
0,7 para CF 1,2 ± 0,4, p < 0.001
Pacientes em CF III e IV reduziram
de 58% para 11%, p < 0,05

0.5%
0.8%
8.7%
2.9%

52 ± 16 anos
1.2%
-

Nota: Em alguns estudos, os autores utilizaram algarismos arábico (de 1 a 4) em substituição às classes I-IV de NYHA,
a fim de se obter uma média da classe funcional da amostra.
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Na análise de nosso trabalho, a idade aparece como um
fator determinante na indicação do procedimento para o
tratamento da CMHO, sendo a miectomia realizada principalmente em pacientes mais jovens (quarta e quinta décadas de vida), porém as características populacionais observadas no estudo de LEONARDI et al. (2010)3 sugerem que
os pacientes jovens tratados pela miectomia possuem uma
hipertrofia mais grave, com um curso clínico mais maligno,
sendo um possível fator que altera desfavoravelmente o desfecho clínico.
A miectomia foi considerada um procedimento seguro
e reprodutível. As complicações cardíacas mais recorrentes
remetem aos problemas de condução do impulso nervoso
cardíaco. O principal e mais recorrente comprometimento
do sistema de condução cardíaco é representado pelo bloqueio atrioventricular completo. Quando refletimos essa
complicação na necessidade de implantação de marca-passo. Outro parâmetro que permite avaliar as complicações
gerais diretas e indiretas é a mortalidade ocorrida em até
30 dias, que se mostrou baixa na miectomia cirúrgica, mostrando que o procedimento tem uma baixa mortalidade hospitalar.
Os resultados imediatos analisados no presente trabalho, pelos parâmetros de diminuição do gradiente na via de
saída do ventrículo esquerdo e de mudança da classe funcional (NYHA) mostram-se satisfatórios e estatisticamente significantes. De forma consistente observamos o mesmo nas
revisões utilizadas para a discussão. Nos estudos de POON et
al. (2017), de ALAM et al. (2009) e de SINGH et al. (2015) é
evidenciado que a miectomia reduz efetivamente o gradiente na saída do ventrículo esquerdo e melhora a sintomatologia dos pacientes (NYHA). 4-6 Da mesma maneira, os resultados tardios mostram uma alta taxa de sobrevida, em 5 e
10 anos, comparável com a população geral e superior à dos
pacientes que não realizaram nenhuma das intervenções7.
Nesse sentido, ainda se recomenda que os pacientes indicados à terapia de redução septal sejam abordados por
uma equipe multidisciplinar experiente (um cirurgião cardíaco e um cardiologista intervencionista, além de um profissional especialista em CMHO), a fim de se determinar a
melhor terapia, levando-se em consideração fatores como a
anatomia da valva mitral, a espessura do septo, a idade e a
presença de comorbidades9.
C O N C L US Õ ES

A miectomia é um procedimento reprodutível, seguro e
que apresenta desfechos importantes em relação a redução
do gradiente intraventricular e da classe funcional (NYHA),
além de baixa mortalidade imediata e aumento sobrevida
tardia. Dessa maneira, a idade do paciente e a presença de

Ed.1

comorbidades devem aparecer como juízo na escolha do
procedimento em comparação a outras técnicas, considerando-se as indicações e complicações de uma cirurgia aberta. Quando houver mais que uma possibilidade terapêutica,
elas devem ser explicadas ao paciente, evidenciando a técnica, as vantagens e as desvantagens de cada procedimento,
para que a decisão seja tomada de forma conjunta. A escolha
da melhor opção de tratamento deve, portanto, ser individualizada e baseada nas condições clínicas do paciente.
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RELATO DE CASO

r e s u m o

INTRODUÇÃO: A tuberculose do sistema nervoso central é a forma mais graves dentro das possíveis
apresentações da tuberculose, pode acometer as meninges, cérebro e medula espinhal. A meningite tuberculosa é a manifestação mais comum e sua incidência aumenta em imunossuprimidos. APRESENTAÇÃO DO CASO: R.O.S., sexo feminino, 25 anos, HIV positivo há 5 anos com tratamento irregular. Paciente
com diversas histórias pregressas durante 2 meses de consultas médicas devido a otite e febre, sendo
medicada nas unidades de atendimento com anti-inflamatórios e analgésicos. Deu entrada no pronto-socorro com queixa de vertigem e febre não aferida há 1 semana, associado a cefaleia, otalgia, náuseas e
vômitos. DISCUSSÃO: A paciente do caso não apresentou sinais compatíveis com meningite tuberculosa,
como rigidez de nuca e envolvimento de pares de nervos cranianos, porém o diagnóstico foi fechado devido a análise do líquor cefalorraquidiano, que demostrou resultados negativos para bactérias e fungos e
PCR positivo para tuberculose. CONCLUSÃO: A otomastoidite por tuberculose é rara. Essa patologia tem
alta letalidade e em suas formas de início abrupto pode manifestar-se com convulsões. É importante o
rápido diagnóstico da patologia para iniciar o tratamento e conduta adequada.
a b s t r act

INTRODUÇÃO: Tuberculosis of the central nervous system is the most serious form within the possible
presentations of tuberculosis, it can affect the meninges, brain and spinal cord. Tuberculous meningitis
is the most common manifestation and its incidence increases in immunosuppressed individuals. CASE
PRESENTATION: R.O.S., female, 25 years old, HIV positive for 5 years with irregular treatment. Patient
with several previous histories during 2 months of medical consultations due to otitis and fever, being
treated in the care units with anti-inflammatory and analgesics. He entered the emergency room complaining of vertigo and fever not measured for 1 week, associated with headache, otalgia, nausea and
vomiting. DISCUSSION: The patient in the case did not show signs compatible with tuberculous meningitis, such as neck stiffness and involvement of cranial nerve pairs, but the diagnosis was closed due to
cerebrospinal cerebrospinal fluid analysis, which showed negative results for bacteria and fungi and positive PCR for tuberculosis. CONCLUSION: Tuberculosis otomastoiditis is rare. This pathology has a high
lethality and in its abrupt onset forms it can manifest with seizures. Rapid diagnosis of the pathology is
important to initiate treatment and appropriate management.
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I N T RO D U Ç Ã O

A

tuberculose do sistema nervoso central é a forma mais
grave da doença, podendo acometer as meninges, parênquima cerebral e medula espinhal. Dentre elas, a meningite tuberculosa é a forma mais comum, sendo mais frequente em pacientes imunodepressivos. Na maioria das vezes
caracteriza-se clinicamente por quadro febril e síndrome
de hipertensão intracraniana com cefaleia intensa, vômitos,
confusão mental e coma¹.
O prognóstico da doença depende diretamente da agilidade em que o diagnóstico é realizado, as sequelas neurológicas são comuns e mais incidentes quanto maior a demora
para início do tratamento.

A P RESE N T A Ç Ã O

D O

C A SO

R.O.S., sexo feminino, 25 anos, HIV positivo há 5 anos
com tratamento irregular. Paciente com diversas histórias
pregressas durante 2 meses de consultas médicas devido a
otite e febre, sendo medicada nas unidades de atendimento
com anti-inflamatórios e analgésicos. Paciente deu entrada
no pronto-socorro com queixa de vertigem e febre não aferida há 1 semana, associado a cefaleia, otalgia, náuseas e vômitos. Foi realizada TC de crânio para diagnóstico e avaliar
presença de contraindicação para punção lombar, que evidenciou otomastoidite a direita. Iniciado plano terapêutico
com ceftriaxona 2g de 12 em 12 horas. Paciente evoluiu com
rebaixamento do nível de consciência e convulsão, sendo
prontamente entubada. Paciente apresentou midríase paralítica bilateral. Solicitada nova TC de crânio que evidenciou edema cerebral difuso e herniação cerebral. Para fins
diagnósticos, foi realizada punção liquórica com resultados
negativos para bactérias e fungos e PCR para tuberculose
positiva. Sendo assim, concluído o diagnóstico de meningite
tuberculosa em consequência de mastoidite por tuberculose. No mesmo dia foi aberto o protocolo de morte encefálica,
evoluindo a paciente à óbito.
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pecíficos, como febre, mialgia, cefaleia, mudança de humor,
e tem duração de aproximadamente 1-2 semanas. O segundo
estágio é caracterizado pela persistência dos sinais sistêmicos e em adição sinais de lesão de nervos cranianos, como
ptose palpebral, paresias, hipertensão intracraniana e irritação meníngea. No terceiro estágio surge rigidez de nuca, alterações do ritmo cardíaco e da respiração, podendo evoluir
para o coma³.
Essa patologia tem alta letalidade e em suas formas de
início abrupto pode manifestar-se com convulsões. A paciente evoluiu com morte encefálica e assim, foi constatado
o óbito. A paciente do caso apresentou meningite tuberculosa com foco provável da otomastoidite, por contiguidade.
Embora a paciente não apresentasse sinais clínicos compatíveis com meningite tuberculosa, como rigidez de nuca e
envolvimento dos pares de nervos cranianos, o diagnóstico
foi encerrado devido a análise do líquor cefalorraquidiano.
Vale lembrar que nesses casos, o teste tuberculínico pode ou
não ser reator4.
C O N C L US Ã O

A otomastoidite por tuberculose é rara, bem como sua
evolução para meningite tuberculosa. Esta última deve ser
diferenciada de outras doenças que acometem o sistema
nervoso central, como meningoencefalites virais, outras
meningites bacterianas e fúngicas3,4. Tem prognóstico reservado para cada paciente, sendo influenciado por doenças de base, idade e relação com imunossupressão e/ou HIV.
Conforme o avançar do diagnóstico e tratamento, a taxa de
letalidade aumenta e também de sequelas neurológicas, tais
como aumento do perímetro encefálico, retardo mental, espasticidade e hipertonicidade muscular4.
Uma excelente medida de prevenção para o aparecimento da meningite tuberculosa é a vacinação com BCG. Esta,
reduz a incidência das formas mais graves de apresentação
da doença, incluindo a meningite e miliar1,4.

D I S C USS Ã O

RE F ER Ê N C I A S

A apresentação extrapulmonar da tuberculose como otomastoidite evoluindo para meningite é um evento raro na
medicina. Esta forma da doença é mais comum em crianças
e isso torna o diagnóstico mais complexo.
A meningite tuberculosa surge por invasão das meninges na fase de infecção primária ou por reativação de um
granuloma cerebral. Assim, ela pode ocorrer após a infecção
pulmonar primária ou concomitante a ela. O mais frequente
é que se apresente como uma complicação precoce de uma
infecção primária pulmonar, aparecendo até 6 meses após².
Clinicamente, a meningite tuberculosa pode ser dividida em 3 estágios³. O primeiro composto de sinais ines-

1- FILHO, F. A. R. G. et al. Tuberculose do sistema nervoso central em crianças. Arquivo de neuro-psiquiatria. Vol 59, número 1. São Paulo, março 2001.

2- HIRATA, S. C. et al. Otomastoidite tuberculosa em lúpico. Jornal Brasileiro
de otorrinolaringologia. Vol 80, num 1, pág 92-93. Janeiro de 2014.

3- SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ. Meningite tuberculosa. Curitiba,

PR. Disponível em: <http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=521>, Acesso em: 03 março. 2020.

4- CRUZ, C.; CABRITA, S.; CARAPAU, J. Meningite Tuberculosa, Revisão de 7
anos. Acta Pediatrico. Vol 28, num 2, pág 125-129, 1997.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O lúpus induzido por droga (LID) é uma condição clínica, histológica e
imunológica semelhante ao lúpus eritematoso sistêmico. É desencadeada após o uso contínuo de certos medicamentos, como a procainamida, hidralazina, quinidina, isoniazida,
agentes biológicos (infliximabe, etanercepte, adalimumabe), dentre outros1. Apresenta-se, frequentemente, com artralgia e artrite, púrpuras e pápulas na pele e eritemas nodosos. O tratamento consiste na suspensão do medicamento e administração de corticoide1.
APRESENTAÇÃO DO CASO: Paciente feminina, 45 anos, com diagnóstico de psoríase há
6 anos, refratária ao uso de metotrexato, buscou atendimento por artralgia em mãos, pés
e coluna lombar, de ritmo inflamatório e associada a rigidez matinal. Ao exame físico,
lesões eritemato-descamativas em cotovelos e pés e teste de Patrick positivo bilateralmente, sem sinais de artrite periférica. Exames laboratoriais apontaram provas inflamatórias normais e fatores reumatoide (FR) e antinuclear (FAN) negativos. Diante do quadro,
iniciou-se terapia anti-TNF com adalimumabe 40 mg e obteve-se ótima resposta. Paciente
retornou após 4 meses apresentando lesões eritemato-descamativas dolorosas em região palmo-plantar, aftas orais, rash malar, febre, mal-estar e astenia. Laboratorialmente
constatou-se: FAN homogêneo 1:640, inibidor lúpico presente, anti-cardiolipina IgM positivo, p-ANCA: 1:320. Diante disso, diagnosticou-se LID, suspendeu-se o adalimumabe
e iniciou-se corticoterapia. Paciente evoluiu com melhora completa do quadro após 30
dias. DISCUSSÃO: O caso relatado evidencia a importância de se considerar o diagnóstico
de LID diante de um quadro similar, uma vez que a doença possui tratamento simples e
o principal desafio é associar o começo dos sintomas ao início da terapia. CONCLUSÃO:
Diagnóstico de LID sempre deve ser considerado diante de quadro semelhante iniciado
pouco tempo após o uso contínuo de anti-TNF. O prognóstico é bom e frequentemente
ocorre remissão completa da doença após suspensão do medicamento.
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a b s t r act

INTRODUCTION: Drug-induced lupus (DIL) is a clinical, histological and immunological
condition similar to systemic lupus erythematosus. It is caused after the use of several
drugs such as procainamide, hydralazine, quinidine, isoniazid and biological agents (infliximab, etanercept and adalimumab)1. It often presents with arthralgia and arthritis,
purpura, papules and knotty erythema. The treatment consists in discontinuing the medication and administering corticosteroids1. CASE PRESENTATION: Female patient, 45
years old, with diagnostic of psoriasis for 6 years, refractory to the use of methotrexate,
presented to attendance with arthralgia in hands, feet and lumbar spine, of inflammatory
rhythm and associated with morning stiffness. On physical examination were observed
erythematous-desquamative lesions on elbows and feet and positive Patrick's test bilaterally, without signs of peripheral arthritis. Laboratory tests showed normal inflammatory
tests and negative rheumatoid factor (RF) and antinuclear antibody (ANA). In view of the
situation, anti-TNF therapy was started with adalimumab 40 mg and an excellent response was obtained. The patient returned after 4 months with painful erythematous-scaling
lesions on palmoplantar region, oral ulcers, malar rash, fever, malaise and asthenia. The
laboratorial examination found homogeneous ANA 1: 640, positive lupus anticoagulant,
anti-cardiolipin IgM positive, p-ANCA: 1: 320. Therefore, DIL was diagnosed, anti-TNF
medication was discontinued and corticotherapy was started. The patient evolved with
complete remission after 30 days. DISCUSSION: The reported case shows the importance
of considering the diagnosis of LID in the face of a similar situation, since this disease has
simple treatment and the main challenge is to associate the onset of symptoms with the
starting of the therapy. CONCLUSION: A diagnosis of DIL should always be considered in
view of a similar set of symptoms after continuous use of anti-TNF. The prognosis is good,
frequently with full remission of the disease after drug suspension.

I N T RO D U Ç Ã O

E

ntre as diversas doenças autoimune crônicas de etiologia não totalmente conhecida, o lúpus eritematoso
sistêmico (LES) é a que mais recebe destaque. Trata-se de
uma afecção com envolvimento de múltiplos órgãos resultando em um amplo e distinto conjunto de manifestações
clínicas. Os imunocomplexos gerados no curso da doença
depositam-se em órgãos como coração, rins, articulações e
pele, causando inflamação com períodos de exacerbação e
remissão, gerando quadros desde leves e intermitentes até
graves. O diagnóstico é baseado em critérios clínicos e laboratoriais2. Dentre as várias formas de apresentação dessa
patologia, encontramos o lúpus induzido por droga (LID),
o qual, é uma condição clínica que decorre da exposição
contínua (mais de 30 dias) a certos fármacos. Os dois medicamentos com maior potencial para induzir lúpus são a
procainamida e hidralazina, com risco de indução em cerca
de 20% e 5-8% dos pacientes tratados, respectivamente1.
Recentemente, drogas mais novas como os anti-TNF (infliximabe, etanercepte e adalimumabe) têm sido incluídas nas
classes de drogas indutoras de lúpus3.
Em nosso país, a incidência de LES está em torno de 8,7 ca-

sos para cada 100.000 pessoas por ano, sendo 9 a 10 vezes
mais frequente nas mulheres e atinge todas as raças. No entanto, de maneira diferente do LES, o LID é mais frequente
nos caucasianos e raro entre os negros. Apresenta-se com
incidência semelhante de acometimento em ambos os sexos,
porém o surgimento dos sintomas acontece em uma idade
média bem maior do que no LES4.
A fisiopatologia do LID não é bem compreendida. Sabe-se até
o momento que ocorre inibição da metilação do ácido desoxirribonucleico (DNA), induzindo a apoptose e levando ao
acúmulo de antígenos nucleossomais das células em apoptose. Além disso, ocorre a ativação de monócitos e distúrbios dos metabólitos de determinadas drogas no processo
de tolerância do sistema imunitário2. A consequência é uma
modificação molecular especifica que pode levar a ativação
do sistema imunitário, implicando em uma autoimunidade,
possivelmente de um mecanismo multifatorial2.
Os sinais e sintomas em grande parte dos casos são semelhantes ao do LES, havendo comprometimento musculoesquelético, cutâneo, serosites e sintomas constitucionais. Em
poucos casos surgem problemas renais, neuropsiquiátricos
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ou alterações hematológicas. Um grande destaque é a presença de anticorpos anti-histona5. O tempo entre a exposição ao medicamento e o surgimento dos sintomas é relativo
e pode surgir depois de 30 dias a vários anos após contato
com a droga indutora2.
A certeza do diagnóstico ocorre quando as manifestações clínicas desaparecem após a retirada do fármaco
desencadeante. O tratamento inclui o reconhecimento da
condição induzida pela medicação e sua pronta suspensão.
Deve ser feito o uso de fármacos para controle dos sintomas,
como anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e analgésicos comuns. Podem ser utilizados glicocorticoides até a
resolução do quadro clínico nos casos mais graves. Nas situações refratárias, o tratamento deve seguir as orientações
para o manejo do lúpus idiopático, até mesmo indicando-se
o uso de drogas imunossupressoras3.
Neste sentido, o presente relato tem por objetivo descrever
o caso de uma paciente que desenvolveu Lúpus eritematoso sistêmico após terapia com anti-TNF (adalimumabe). O
adalimumabe é um anticorpo monoclonal recombinante
humanizado, antagonista do fator de necrose tumoral alfa
(anti-TNF) do grupo dos novos agentes biológicos, que apresentam importante papel no controle das doenças inflamatórias crônicas imunomediadas e com boas taxas de resposta. Os efeitos adversos associados ao uso dessa medicação
incluem aumento do risco de infecções, principalmente do
trato urinário e vias aéreas superiores, reativação de infecções latentes como a tuberculose e raros efeitos paradoxais
como psoríase e LID (mais frequente com infliximabe e etanercepte e raramente com adalimumabe)6.
Tendo em vista que as drogas anti-TNF são classificadas por
Mota et al.2 como pertencentes ao grupo IV (drogas recentemente relatadas como capazes de induzir lúpus e que ainda
existe poucos trabalhos demonstrando esse desfecho), foi
elaborado este relato de caso, observacional e descritivo,
com abordagem qualitativa. O estudo ocorreu em um ambulatório de reumatologia privado em uma cidade de médio
porte do norte de Mato Grosso. O instrumento utilizado no
estudo tratou-se da análise do prontuário da paciente, contendo dados sobre identificação, anamnese, queixa principal, história da doença atual entre demais critérios presentes neste trabalho.
A P RESE N T A Ç Ã O

D O

C A SO

Paciente MG, sexo feminino, 45 anos, procurou atendimento reumatológico em outubro de 2018 devido diagnóstico de psoríase palmo-plantar há 6 anos refratária ao uso
de metotrexato 20 mg/semana, referindo artralgia em mãos,
pés e coluna lombar, com ritmo inflamatório, associado a rigidez matinal maior a 30 minutos. Foram observadas lesões
eritemato-descamativas em cotovelos e pés, além de teste de
Patrick positivo bilateralmente, pior a esquerda, sem artri-
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tes periféricas.
Os exames revelaram sacroileíte bilateral crônica, HLA-B27 negativo, provas inflamatórias normais, fator reumatoide e antinuclear negativos. Devido ao quadro cutâneo e
articular com acometimento axial e considerando-se a resposta ineficiente ao metotrexato, optou-se por iniciar terapia anti-TNF com adalimumabe 40 mg 14/14 dias, com ótima resposta cutânea e articular.
Paciente retornou 4 meses após início da medicação
referindo aparecimento de lesões descamativas e eritemato-puntiformes, muito dolorosas em região palmo-plantar,
febre, mal-estar e astenia. Ao exame apresentava lesões vasculíticas em palma das mãos e pontas digitais, rash malar
discreto e úlceras orais.
A investigação laboratorial mostrou FAN homogêneo
1:640, inibidor lúpico presente, anti-cardiolipina IgM positivo, p-ANCA: 1:320, demais anticorpos negativos e complemento normal. Foi feito diagnóstico de lúpus induzido por
droga e suspensa medicação anti-TNF. Ainda, foi iniciada
corticoterapia 0.5mg/kg/dia. Paciente evoluiu com melhora
completa do quadro após 30 dias.

D I S C USS Ã O

O caso relatado evidencia a importância de considerar-se o
diagnóstico de LID diante de um quadro similar ao relatado. As características clínicas e laboratoriais apresentadas
pela paciente 4 meses após o uso do adalimumabe, como a
idade avançada e a presença de eritema nodoso em palmas
e plantas, aftas orais e úlceras orais, reforçam o diagnóstico
de LID3. Essas lesões cutâneas, características do LID, são
proteicas, de apresentação clínica generalizada, com envolvimento de regiões geralmente poupadas no LES e associadas a fotossensibilidade7 em áreas expostas ao sol8. Outras
características inespecíficas da pele, como vasculite urticariforme, livedo reticular e úlceras cutâneas, podem se manifestar no LID8.
Outro critério diagnóstico encontrado no caso foi a presença
de manifestações de LES e anticorpos antinucleares (FAN)
somente após o uso do fármaco. O padrão homogêneo da
distribuição desses anticorpos é o mais observado nos casos de LID, devido a reatividade contra proteínas do grupo
histona, como o apresentado pela paciente, sendo que sua
ocorrência é maior entre mulheres 9. No entanto, a resolução
completa do quadro após a interrupção do medicamento é o
melhor indicador diagnóstico da LID 6,10. Tanto os anticorpos anti-histona e antinucleares quanto outros marcadores
que podem aumentar durante a manifestação da LID, como
os anti-DNA de dupla-hélice, antifator de necrose tumoral
(TNF), antimieloperoxidase, antielastase e anticardiolipina,
apresentam negativação dos títulos após a retirada da droga9.
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Vários casos de LID associados ao uso de inibidores do TNF
têm sido documentados. Estas drogas fazem parte da quarta
classe de drogas indutoras de lúpus, sendo o infliximabe e o
etanercepte os mais citados em relatos de caso e o adalimumabe raramente encontrado na literatura3, provavelmente
devido ao seu período mais curto de uso e a ausência de sequências de origem murina em sua composição, garantindo
baixa imunogenicidade e maior meia-vida plasmática6,8.
No entanto, os casos de LID causados por anti-TNF têm
sido descritos como clinicamente distintos do LID por outros medicamentos, incluindo erupção cutânea exacerbada,
erupção cutânea malar, serosite, citopenia e anormalidades
laboratoriais variáveis. Alguns casos de doença renal foram
relatados, no entanto, mais brandas que do LES idiopático.
Níveis baixos de complemento sérico e anticorpos antígenos
nucleares anti-DNA, raramente presentes no LID clássico,
estão relatados em metade dos casos de LID por anti-TNFα,
enquanto anticorpos anti-histona são descritos no LES clássico com mais frequência10. Outros estudos mostraram uma
correlação entre títulos elevados de FAN e diminuição da eficácia terapêutica no tratamento de pacientes psoriásicos8.
Apesar de não se ter certeza sobre a patogênese dessa indução, a hipótese mais aceita é que o uso de anti-TNFs, ao induzir a apoptose em células inflamatórias, liberaria partículas
intracelulares que agiriam como antígenos ocultos, estimulando inadequadamente o sistema imunológico no desenvolvimento de autoanticorpos em indivíduos geneticamente
predispostos3,6. Outras hipóteses descritas se baseiam na
indução de imunossupressão que causa ativação policlonal
de linfócitos B com perda da tolerância imunológica e supressão do padrão de resposta TH1, favorecendo respostas
pelo padrão TH2, na supressão dos linfócitos T citotóxicos
(TCD8 +) que destroem os linfócitos B autorreativos6. Infecções bacterianas aumentadas com bloqueadores de TNF podem induzir a ativação policlonal de linfócitos B e favorecer
a produção de autoanticorpos8
Diante disso, reforça-se a importância de atentar-se para
esse diagnóstico quando o paciente está em uso da droga
supracitada, evitando a demora no seu diagnóstico e permitindo uma rápida e adequada intervenção terapêutica, com
interrupção do tratamento com o agente desencadeante
para que haja a resolução do caso11.
C O N C L US Ã O

O uso crescente dos anti-TNF para tratar doenças inflamatórias crônicas tem levado a um aumento do Lúpus induzido por esses medicamentos. Assim, é importante que eles
sejam sempre prescritos em doses e períodos cautelosos,
pois sabe-se que o desenvolvimento de LID é influenciado
por doses altas e períodos longos de tratamento.
Sendo assim, quando necessária a prescrição de tais

Ed.1

medicamentos, o acompanhamento do paciente deve ser
realizado com prudência, sempre se atentando aos sinais e
sintomas do desenvolvimento do LID. Dessa forma, o diagnóstico pode ser realizado precocemente, permitindo uma
rápida e adequada intervenção terapêutica, com interrupção
do tratamento com o agente desencadeante, para que haja a
resolução positiva do quadro instalado de forma secundária.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Mindfulness ou atenção plena refere-se a um estado de consciência que
possibilita prestar atenção ao momento presente e a cada experiência, com aceitação e
sem julgamento, buscando encontrar a paz e o contentamento. Está frequentemente relacionada com tradições filosóficas, mas nos últimos anos tem recebido grande atenção
em pesquisas científicas por ser capaz de promover benefícios em diversos campos, bem
como surge como uma estratégia para melhora na qualidade de vida, inclusive de pessoas
com neoplasias. OBJETIVO: Apresentar uma revisão de literatura sobre os benefícios da
prática do mindfulness para portadores de neoplasias. MÉTODO: O método utilizado foi
de revisão de literatura, mediante consultas em artigos acadêmicos, dos anos de 2016 a
2019, nas bases de dados eletrônicos LILACS, SciELO e Pubmed. RESULTADOS: Os resultados das pesquisas demonstraram que a prática de mindfulness promove melhora significativa na saúde mental dos pacientes com neoplasias, em especial em sintomas como
estresse, ansiedade e depressão. Ademais, influencia na manutenção do sono, insônia,
estabilização do humor e redução da fadiga, sendo esta uma das principais queixas relatadas (e pouco tratadas) pelos doentes. Os benefícios do mindfulness podem também se
estender a função imunológica, promovendo a redução de marcadores pró-inflamatórios
e dos níveis de cortisol dos pacientes. Além disso, a prática da atenção plena pode auxiliar no controle emocional positivo, especialmente no processo de “aceitação” da doença.
Ressalta-se que o efeito do mindfulness sobre a intensidade de dores em portadores de
neoplasias é variável, todavia, com relação a aceitação da dor, a prática da atenção plena
demonstrou ser eficaz. CONCLUSÃO: A prática do mindfulness já pode ser vista como
uma terapia adjuvante ao tratamento de neoplasias, pois seus benefícios influenciam diretamente na qualidade de vida, tanto pré, quanto pós intervenção, possibilitando uma
melhora no biopsicossocial dos portadores de neoplasias.
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a b s t r act

INTRODUÇÃO: Mindfulness refers to a state of consciousness that makes it possible to pay attention to the present moment and to each experience, with acceptance and without judgment,
seeking to find peace and contentment. It is often related to philosophical traditions, but in recent
years it has received great attention in scientific research for being able to promote benefits in
several fields, as well as emerging as a strategy for improving the quality of life, including for
people with neoplasms. OBJECTIVE: To present a literature review on the benefits of the practice
of mindfulness for patients with neoplasms. METHOD: The method used was a literature review,
through consultations on academic articles, from the years 2016 to 2019, in the electronic databases LILACS, SciELO and Pubmed. RESULTS: The practice of mindfulness promotes a significant
improvement in the mental health of patients with neoplasms, especially in symptoms such as
stress, anxiety and depression. Furthermore, it influences the maintenance of sleep, insomnia,
stabilization of mood and reduction of fatigue, which is one of the main complaints reported
(and little treated) by patients. The benefits of mindfulness can also extend immune function,
promoting a reduction in pro-inflammatory markers and cortisol levels in patients. In addition,
the practice of mindfulness can assist in positive emotional control, especially in the process of
“accepting” the disease. It is noteworthy that the effect of mindfulness on the intensity of pain in
patients with cancer is variable, however, with regard to pain acceptance, the practice of mindfulness has proven to be effective. CONCLUSION: The practice of mindfulness can already be seen as
an adjunctive therapy to the treatment of neoplasms, as its benefits directly influence the quality
of life, both before and after intervention, allowing an improvement in the biopsychosocial of
patients with neoplasms.

I N T RO D U Ç Ã O

A

s neoplasias são consideradas como um dos maiores
problemas de saúde pública em todo o mundo, ocupando a segunda causa de morte na maioria dos países1. Elas
podem ser causadas por diferentes etiologias, como fatores
genéticos, ambientais, socioeconômicos e até culturais.
No Brasil sua alta incidência vem acompanhando a transição epidemiológica vivida pelo país, devido a inversão da
pirâmide etária e, consequentemente, com o aumento da
longevidade. Por tratar-se de uma patologia potencialmente devastadora e incapacitante, vem ocorrendo um grande
avanço da ciência em relação à prevenção, ao diagnóstico
precoce, ao tratamento e aos cuidados paliativos dos diversos tipos de neoplasias, sendo que, neste contexto, o mindfulness surgiu como um potente aliado como terapia coadjuvante2.
A palavra “mindfulness”, cuja tradução para o inglês é
advinda da palavra sati, em pali (antiga língua da psicologia
budista), sugere estar atento, atenção e lembrar-se. A sua
tradução mais utilizada na língua portuguesa é “atenção plena”. Segundo Jon Kabat-Zinn, mindfulness significa apenas
“parar e estar presente, só isso”3.
Dessa forma, mindfulness ou atenção plena refere-se a

um estado de consciência que possibilita prestar atenção
ao momento presente e a cada experiência, com aceitação
e sem julgamento, buscando encontrar a paz e o contentamento.
Apesar de estar frequentemente relacionada com tradições filosóficas, nos últimos anos o mindfulness tem recebido grande atenção em pesquisas científicas por ser capaz de
promover benefícios em diversos campos, bem como surge
como uma estratégia para melhora na qualidade de vida de
pacientes enfermos.
Lidar com os sintomas, a incapacidade e as perspectivas
incertas do câncer é um desafio angustiante para uma proporção significativa da população. Neste contexto, a prática
de mindfulness pode ser uma alternativa benéfica para as
pessoas com neoplasias, uma vez que sua prática é capaz de
reduzir níveis de estresse, de ansiedade e de experiência de
emoções negativas, bem como aumentar o bem-estar4.
Por isso, o mindfulness é um programa único, relativamente breve e de baixo custo, que pode potencialmente ser
aplicado a uma série de doenças e é capaz de produzir uma
mudança positiva nas perspectivas fundamentais em relação à saúde e à doença5.
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OB J E T I V OS

Considerando a alta incidência das neoplasias e suas
implicações na saúde biopsíquica do indivíduo acometido,
buscou-se avaliar o uso da prática do mindfulness como coadjuvante no tratamento contra neoplasias, avaliando-se as
respostas terapêuticas.
Dessa forma, espera-se contribuir com um melhor conhecimento sobre terapias coadjuvantes no câncer, além de
possibilitar um conhecimento mais vasto sobre o mindfulness, visto que ainda há um déficit sobre o tema no âmbito
social e acadêmico.
M É T O D OS

Estudo descritivo, analítico tipo retrospectivo, utilizando-se a metodologia de revisão de literatura, mediante consultas em artigos acadêmicos, dos anos de 2016 a 2019, nas
bases de dados eletrônicos LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific
Electronic Library Online) e Pubmed.
Foram usados os seguintes descritores na língua portuguesa, de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS): mindfulness; neoplasia; tratamento. Já na língua
inglesa, de acordo com Medical Subject Headings (MeSH),
utilizou-se: mindfulness; neoplasm; treatment.
RESU L T A D OS

E

D I S C USS Ã O

A utilização do mindfulness como forma de auxílio no
tratamento do câncer tem suas raízes nas tradições espirituais contemplativas, nas quais a atenção plena e a percepção
consciente no momento presente, de maneira aberta e sem
julgamento, é muito praticada6. Assim, o principal objetivo
é desenvolver a capacidade de estar consciente em cada
momento, prestando atenção de uma maneira particular no
momento presente e sem julgamentos7.
Pacientes com neoplasias enfrentam muitos eventos
físicos e emocionais durante e após o tratamento, que podem ativar repetidamente uma resposta ao estresse. Neste
contexto, a prática do mindfulness representa uma nova experiência baseada na redução da excitação e o despertar da
consciência de sensações e experiências corporais8.
Dessa maneira, a prática de mindfulness promove uma
melhora significativa na saúde mental dos pacientes com neoplasias, em especial em sintomas como estresse, ansiedade
e depressão. Muitos desses efeitos são conseguidos pelo fato
de as pessoas verem os eventos mais objetivamente e com
menos paixão, o que permite a regulação dos pensamentos,
emoções e reações fisiológicas de forma mais efetiva9.
Ademais, a prática da atenção plena influencia na manutenção do sono, da insônia, da estabilização do humor e,
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principalmente, na redução da fadiga, sendo esta uma das
principais queixas relatadas pelos enfermos, porém pouco
tratada pelos médicos. A fadiga causa interferência na qualidade de vida do paciente, podendo ainda persistir por muito tempo após o término do tratamento. Assim, a prática do
mindfulness tem sido associada a efeitos positivos nestes
pacientes, encontrando-se melhora da fadiga, aumento do
vigor e da vitalidade10.
Os benefícios do mindfulness podem também se estender a função imunológica, promovendo a redução de marcadores pró-inflamatórios e dos níveis de cortisol dos pacientes. Este mecanismo é de grande importância visto que
pacientes com câncer têm sido associados a desregulação
do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), especialmente
aqueles com maior gravidade da doença e em tratamentos
quimioterápicos6.
Ressalta-se, todavia, que o efeito do mindfulness sobre
a intensidade das dores em portadores de neoplasias é variável, já que as características e os tipos de dores são diversos. Entretanto, a prática da atenção plena pode auxiliar no
controle emocional positivo, especialmente no processo de
“aceitação” da doença e da dor física e mental provocadas
pelo câncer11,12.
C O N C L US Ã O

Diante da crescente incidência das neoplasias e de todo
o estigma socioemocional que as acompanham, tornou-se
essencial o uso de terapias complementares no seu manejo. Neste contexto, o mindfulness destaca-se por ser uma
terapia adjuvante eficaz, capaz de reduzir os níveis de ansiedade, estresse, fadiga e depressão, além de outros tantos
efeitos colaterais associados às terapias convencionais e ao
próprio diagnóstico do câncer.
Assim, a prática do mindfulness já pode ser vista como
uma terapia de primeira escolha, coadjuvante ao tratamento
de neoplasias, pois seus benefícios influenciam diretamente na qualidade de vida, tanto pré, quanto pós intervenção,
possibilitando uma melhora no aspecto biopsicossocial dos
portadores de neoplasias.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A saúde mental dos estudantes de medicina tem sido abordada e
discutida em diferentes meios de comunicação, dada a alta prevalência das taxas de
suicídio neste grupo populacional. Assim, será exposto neste presente estudo, os fatores que interagem para uma pessoa retirar sua própria vida, especialmente, o acadêmico de medicina. OBJETIVOS: O presente estudo tem como objetivo analisar os
fatores de estresse e a autopercepção do estudante de medicina e correlacioná-los
com as implicações na saúde mental. MÉTODOS: Foi realizada uma metanálise nos
bancos de dados ScientificElectronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), além de leitura feita no livro
de Psiquiatria Clínica escrito por Amaury Cantilino e Dennison Carneiro Monteiro.
RESULTADOS: Os resultados indicaram que a grande carga horária sobreposta aos
acadêmicos de medicina, o afastamento familiar, o menor convívio com os amigos e
as muitas informações a serem estudadas e praticadas da forma correta dentro deste curso convergem para uma maior taxa de suicídio nesta população em comparação com a população geral. CONCLUSÃO: É preciso desestigmatizar o sofrimento
emocional e entender que a rotina que um curso exige pode levar a um problema
psicológico e este deve ser tratado, precocemente, por profissionais especializados.
a b s t r act

INTRODUÇÃO: A saúde mental dos estudantes de medicina tem sido abordada e discutida em diferentes meios de comunicação, dada a alta prevalência das taxas de suicídio neste grupo populacional. Assim, será exposto neste presente estudo, os fatores
que interagem para uma pessoa retirar sua própria vida, especialmente, o acadêmico
de medicina. OBJETIVOS: O presente estudo tem como objetivo analisar os fatores
de estresse e a autopercepção do estudante de medicina e correlacioná-los com as
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implicações na saúde mental. MÉTODOS: Foi realizada uma metanálise nos bancos
de dados ScientificElectronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-americana
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), além de leitura feita no livro de Psiquiatria Clínica escrito por Amaury Cantilino e Dennison Carneiro Monteiro. RESULTADOS: Os resultados indicaram que a grande carga horária sobreposta aos acadêmicos
de medicina, o afastamento familiar, o menor convívio com os amigos e as muitas
informações a serem estudadas e praticadas da forma correta dentro deste curso
convergem para uma maior taxa de suicídio nesta população em comparação com a
população geral. CONCLUSÃO: É preciso desestigmatizar o sofrimento emocional e
entender que a rotina que um curso exige pode levar a um problema psicológico e
este deve ser tratado, precocemente, por profissionais especializados.

Classificação
REVISÃO DE LITERATURA

I N T RO D U Ç Ã O

O

suicídio pode ser definido como o ato deliberado de
matar a si mesmo. É considerado um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sendo,
na maioria dos países, a segunda causa de morte na população economicamente ativa. Segundo dados dos últimos
20 anos, o Brasil está entre os dez países com as mais altas
taxas de suicídio no mundo, sendo a terceira principal causa
de morte entre adultos jovens do sexo masculino de 20 a 39
anos, em 2015¹.
O ingresso no curso de Medicina requer a transformação
precoce de adolescentes em profissionais o que, muitas vezes, impõe adquirir maturidade para escolhas individuais no
que diz respeito à atuação profissional e ao relacionamento
com futuros colegas e pacientes². As repercussões desse processo de adaptação a novas situações foram descritas - por
Hans Selye - como estresse, compreendendo três fases: de
alerta, resistência e exaustão. Quando esgotado e sem o desenvolvimento de mecanismos de restauração, o organismo
pode evoluir para o “distress” ou estresse destrutivo, com
efeitos deletérios à saúde física e psicológica, que, no estágio
crônico, podem evoluir para a Síndrome de Burnout³. A definição mais utilizada para burnout é a de Maslach e Jackson³:
uma “síndrome multidimensional constituída por exaustão
emocional, desumanização e reduzida realização pessoal no
trabalho”.
A grande carga horária sobreposta aos alunos, a necessidade de cumprir horas extracurriculares, a concorrência
entre os colegas de classe para destacar o melhor aluno
de cada ano da faculdade e a concorrência no final do curso para ingressar em uma residência médica são alguns
dos fatores que aumentam o risco dos acadêmicos de medicina apresentarem síndrome de Burnout e, consequentemente, o suicídio.

OB J E T I V OS

Neste presente estudo tem como objetivo analisar os fatores de estresse que afetam a vida psicossocial do acadêmico de medicina, a sua autopercepção em relação ao curso e
correlacioná-los com as implicações na saúde mental.
M É T O D O

Realizou-se uma busca bibliográfica para aferir os artigos sobre o tema proposto. Os artigos foram consultados nas
bases de dados ScientificElectronic Library Online (SciELO)
e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS) por meio do cruzamento entre os seguintes
descritores: “suicide”, “Mental Health”, “Education, Medical”
e “students”. Foram utilizados artigos escritos em inglês e
português, no período de 1985 à 2015. Foi usado, também,
livros que contemplam o tema – em especial o livro de Psiquiatria Clínica escrito por Amaury Cantilino e Dennison
Carneiro Monteiro - e que puderam contribuir com a construção desta revisão sistemática. Assim, foram incluídos artigos originais, pesquisas quantitativas e qualitativas, estudos retrospectivos 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

Revisões sistemáticas e estudos longitudinais de literatura feitos sobre suicídio em acadêmicos de medicina identificaram que as taxas de suicídio nesse grupo são mais elevadas do que em outros grupos acadêmicos4
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. Em concordância, os estudos mostraram que essa grande prevalência - entre os alunos do curso de graduação em
medicina – ocorre devido à pressão para acertar e mostrar
seus acertos não apenas a si mesmos, mas também a terceiros, como colegas, familiares e sociedade. E, em cada etapa
a conquistar para ser um médico melhor, a tendência é aumentar essa pressão, haja vista o aumento da concorrência o
que torna um gatilho para a exaustão física e mental e, consequentemente, para a síndrome de Burnout.
Segundo estudos, há evidências de que os estudantes de
Medicina e residentes têm mais possibilidade de sofrer de
depressão do que alunos de outras pós-graduações e adultos jovens em geral5. A escola médica é reconhecida por
inúmeras pesquisas como desencadeadora de estresse e
como influência negativa no bem-estar físico e psicológico,
e no desempenho acadêmico dos estudantes de Medicina.
Os transtornos mentais, segundo a literatura, podem estar
presentes em até 50% dessa população5. A presença de docentes pouco colaborativos e muito exigentes tem tornado o
ambiente acadêmico pesado, com foco nas cobranças e não
no conteúdo a ser ministrado aos discentes. Dessa forma, o
processo ensino-aprendizagem fica cada vez mais restrito
e os alunos passam a se sentir inseguros quanto ao curso
que escolheram, aumentando as incertezas, os medos e a
tristeza de não ser o que muitos esperavam que fosse. Como
consequência, aumentam-se os casos de depressão e abuso
de substâncias psicoativas sem procura de ajuda especializada, a fim de sonegar a exaustão emocional e mostrar-se
capaz de solucionar o problema sozinho, afinal “já sou quase
um médico e consigo resolver isso” é o que muitos pensam.
Foi feita uma pesquisa, a qual correlacionou a presença de
pensamentos depressivos e de desesperança com o risco de
suicídio entre os estudantes de Medicina, Farmácia e Enfermagem. Essa pesquisa revelou que a prevalência do suicídio
foi maior entre os estudantes de medicina, em especial, os
que cursavam o sexto ano da faculdade6.
Segundo Meleiro, há uma negligência das faculdades de
medicina quanto à saúde mental dos seus estudantes o que
torna uma verdadeira discordância, porque são alunos que
estão entre as melhores faculdades do País, mas que não têm
nenhuma assistência psicológica. Assim, ressoa na imagem
escancarada dos dias de hoje - o suicídio como segunda principal causa de morte entre os acadêmicos de medicina, perdendo apenas para os acidentes7. No Livro Psiquiatria Clínica - Um Guia Para Médicos e Profissionais de Saúde Mental
escrito por Amaury Cantilino e Dennison Carneiro Monteiro, relata-se a importância da Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS) para a assistência da saúde mental dos indivíduos
ofertando tratamento adequado, a fim de reduzir as mortes
por problemas psicossociais. No entanto, a má adesão a esses meios de ajuda e, principalmente, a distribuição desigual
dos recursos financeiros para cada município têm limitado a
real eficácia dessa rede8.
Em um estudo transversal retrospectivo9, foi feito um
questionário com 875 estudantes de medicina o qual reve-
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lou que 37% já tiveram pensamento suicida e 2,3% tentaram
suicídio, pelo menos, uma vez. Sendo que 2 alunos tentaram
mais de uma vez. No entanto, o movimento de subnotificação dos suicídios no meio médico, altera os resultados das
pesquisas em função da proteção contra a imagem negativa
que o ato suicida pode causar, condição esta que prejudica
a notificação e informação quanto à gravidade do problema
na classe médica10. O fato é que o aumento cada vez maior
de suicídio em acadêmicos de medicina traz à tona uma reflexão sobre o papel da sociedade como facilitadora de uma
melhor saúde mental e menores condições externas que
propiciam tal ato.
D I S C USS Ã O

Assim, é nítido que o suicídio em estudantes de medicina
ainda é um assunto que precisa ser expandido e visto, por
muitos, como um meio para atingir menores prevalências
desse ato numa população jovem e com grande perspectiva de futuro. O aumento cada vez maior de fatores externos,
como ansiedade, depressão, medo e incertezas, são gatilhos
para um desfecho deplorável, fato que requer mudanças no
padrão de ensino pelos docentes, na concorrência e como a
sociedade enxerga o futuro médico.
O processo de formação médica está diretamente implicado nos determinantes de risco para o suicídio. Esse processo implica, de forma significativa, a falta de tempo para
o lazer e para contato com os amigos, família e parceiros
amorosos, grande número de perdas durante o curso, desconstrução da idealização da onipotência médica, crescente
consciência dos problemas existentes na profissão, além de
convivência com o clima de competição por melhores notas
e vagas. Surgem, então, os problemas psicológicos de modo a
influenciar - negativamente - a saúde mental do estudante11.
Portanto, há uma concordância entre os estudos em relação aos fatores que estão associados ao ato de suicidar. Dentre os fatores mais discutidos, encontram-se a depressão, a
ansiedade, a concorrência, o abuso de substâncias psicoativas, as incertezas, os medos e os erros durante a graduação.
Apesar desta elucidação, ainda há faculdades de medicina
despreparadas para abordar a saúde mental de seus estudantes e redes de apoio não consolidadas para efetivar a melhoria psicossocial da sociedade.
C O N C L US Ã O

O suicídio tornou-se uma calamidade entre os estudantes de medicina e, sem dúvidas, necessita ser visto de forma diferente pela sociedade. Inicialmente, é preciso desestigmatizar o sofrimento emocional e entender que a rotina
que um curso exige pode levar a um problema psicológico e
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este deve ser tratado, precocemente, por profissionais especializados. Dessa forma, necessita-se que as faculdades de
medicina do País estejam prontas para receber seus estudantes, oferecendo assistência psicológica em todos os anos
da faculdade e, em especial, o sexto ano, a fim de reduzir as
condições externas que propiciam o suicídio – como ansiedade, depressão, medo e erros.
Além disso, é importante que os docentes ajudem a tornar o método ensino-aprendizagem menos cobrador, menos
exigente, mas sim com maior troca de informações, experiências e ajudas a fim de diminuir as consequências que a
pressão psicológica pode gerar. Os discentes devem entender que a busca pelo conhecimento e pelas atualizações têm
que fazer parte de suas rotinas, porém erros são comuns e
estão presentes na vida de qualquer médico e que não é possível saber tudo e todas as coisas. É preciso, também, que
as faculdades de medicina abordem a questão psicológica
de seus estudantes, ofertando – por exemplo – profissionais
que estejam disponíveis 24 horas, sendo o período noturno
através de redes sociais, para conversar e entender os pensamentos do acadêmico ajudando-lhe durante o decorrer do
curso.
Portanto, esse estudo vem alertar a sociedade para a
questão do suicídio entre os acadêmicos de medicina, a
fim de preservar a saúde daqueles que cuidam da saúde de
outros – é sobre ter empatia. Porém, são necessárias mais
pesquisas e publicações para contribuir com o entendimento dos processos psicológicos envolvidos no ato do suicídio
e aplicação de programas de apoio que possam medir, de
forma prática, a eficácia de intervenções específicas para o
problema em questão.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Síndrome de Dandy Walker é composta por um grupo de malformações
congênitas do sistema nervoso central, envolvendo a fossa posterior (cerebelo e estruturas
adjacentes). Sua patogenia é controversa. A teoria mais aceita para explicar sua patogenia
envolve o processo de desenvolvimento da folha dos forames de Lushka e Magendie durante o quarto mês de vida fetal, o que leva ao abaulamento cístico do quarto ventrículo.
RELATO DO CASO: Paciente C.D.S de 12 anos, proveniente do interior do Tocantis, com
relato de atraso do desenvolvimento neuropisicomotor. Neurologista assistente solicitou
ressonância de crânio que evidenciou alterações da fossa posterior e do vermis cerebelar
sendo diagnosticado com Síndrome de Dandy-Walker aos 12 anos de idade. DISCUSSÃO:
Praticamente todos os autores concordam em que a causa seja um defeito de desenvolvimento. Processos inflamatórios poderão determinar bloqueio dos orifícios de Luschka e
Magendie; entretanto, em tais circunstâncias, faltam os outros elementos que caracterizam a síndrome. Dandy admitiu que a falha de desenvolvimento dos orifícios de Luschka
e Magendie fôsse o defeito inicial, sendo esta teoria desenvolvida por Taggart e Walker.
CONCLUSÃO: A Síndrome de Dandy Walker é uma patologia rara e possui um alto índice
de mortalidade. O grande desafio dessa doença é realizar o diagnóstico precoce já que a
mesma tem apresentação clínica variada.

A BS T R A C T

INTRODUCTION: Dandy Walker Syndrome is composed of a group of congenital malformations of the central nervous system, involving the posterior fossa (cerebellum and adjacent
structures). Its pathogenesis is controversial. The most accepted theory to explain its pathogenesis involves the process of developing the leaf of the foramen of Lushka and Magendie during the fourth month of fetal life, which leads to the cystic bulging of the fourth
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ventricle. CASE REPORT: 12-year-old C.D.S patient, from the interior of Tocantis, with a
report of delayed neuropsychomotor development. Assistant neurologist requested skull
resonance imaging that showed changes in the posterior fossa and cerebellar vermis
being diagnosed with Dandy-Walker Syndrome at 12 years of age. DISCUSSION: Virtually
all authors agree that the cause is a developmental defect. Inflammatory processes may
cause blockage of the Luschka and Magendie orifices; however, in such circumstances,
the other elements that characterize the syndrome are missing. Dandy admitted that the
failure to develop the Luschka and Magendie holes was the initial defect, this theory being
developed by Taggart and Walker. CONCLUSION: Dandy Walker Syndrome is a rare disease and has a high mortality rate. The great challenge of this disease is to make an early
diagnosis since it has a varied clinical presentation.

Classificação
RELATO DE CASO

I N T RO D U Ç Ã O

A

Síndrome de Dandy Walker é composta por um grupo de malformações congênitas do sistema nervoso
central, envolvendo a fossa posterior (cerebelo e estruturas
adjacentes). A síndrome foi inicialmente descrita por Sutton,
em 1887, sendo que Dandy e Blackfan, em 1914, descreveram a teoria patogênica da atresia dos forames de Luschka
e Magendie 6.
A patogenia da Síndrome de Dandy Walker é controver.6
sa . A teoria mais aceita para explicar sua patogenia envolve o processo de desenvolvimento da folha dos forames de
Lushka e Magendie durante o quarto mês de vida fetal, o que
leva ao abaulamento cístico do quarto ventrículo5. Sua incidência é estimada em 1:30.000 e a mortalidade varia de 10
a 66% 6.
O quadro clínico é muito variado e tem relação direta
com as alterações anatômicas, quanto mais severas são estas, maior é a sintomatologia1.
Para o diagnóstico, há necessidade de exames de imagem como a tomografia computadorizada de crânio e ressonância magnética 5.
O tratamento é apenas de suporte e sintomático5.

RE L A T O

D E

C A SO

Paciente C.D.S de 12 anos, proveniente do interior do
Tocantis, com relato de atraso do desenvolvimento neuropisicomotor. Neurologista assistente solicitou ressonância de
crânio que evidenciou alterações da fossa posterior e do vermis cerebelar sendo diagnosticado com Síndrome de Dandy-Walker aos 12 anos de idade.

D I S C USS Ã O

Há certa dificuldade para a classificação dos casos referidos na literatura antiga, tanto pela precariedade de alguns relatos como pela confusão com outras malformações
cerebelares, em época em que a existência dos orifícios de
Luschka e Magendie era discutida. Por isso as várias revisões são discordantes. Os casos referidos até 1914 são todos
duvidosos, sendo citados em algumas revisões e excluídos
de outras. Em 1914 Dandy e Blackfan fizeram a primeira
descrição pormenorizada. Dandy em 1921 relatou mais 3
casos, aventando a hipótese de que a condição seria devida a
falha de desenvolvimento dos orifícios que comunicam o IV
ventrículo com o espaço subaracnóideo e não do seu fechamento como conseqüência de traumatismo ou infecção. Em
1942 Taggart e Walker reviram o assunto adotando a hipótese sugerida por Dandy. Em 1954, Benda 3 sugeriu o nome de
"síndrome de Dandy-Walker" em substituição ao de "atresia
do orifício de Magendie", usado até então2.
Praticamente todos os autores concordam em que a causa seja um defeito de desenvolvimento. Processos inflamatórios poderão determinar bloqueio dos orifícios de Luschka e
Magendie; entretanto, em tais circunstâncias, faltam os outros elementos que caracterizam a síndrome.2 Dandy admitiu que a falha de desenvolvimento dos orifícios de Luschka
e Magendie fôsse o defeito inicial, sendo esta teoria desenvolvida por Taggart e Walker 12. Êstes orifícios devem estar
permeáveis do 4.° ao 6.° mês de vida intra-uterina; se isto
não se der, haverá hipertensão no sistema ventricular que se
dilata. Este aumento é mais intenso ao nível do IV ventrículo,
determinando a separação das duas porções da comissura
lateral e dificultando a diferenciação da parte posterior do
vérmis cerebelar 2.
Epidemiologia
Estima-se que sua incidência seja de 1:25.000 a 35.000
nascimentos e sua mortalidade de 10 a 66%, atribuída
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principalmente às malformações associadas, que estão presentes em aproximadamente 75% dos fetos acometidos10 .
Prematuros e pequenos para a idade gestacional também
apresentam um risco aumentado de mortalidade. Casos
familiares não são frequentes 6. Os fatores etiológicos mais
comuns são a exposição pré-natal à rubéola, toxoplasmose,
citomegalovírus, álcool, warfarin e dieta com deficiência de
riboflavina.13. Dentre as malformações associadas, as mais
comuns são ventriculomegalia, alterações da linha média,
agenesia do corpo caloso, holoprosencefalia, cefalocele, rins
policísticos, malformações cardíacas, defeitos de palato e
face. Cromossomopatias são encontradas em até 55% dos
fetos com diagnóstico pré-natal de MDW, sendo as mais comuns a trissomia do 13, triploidia e trissomia do 18, respectivamente 10.
Síndrome de Dandy-Walker engloba três entidades: 1)
Malformação clássica de Dandy-Walker, constituída pela
tríade de dilatação cística do quarto ventrículo, agenesia
parcial ou completa do vermis cerebelar e fossa posterior
alargada; 2) Variante de Dandy-Walker, caracterizada por
disgenesia cerebelar sem alargamento da fossa posterior e
hipoplasia do vermis cerebelar; 3) Megacisterna Magna, que
corresponde ao alargamento da cisterna magna sem alteração do vermis cerebelar e do quarto ventrículo, porém podendo estar presente a hipoplasia cerebelar 4.
Os sintomas característicos em pacientes pediátricos
estão relacionadas com o grau de hidrocefalia e são: êmese, hiperirritabilidade e convulsões, bem como, atraso no
desenvolvimento psicomotor, entre os sinais tem observado
um aumento progressivo no perímetro cefálico, dilatação e
congestão de veias no couro cabeludo, abaulamento da fontanela anterior e diástase de suturas cranianas 7. Secundário
à compressão ou malformação do tronco cerebral, outras
manifestações como bradicardia, bradipnéia e paralisia do
sexto nervo craniano 8. Ressalta-se que o início dos sintomas
na idade adulta é extremamente raro, mas pode ocorrer espontaneamente ou após traumatismos cranianos 3.
Diagnóstico e tratamento
Sempre que em estudos de imagem é verificado uma fossa posterior aumentada de tamanho, deve ser considerada
Dandy-Walker como uma opção diagnóstica 11. As técnicas
de diagnóstico por imagem incluem; ultra-som, ressonância nuclear magnética e tomografia axial computadorizada.
A avaliação inicial deve ser feita com o ultra-som, que é o
método de escolha para o diagnóstico pré-natal, sendo possível através da ultrassonografia transvaginal diagnosticar
a partir do 18ª semana de gestação, altura em que o vermis cerebelar deve ser formado completamente, não antes,
para evitar falsos positivos1. Os achados ultrassonográficos
incluem dilatação do quarto ventrículo, dilatação cística da
fossa posterior que se estende da cisterna magna ao quarto
ventrículo, hipoplasia ou agenesia completa do vermis cerebelar, elevação do tentório e, frequentemente, dilatação do
terceiro ventrículo e dos ventrículos laterais 10. O diagnóstico é realizado na maioria das vezes no período pré-natal ou
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na primeira infância em decorrência de sinais e/ou sintomas
de hidrocefalia 9.
O tratamento é apenas de suporte e sintomático. Nos
pacientes com hipertensão intracraniana, dependendo do
caso, pode haver indicação de derivação ventrículo-peritoneal; quando há psicoses associadas, fármacos antipsicóticos podem ser utilizados. Uma equipe multidisciplinar é
importante para o manejo e a reabilitação na presença de
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, desajustes
psicossociais, entre outros. O prognóstico depende em grande parte de malformações associadas 3.
C O N C L US Ã O

A Síndrome de Dandy Walker é uma patologia rara, e
possui um alto índice de mortalidade, o grande desafio dessa doença é realizar o diagnóstico precoce já que a mesma
tem apresentação clínica variada, sendo que o principal exame para o diagnóstico ou suspeita clínica é a ultrassonografia pré-natal.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A esquizencefalia é uma malformação congênita, definida como uma fenda
que atinge os hemisférios cerebrais estendendo-se do córtex até os ventrículos podendo
ser unilateral ou bilateral, envolvendo principalmente os lobos parietais e frontal. RELATO
DE CASO: Paciente E.N.S, 4 meses de idade em consulta com neuropediatra com atraso do
desenvolvimento neuropsicomotor. Foi solicitado ressonância magnética do crânio que evidenciou um conjunto de alterações envolvendo os hemisférios cerebrais com uma fenda em
ambos os hemisférios comunicando o ventrículo lateral com o espaço subaracnóideo. DISCUSSÃO: A esquizencefalia continua sendo um diagnóstico antenatal raro. A incidência do
defeito é relatada como 1/1650 pacientes com crises epilépticas e / ou retardo psicomotor
ou 1,54 / 100.000 nascimentos. Essa malformação pode ser unilateral ou bilateral, sendo
a esquizencefalia bilateral um pouco mais comum. CONCLUSÃO: Apesar da esquizencefalia ser uma malformação congênita rara, é importante conhecer seus fatores de risco bem
como a complexidade de sua clínica que envolve desde hemiparesias leves até tetraparesias
com prejuízo para independência das atividades de vida diária. Sendo assim, é importante
reconhecer as alterações nos exames de imagem de forma precoce e correlacionar com as
repercussões clínicas da patologia.
r e s u m o

INTRODUCTION: Schizencephaly is a congenital malformation, defined as a slit that reaches the cerebral hemispheres extending from the cortex to the ventricles and can be unilateral or bilateral, involving mainly the parietal and frontal lobes. CASE REPORT: Patient
E.N.S, 4 months old in consultation with a neuropediatrician with delayed neuropsychomotor development. Magnetic resonance imaging of the skull was requested, which showed a
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set of changes involving the cerebral hemispheres with a slit in both hemispheres communicating the lateral ventricle with the subarachnoid space. DISCUSSION: Schizencephaly remains a rare antenatal diagnosis. The incidence of the defect is reported as 1/1650 patients
with epileptic seizures and / or psychomotor retardation or 1.54 / 100,000 births. This malformation can be unilateral or bilateral, with bilateral schizencephaly a little more common.
CONCLUSION: Although schizencephaly is a rare congenital malformation, it is important to
know its risk factors as well as the complexity of its clinic, which involves everything from
mild hemiparesis to tetraparesis with impairment to the independence of activities of daily
living. Therefore, it is important to recognize changes in imaging tests early and correlate
with the clinical repercussions of the pathology.

Julia Cachoeira Ramos, Unifan
– Centro Universitário Alfredo
Nasser – Goiânia, Goiás, Brasil.
Classificação
RELATO DE CASO

I N T RO D U Ç Ã O

A

esquizencefalia é uma malformação congênita, definida
como uma fenda que atinge os hemisférios cerebrais estendendo-se do córtex até os ventrículos podendo ser unilateral ou bilateral, envolvendo principalmente os lobos parietais
e frontal1.
A patogênese da esquizencefalia não é totalmente compreendida, mas pode ser devido a um incidente ambiental pré-natal
ou de origem genética2. As causas da esquizencefalia são heterogêneas e podem incluir teratógenos, infecção pré-natal,
trauma materno ou mutações EMX23.
A esquizencefalia pode ocorrer isoladamente, em associação com outras anomalias de desenvolvimento do cérebro,
ou como parte de uma doença congênita múltipla4.
As manifestações clínicas são variadas, mas as mais encontradas são o déficit motor, a epilepsia, e o retardo mental.
Alguns pacientes não apresentam alterações neurológicas,
sendo a malformação apenas um achado de exame5.
A ressonância magnética (RM) é central no diagnóstico de
crianças com anomalias cerebrais congênitas, e imagens de
RM no útero agora são usadas para detecção pré-natal de
anormalidades cerebrais, incluindo esquizencefalia7. O objetivo principal deste artigo é descrever um caso clínico de
esquizencefalia correlacionando com os achados clínicos e
de imagem presentes na literatura científica.
RE L A T O

D E

C A SO

Paciente E.N.S, 4 meses de idade em consulta com neuropediatra com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Foi
solicitado ressonância magnética do crânio que evidenciou um

conjunto de alterações envolvendo os hemisférios cerebrais
com uma fenda em ambos os hemisférios comunicando o ventrículo lateral com o espaço subaracnóideo.
D I S C USS Ã O

Esquizencefalia é uma malformação congênita rara do sistema
nervoso central envolvendo os hemisférios cerebrais consistindo de uma fenda no manto de um ou ambos os hemisférios,
com comunicação entre o ventrículo lateral e o espaço subaracnóideo. Essas fendas caracterizam-se da superfície pial até
a ependimária com as bordas revestidas por substância cinzenta8. Grandes porções dos hemisférios cerebrais podem estar faltando e são substituídas pelo líquido cefalorraquidiano.
O defeito é um defeito de migração celular que se desenvolve
entre dois e cinco meses de gestação9.
Embora essa malformação tenha sido descrita pela primeira
vez por WILMARTH (1887- pp. 395-407) em 1887, o termo foi
introduzido em 1946 por YAKOVLEV e Waldsworth, que descreveram dois tipos de esquizencefalia: tipo I (lábio fechado),
uma fissura que evitava a passagem líquido cefalorraquidiano
e tipo II (lábio aberto), uma fenda de largura irregular permitindo que o líquido cefalorraquidiano passe entre a cavidade
ventricular e o espaço subaracnóideo. A esquizencefalia pode
ocorrer unilateral ou bilateralmente em qualquer região hemisférica10. Fendas bilaterais são geralmente simétricas em
localização, mas não necessariamente têm o mesmo tamanho.
Um relatório anterior em Taiwan relatou que a esquizencefalia unilateral e de lábio aberto era mais comum, sendo a displasia
cortical a malformação cerebral associada mais comum e que as
fissuras bilaterais e intratáveis resultaram nos piores desfechos11.
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A esquizencefalia continua sendo um diagnóstico antenatal
raro. A incidência do defeito é relatada como 1/1650 pacientes com crises epilépticas e / ou retardo psicomotor ou 1,54
/ 100.000 nascimentos. Essa malformação pode ser unilateral
ou bilateral, sendo a esquizencefalia bilateral um pouco mais
comum. No caso de esquizencefalia bilateral, 60% dos casos
são bilateralmente abertos, 20% dos casos são unilateralmente
abertos e 20% dos casos são fechados bilateralmente. Em caso
de esquizencefalia unilateral, 60% estão abertos. A esquizencefalia possui prevalência de aproximadamente 1,5 por 100.000
bebês nascidos vivos, como estimado a partir de uma revisão
de quatro milhões de nascimentos na Califórnia12. Howe et al.
(2012) relataram uma taxa combinada de nascidos vivos / natimortos de 1,48 por 100.000 de uma população de mais de 2,5
milhões no Reino Unido e menos da metade desses casos foram
detectados no período pré-natal.
A etiopatogenia da esquizencefalia não foi totalmente elucidada13. Um conceito postula o efeito de fatores externos, que
prejudicam o desenvolvimento do cérebro fetal. De acordo
com esta ideia, a causa da esquizencefalia é o AVC da artéria
cerebral média em consequência de um processo inflamatório
que ocorre no útero, por exemplo, como um efeito da infecção
por citomegalovírus14. A hipótese é apoiada pelo fato de que
a maioria das fissuras de esquizencefalia são vistas na região
do sulco lateral e, portanto, na vasculatura da artéria cerebral
média15. Outros fatores de risco para o desenvolvimento de esquizencefalia são idade jovem materna (abaixo de 20 anos de
vida), nenhum atendimento médico pré-natal (especialmente
no primeiro trimestre da gravidez), abuso de álcool e substâncias entorpecentes e uso de alguns medicamentos por mulheres grávidas (por exemplo, varfarina)16. Outra hipótese aponta
fatores genéticos como a causa do desenvolvimento de esquizencefalia, crianças com esquizencefalia têm uma mutação
heterozigótica do gene EMX2, que é um gene regulador para o
desenvolvimento estrutural do prosencéfalo17.
A esquizencefalia, especialmente seu tipo II, é uma malformação irreversível grave do SNC, que se manifesta por epilepsia,
muitas vezes refratária, e vários graus de paralisia - hemiparesia em caso de esquizenefalia unilateral e quadriparesia em
esquizencefalia bilateral. A malformação está adicionalmente
associada ao retardo mental e, no caso de formas graves de esquizencefalia localizadas no lobo frontal ou na região do sulco
lateral, com variadas formas de caracteropatia. A esquizencefalia do tipo I (lábio fechado) é caracterizada por um curso acentuadamente mais ligeiro. O defeito pode ser assintomático ou
diagnosticado apenas em pacientes adultos. Apresenta crises
epilépticas e déficits motores leves. A imagem do EEG demonstrou que a zona epileptogênica é o córtex displásico, que - como
já foi mencionado antes - pode estar situado não apenas dentro
da fenda, mas também em sua vizinhança e no hemisfério contralateral14, 17.
O método de escolha no diagnóstico por imagem da esquizencefalia é a ressonância magnética. A TC também é útil, mas
em menor grau, uma vez que fornece imagens mais pobres da
substância cinzenta, que são o fator chave na diferenciação en-
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tre a malformação e outras anormalidades do SNC associadas
a fluidos. A esquizencefalia também pode ser diagnosticada na
ultrassonografia pré-natal ou pós-natal, mas isso é verdadeiro
apenas para o tipo II (lábio aberto). Aglomerados de substância
cinzenta anormal podem ser observados não somente dentro
da fenda, mas também em e regiões subjacentes, sem qualquer
comunicação clara com a fissura8,15. Embora menos sensível, a
TC é muito útil pelo seu menor custo, maior disponibilidade e
por permitir uma demonstração anatômica suficiente para estabelecer o diagnóstico e o prognóstico, desde que os aspectos
típicos da esquizencefalia sejam reconhecidos no exame11,13. O
tratamento terapêutico de ambos os tipos de esquizencefalia é
conservador e consiste predominantemente na reabilitação de
déficits motores e retardo mental e tratamento da epilepsia. O
tratamento cirúrgico é realizado apenas em alguns casos com
hidrocefalia concomitante ou hipertensão intracranianana12,16.

C O N C L US Ã O

Apesar da esquizencefalia ser uma malformação congênita
rara, é importante conhecer seus fatores de risco bem como a
complexidade de sua clínica que envolve desde hemiparesias
leves até tetraparesias com prejuízo para independência das
atividades de vida diária. As características morfológicas, também, possuem extensa variabilidade e raramente encontram-se desacompanhadas de outras alterações estruturais do encéfalo. Sendo assim, é importante reconhecer as alterações nos
exames de imagem de forma precoce e correlacionar com as
repercussões clínicas da patologia.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O mal perfurante plantar (MPP), é uma complicação rara, localizada em áreas
de apoio, como por exemplo, a região podal. É caracterizada por uma úlcera profunda e crônica, que se desenvolve devido á alteração ou perda da sensibilidade protetora dos pés. RELATO
DE CASO: Paciente E.S.A, 55 anos de idade em consulta com ortopedista com relato de úlcera e
perda da sensibilidade do pé. Foi solicitado ressonância magnética do pé que evidenciou caracterizada por uma úlcera profunda, com sinais inflamatórios devido a perda da sensibilidade do
pé. DISCUSSÃO: O mecanismo fisiopatológico do mal perfurante plantar está condicionado a
vários conceitos teóricos, ou seja, sem forma definitiva. Algumas teorias como influência de
lesões nervosas ou vasculares, intoxicações e teorias mecânicas, têm sido apontadas como
responsáveis pela sua formação. CONCLUSÃO: O mal perfurante plantar é uma complicação
rara, sendo caracterizada por uma úlcera crônica e indolor. A história clínica e o exame físico
são complementados pela radiografia. Referido mal, quando diagnosticado de forma precoce
pode evitar complicações futuras.
a b s t r act

INTRODUCTION: Plantar perforating disease (MPP) is a rare complication, located in support
areas, such as the foot region. It is characterized by a deep and chronic ulcer, which develops
due to the alteration or loss of the protective sensitivity of the feet. CASE REPORT: Patient E.S.A,
55 years of age in consultation with an orthopedist with a report of ulcer and loss of sensation
in the foot. Magnetic resonance imaging of the foot was requested, which was characterized by
a deep ulcer, with inflammatory signs due to loss of sensation in the foot. DISCUSSION: The
pathophysiological mechanism of plantar perforating disease is conditioned by several theoretical concepts, that is, without definitive form. Some theories, such as the influence of nerve or
vascular injuries, intoxications and mechanical theories, have been identified as responsible for
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their formation. CONCLUSION: Perforating plantar disease is a rare complication, characterized by a chronic and painless ulcer. Clinical history and physical examination are
complemented by radiography. Mentioned poorly, when diagnosed early can prevent future complications.

Classificação
RELATO DE CASO

I N T RO D U Ç Ã O

O

mal perfurante plantar (MPP), é uma complicação rara,
localizada em áreas de apoio, como por exemplo, a região
podal. É caracterizada por uma úlcera profunda e crônica,
que se desenvolve devido á alteração ou perda da sensibilidade protetora dos pés1,2.
Os fatores que estão envolvidos para o desenvolvimento desta úlcera são: ocupações, bebidas alcoólicas, diabetes
mellitus, hérnia de disco, doença de Hansen e espondilolistese. No MPP, o sexo masculino é mais atingido do que o
sexo feminino, os pacientes possuem entre 36-40 anos de
vida, sendo que os adolescentes e idosos são dificilmente
afetados3.
Em toda úlcera perfurante plantar, o fenômeno inicial, é
evidenciado pela ausência de dor. Referida condição é fator
imprescindível para formação da ulceração. O diagnóstico é
realizado através de uma anamnese e um exame físico detalhado, além de exame radiológico2,3.
No tratamento nem sempre é possível encontrar uma solução satisfatória para todas as situações, em razão de não
ser possível de modificar ou redistribuir o pico da pressão
plantar. Assim, os métodos conservadores ou cirúrgicos, são
intervenções amplamente realizadas no tratamento desta
complicação3.
RE L A T O

D E

C A SO

Paciente E.S.A, 55 anos de idade em consulta com ortopedista com relato de úlcera e perda da sensibilidade do pé.
Foi solicitado ressonância magnética do pé que evidenciou
caracterizada por uma úlcera profunda, com sinais inflamatórios devido a perda da sensibilidade do pé.
D I S C USS Ã O

O mecanismo fisiopatológico do mal perfurante plantar
está condicionada à vários conceitos teóricos, ou seja, sem
forma definitiva. Algumas teorias como influência de lesões

nervosas ou vasculares, intoxicações e teorias mecânicas,
têm sido apontadas como responsáveis pela sua formação2,4.
A extremidade dos membros inferiores, isto é, a região
podal, é mais submetida a traumatismo, pela própria condição de suas funções. A dor é um mecanismo de defesa
contra os ferimentos que são expostos, portanto, se há ferida, há dor. Desta forma, como o MPP é uma complicação de
algumas comorbidades que alteram a sensibilidade, a dor
passa despercebida. Com o traumatismo da marcha, ou seja,
um trauma repetitivo levará a ruptura de tecidos moles, a
ferida progride e a inflamação se instala, infiltrando-se nos
tecidos, que se tornam mais friáveis e menos resistentes,
resultando na formação de uma lesão característica. Como
o paciente não sente dor e não realiza repouso, a úlcera se
cronifica e progride sem pretensão de cura5.
A úlcera do mal perfurante plantar se inicia por uma
bolha de sangue ou uma bolha de água, podendo ser única
ou múltipla (assimétricas). Os principais locais de ocorrência são: primeiro metatarso, primeiro pododáctilo, e região
plantar, ou seja, regiões que estão mais afetadas pela pressão. A característica morfológica da úlcera se apresenta
como uma forma ovalada ou em fenda, possuindo dimensões variáveis, acometendo tanto regiões superficiais, como
regiões profundas, destruindo os planos subjacentes e atingindo os ossos. O acometimento da sensibilidade profunda
acarreta inúmeros distúrbios na coordenação dos movimentos dos ossos dos pés durante a marcha, tendo como
consequência a rotura de ligamentos e cápsulas articulares
e fraturas, formando esse conjunto o quadro das artropatias
neuropáticas. Assim, o diagnóstico é feito através da anamnese e exame clínico, além de exame radiológico, como o
raios-X para avaliar o comprometimento ósseo4,6.
A úlcera perfurante plantar é inicialmente uma ferida
como outra qualquer, que se não for tratada de maneira
apropriada, e se não for submetida a repouso, que permita os tecidos exercerem plenamente suas funções reparadoras, acarretará uma evolução prejudicial para a vida do
paciente. O repouso é de fundamental importância, pois a
interferência constante de movimentos impede que ocorra uma cicatrização da úlcera. É importante ressaltar que,
quando a úlcera é diagnosticada precocemente e tratada de
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maneira correta a evolução do paciente é satisfatória, sendo
possível realizar a restauração funcional e anatômica da região que foi afetada2.
Na terapêutica do MPP é necessária uma equipe multidisciplinar, além de medidas conservadoras e não conservadoras. Deve-se realizar cuidados locais, tais como, curativos
diários, repouso e técnicas de alívio da pressão (sandálias
de alívio, órteses sob medida e palmilhas adequadas, gesso
de contato total, entre outros). No tratamento conservador
a imobilização da região afetada é essencial para recuperação, promovendo fechamento da úlcera, não impedindo
de haver recidivas. Referida imobilização só é realizada em
pacientes que apresentam lesões de baixa gravidade e que
não apresentam lesões ósseas. Caso contrário, é necessário
à realização de curetagem ou ressecções, pois em uma fase
avançada à úlcera perfurante nada mais é que um orifício
externo de uma fístula óssea4,5.
No que tange o tratamento cirúrgico a osteotomia é uma
técnica eficaz no MPP que consiste em uma secção cirúrgica parcial, superficial ou profunda do osso que tem como
objetivo corrigir uma restauração ou uma deformidade
do esqueleto. O tratamento cirúrgico é realizado de forma
profilática ou reconstrutiva que tem como objetivo proporcionar o fechamento de uma lesão complicada com infecção profunda, ou de proporcionar que a lesão crônica, uma
vez cicatrizada, não volte a ocorrer, melhorando a marcha,
a distribuição da pressão plantar e a qualidade de vida dos
pacientes3,6.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A deformidade de Haglund, é uma patologia a qual foi descrita pela primeira vez pelo cirurgião ortopédico Patrick Haglund em 1928,sendo caracterizada por
um processo do calcâneo posterior anormal proeminente,o qual acreditava que seria
causada pelo uso de sapatos de salto alto. RELATO DE CASO: Paciente O.S.S, 69 anos
de idade em consulta com ortopedista com relato de dor importante no pé esquerdo.
Foi solicitado ressonância magnética do pé que evidenciou de deformidade de haglund,
tendinite de Aquiles e bursite retrocalcaneal. DISCUSSÃO: A tendinite, inflamação na
região do tendão de Aquiles, foi descrita pela primeira vez por Clain e Baxter, sendo
gerada por um fenômeno excessivo a qual gerava um processo de inflamação e degeneração da inserção do tendão. Schepsis e Leach, realizaram um estudo de corredores de
longa distância, o qual analisaram a associação da deformidade de Haglund e a bursite
retrocalcaneal com tendinite de Aquiles. CONCLUSÃO: Com esse trabalho, verificamos a
alta relação entre o uso de sapatos salto alto e a deformidade de haglund, a qual poderá
gerar com o uso prolongado um processo inflamatório e futura degeneração da inserção
do tendão de aquiles.
a b s t r act

INTRODUCTION: Haglund's deformity is a pathology that was first described by orthopedic surgeon Patrick Haglund in 1928, and is characterized by a process of prominent
abnormal posterior calcaneus, which he believed would be caused by wearing high-heeled shoes. CASE REPORT: Patient O.S.S, 69 years of age in consultation with an orthopedist with a report of severe pain in his left foot. Magnetic resonance imaging of the foot
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Classificação
RELATO DE CASO

was requested, which showed haglund deformity, Achilles tendinitis and retrocalcaneal
bursitis. DISCUSSION: Tendinitis, an inflammation in the Achilles tendon region, was first
described by Clain and Baxter, being generated by an excessive phenomenon that generated an inflammation and degeneration process of the tendon insertion. Schepsis and
Leach, carried out a study of long distance runners, which analyzed the association of
Haglund's deformity and retrocalcaneal bursitis with Achilles tendonitis. CONCLUSION:
With this work, we verified the high relationship between the use of high heel shoes and
the deformity of the haglund, which may generate, with prolonged use, an inflammatory
process and future degeneration of the insertion of the Achilles tendon.

I N T RO D U Ç Ã O

A
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deformidade de Haglund, é uma patologia a qual foi
descrita pela primeira vez pelo cirurgião ortopédico
Patrick Haglund em 1928, sendo caracterizada por um processo do calcâneo posterior anormal proeminente, o qual
acreditava que seria causada pelo uso de sapatos de salto
alto. ¹
A condição é caracterizada por uma projeção proeminente da bursa posterior do calcâneo, tendinite no tendão
Aquiles e inflamação retrocalcaneal.² A condição parece ser
mais comum em mulheres, embora não seja exclusivo para
elas,sendo mais comumente visto em mulheres mais jovens,
que utilizam salto alto.³
O quadro clínico é acompanhado de dor na região do
calcanhar posterior, junto a formação de tecido mole macio,
inchado e doloroso ao nível da inserção do tendão de Aquiles, sendo o diagnóstico feito clinicamente e com uso comumente de radiografia em região do calcanhar lateral,aonde
pode revelar espessamento do tendão de Aquiles, bursite
retrocalcaneal, uma projeção de uma bursite proeminente
em região do calcâneo4.
A revisão da literatura médica indica que o tratamento
geralmente não é cirúrgico.Levantar o calcanhar do sapato
internamente ou externamente ou uma almofada de feltro
para levantar o pé, muda o contato do calcanhar e diminui
a pressão. Se o paciente é um corredor, deve-se tentar diminuir a quilometragem semanal e reduzir exercícios em locais
íngremes como montanhas e colinas são aconselháveis. Anti-inflamatórios não esteroidais tem sido utilizadas em casos
mais agudos ou em casos mais precoces. Estando a bursite
associada, injeção de corticoide em região retrocalcaneal
tem sido sugerida5,6,7,8. O tratamento cirúrgico é reservado
para pacientes com sintomas recalcitrantes. No passado, vários métodos foram utilizados, incluindo a excisão do canal
retrocalcaneal bursa, osteotomia do calcâneo e excisão de
parte ou toda a tuberosidade do calcâneo superior posterior9,10,11,12,13,14,15.

RE L A T O

D E

C A SO

Paciente O.S.S, 69 anos de idade em consulta com ortopedista com relato de dor importante no pé esquerdo. Foi
solicitado ressonância magnética do pé que evidenciou de
deformidade de haglund, tendinite de Aquiles e bursite retrocalcaneal.
D I S C USS Ã O

A deformidade de Haglund,foi uma patologia descrita
pela primeira vez no ano de 1928, pelo cirurgião ortopédico
sueco Patrick Haglund, sendo caracterizada como uma dolorosa “síndrome do retropé, contendo uma proeminência
anormal do processo póstero superior do calcâneo que ele
acreditava ser causada pelo uso de sapatos com salto rígidos
(altos)1.
A tendinite, inflamação na região do tendão de Aquiles,
foi descrita pela primeira vez por Clain e Baxter,25 sendo gerada por um fenômeno excessivo a qual gerava um processo
de inflamação e degeneração da inserção do tendão. Schepsis e Leach,15 realizaram um estudo de corredores de longa
distância, o qual analisaram a associação da deformidade de
Haglund e a bursite retrocalcaneal com tendinite de Aquiles.
A Patologia de Haglund,pode estar associada aos diferentes padrões de atividades rotineiras diárias dos pacientes,sendo que até certo ponto a hereditariedade pode desempenhar um papel na SH. Os pacientes podem herdar,um
formato do pé no qual pode os tornar propensos a desenvolverem a deformidade16.
Para pessoas com arcos plantares altos, elas podem contribuir com a DH. O tendão de Aquiles atribui a volta do osso
do calcanhar, sendo que em um paciente com arcos elevados,
o osso do calcanhar é inclinado para trás no tendão de Aquiles, Isto faz com que a porção mais alta da parte de trás do
osso calcanhar, gere um atrito constante contra o tendão16,17.
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Eventualmente devido a este contato constante,uma
protrusão óssea se desenvolve e a bursa se torna inflamada. Uma bolsa inflamada é formada produzindo eritema e
inchaço, associado a inchaço na região dos tecidos moles 4,18.
O tendão de Aquiles quando comprimido, também tem um
papel importante na DH, causando dor por compressão do
tendão e da Bursa19.
Outro importante fator, o qual pode gerar a deformidade
é a tendência para caminhar na parte de fora do salto. Essa
tendência produz um desgaste, sendo que a borda externa
da sola do sapato, faz com que o calcanhar gire para dentro,
gerando um atrito do osso do calcanhar com o tendão. O tendão em uma forma de resposta se protege formando uma
bursa, que eventualmente fica inflamada e macia16,19.
Na parte clínica é bastante característica um aumento
notável do tecido mole na região do calcanhar, associado a
um inchaço na região do tendão de Aquiles, ocorrendo mais
comumente em jovens que usam sapatos de salto alto. Também a dor existente no nível da inserção do tendão de Aquiles e dor na dorsoflexão do pé16,20.
A radiografia lateral de tornozelo é o exame geralmente
suficiente para o diagnóstico,em especial se a deformidade
de Haglund e alteração existente na gordura de Kager forem
encontradas na imagem, porém em algumas ocasiões exames de imagem adicionais, como ultrassonografia ou ressonância magnética, são solicitados para a confirmação do
caso16,20.
No caso do diagnóstico da Síndrome de Haglund, inclui
a tríade de deformidade de haglund, tendinite de Aquiles e
bursite retrocalcaneal. A deformidade de Haglund consiste
em uma extensão óssea vertical na região da tuberosidade
posterior do calcâneo, sendo o sistema de linhas de passo
paralelas (PPL) o método diagnóstico mais utilizado. Este
método consiste em inserir 2 linhas paralelas entre si em
uma radiografia lateral de tornozelo, uma tangente a face
inferior do calcâneo e outra tangente a face superior, na altura do ponto mais alto da face posterior da superfície da
articulação. Se a tuberosidade exceder essa linha, poderá ser
considerada como deformidade de Haglund20,21.
A tendinite de Aquiles se apresenta com um espessamento do tendão visualizados por ultrassom e ou ressonância magnética, edema na região posterior do calcâneo
e ocasionalmente, degeneração mucóide ou ruptura parcial
(sequências de ressonância magnética com supressão de
gordura). A bursa retrocalcaneal é frequentemente distendida e, em alguns casos, o fluido também pode ser visto na
Bursa retroaquilea, por ultrassonografia e ressonância magnética22,23.
No tratamento da deformidade de Haglund, existem
duas vias de tratamento: o não cirúrgico e o cirúrgico. O
tratamento não cirúrgico tem como propósito reduzir a inflamação da bursa,porém não diminuirá a protuberância óssea17,24. Medicamentos anti-inflamatórios podem auxiliar na
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redução da dor e processos inflamatórios. Também podem
ser utilizados analgésicos tópicos diretamente na área inflamada4,17,24. Para reduzir o inchaço, pacotes de gelos podem
ser colocados sobre o local. Colocar almofadas dentro dos
sapatos, atuam reduzindo a irritação da região inflamada
quando o paciente está caminhando4,17. Alguns pacientes
também podem ser beneficiados com certas formas de fisioterapias como as de ultrassom3,4,17.
Injeções de cortisona para aliviar processos de inflamação na bursa ou tendão são controversos, já que podem levar
a ruptura do tendão de Aquiles. Porém uma nova prática de
se usar ultrassom guiado para orientar a injeção, pode resultar em menos malefícios durante o tratamento23.
Se o tratamento cirúrgico não obtiver resposta satisfatória a dor, a cirurgia pode ser necessária. Tratamentos cirúrgicos como: A descompressão retrocalcaneal e ostectomia
ou osteotomia do calcâneo tem resultados variáveis24. Uma
inadequada ressecção óssea pode levar a complicações pós
cirúrgicas como formação de cicatriz com aprisionamento
de nervo, enfraquecimento ou ruptura do tendão de Aquiles
e não união da osteotomia do calcâneo24.
C O N C L US Ã O

Com esse trabalho, verificamos a alta relação entre o uso
de sapatos salto alto e a deformidade de haglund, a qual poderá gerar com o uso prolongado um processo inflamatório
e futura degeneração da inserção do tendão de Aquiles. O
principal desafio é a conscientização da população alvo sobre principais riscos do uso rotineiro e inadequado do sapatos salto alto. O diagnóstico deve ser feito inicialmente
de forma clínica, buscando identificar sinais como aumento
de tecido mole em região do calcanhar, presença de dor ao
nível de inserção do tendão de aquiles, além de dor a dorsoflexão do pé. Exames complementares também podem ser
utilizados, como a ultrassonografia a qual visualiza como um
espessamento do tendão ou pela ressonância magnética, encontrando achados como: edema na região posterior do calcâneo e ocasionalmente, degeneração mucóide ou presença
de ruptura parcial.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: empiema subdural é uma condição rara, caracterizada por uma coleção piogênica entre a duramáter e a aracnoide, devido a contiguidade de processo infeccioso, principalmente nos seios nasais e frontais. Os sintomas inespecíficos promovem a necessidade
de um olhar atento do médico para o diagnóstico e tratamento precoces do abscesso APRESENTAÇÃO DO CASO: Paciente masculino, 15 anos, é admitido na Unidade de Pronto Atendimento de Sinop, Mato Grosso, apresentando mialgia, cefaleia, confusão mental, hipotensão
e febre, associado a insuficiência renal aguda. Devido à piora renal, foi encaminhado para a
unidade hospitalar, onde iniciou-se Meropenem e suporte clínico. Apresentou melhora renal
e da leucocitose, porém sem melhora da neurológica, com momentos de agressividade e confusão mental, além de febrícula, tosse seca, hemiparesia e convulsão. O paciente foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Exames de imagem demonstraram empiema subdural, sinusopatia, cavitação pulmonar com halo de densificação e pequeno derrame pleural
bilateral. Iniciou-se Vancomicina e Fluconazol, os quais foram eficientes no tratamento do
abscesso. Após três dias na UTI, recebeu alta para internação clínica e, posteriormente, alta
hospitalar sem queixas e com quadro estável. Os patógenos envolvidos não foram identificados DISCUSSÃO: Um empiema subdural mal diagnosticado é perigoso, podendo causar hérnia cerebral, principalmente por conta do processo inflamatório local. No relato, o empiema
subdural e o início séptico prejudicaram o diagnóstico precoce, havendo a necessidade de
uma abordagem com medicamentos de amplo espectro, visto a suspeita de sepse por agente
não conhecido. A não identificação do causador do quadro, foi contornada pela conduta adequada e consequente resolução do caso. COMENTÁRIOS FINAIS: Apesar da baixa frequência
de empiema subdural em pacientes imunocompetentes, o relato evidenciou que o diagnóstico preciso, mesmo diante da irregularidade e incongruência entre alguns achados clínicos,
associado à terapia correta, contribuíram para o desfecho positivo do caso.
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a b s t r act

INTRODUCTION: HagluSubdural empyema is a rare condition, characterized buy a pyogenic collection between the duramater and arachnoid, caused by the contiguity of the
infection, mainly in the nasal and frontal sinuses. The unspecific symptoms promote the
necessity of a watchful eye by the doctor for the early diagnosis and treatment of the
abscess. CASE REPORT: A fifteen year’s old, male, is admitted in the emergency care unit,
with myalgia, headache, mental confusion, hypotension and fever, associated with acute
renal failure. Because the kidneys disease got worse, he was referred to the hospital unit,
where he began treatment with meropenem. He demonstrated renal and leukocytosis
improvement, but he didn’t show neurological improvement, presenting aggressiveness,
mental confusion, hemiparesis and convulsion. The patient was referred to the intensive
care unit (ICU). Imaging tests showed subdural empyema, pulmonary cavity with halo
sign and a small bilateral pleural effusion. It began the administration of vancomycin
and fluconazole, which was efficient in the treatment of the abscess. After three days
in the ICU, the patient was referred to clinical hospitalization and, posteriorly, he was
discharged from hospital without complaints. The pathogens involved weren’t identified.
DISCUSSION: When a subdural empyema is not diagnosed, it can cause a brain herniation, mainly because of the local inflammation. In this case, the subdural empyema and
the beginning of sepsis made it difficult the early diagnosis. Therefore, it was necessary
the administration of a broad-spectrum antibiotic, due to the suspicious of sepsis of unknown etiology. The fact that the pathogens involved weren’t identified was overcome by
the proper treatment, leading to the resolution of the case. FINAL COMMENTS: Despite
being rare the development of subdural empyema in immunocompetent patients, the
report demonstrates that the right diagnosis, associated with the correct therapy, were
crucial for the positive outcome of the case.

I N T RO D U Ç Ã O

O

empiema subdural é uma condição rara, caracterizada
por uma coleção piogênica entre a dura-máter e a aracnoide1. Essa condição ocorre devido à contiguidade do processo infeccioso a partir dos seios nasais e frontais, ou por disseminação hematogênica, trauma e meningites. A mortalidade
nos pacientes com empiema cerebral varia de 10% a 40%, por
isso, é de grande relevância o diagnóstico precoce para melhor
realização do tratamento2.
Entre os agentes infecciosos encontrados estão as bactérias
anaeróbicas, como Estreptococos anaeróbicos, Bacteroides
spp, Prevotella melanogenica e Cutibacterium. Esses patógenos estão associados a infecções dentárias e disseminação teratogênica. Já as bactérias aeróbicas Gram positivas,
associam-se a traumas e procedimentos cirúrgicos, sendo
as mais encontradas o Streptococcus microaerófilos, o Streptococcus pneumoniae e o Staphylococcus aureus. As Gram
negativas, como Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas spp
também estão presentes em culturas. Nos imunodeprimidos a
gama de agentes infecciosos é ainda maior e requer investigação mais detalhada3.
As manifestações clínicas são inespecíficas, o que contribui
para o atraso do diagnóstico. Entre os sintomas mais citados
em relatos, destaca-se a cefaléia ipsilateral ao empiema, de
forte intensidade e sem melhora com uso de analgésicos. Além

disso, sintomas mais graves como hemiparesia e convulsões
podem estar presentes, e a alteração do estado mental é indicativo de mau prognóstico1.
A febre não é um indicador confiável de abscesso cerebral e
as alterações neurológicos focais são observados em 50% dos
pacientes, ocorrendo dias a semanas após o início da dor de
cabeça. Rigidez nucal, por sua vez, ocorre em 15% dos doentes
e convulsões se desenvolvem em 25% dos casos, podendo ser
a primeira manifestação do abscesso. A alteração mais comum
no exame de fundo de olho é o papiledema, que geralmente indica aumento da pressão intracraniana3.
O diagnóstico é estabelecido por exame de imagem. A ressonância magnética é considerada o padrão ouro, no entanto, é
a tomografia computadorizada o exame mais utilizado, devido
à sua ampla disponibilidade1.
O tratamento é feito com antibiótico de amplo espectro e,
se necessário, cirurgia. Assim, tratar adequadamente infecções
primárias, como rinites crônicas, sinusites e abcessos dentários, contribui grandemente para a prevenção de empiemas e
suas complicações2,3.
Diante da relevância e gravidade do assunto abordado, o
objetivo desse trabalho é relatar o caso de um paciente com
empiema subdural decorrente de uma sinusite, o qual evoluiu
com remissão total da doença após tratamento adequado.
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A P RESE N T A Ç Ã O

D E

C A SO

Paciente masculino, 15 anos, é admitido na Unidade de
Pronto Atendimento de Sinop, no estado de Mato Grosso, apresentando mialgia, cefaleia, confusão mental, mal-estar generalizado, além de hipotensão e febre, associado a um quadro de
insuficiência renal aguda. Em virtude à piora renal, foi encaminhado para a unidade hospitalar, na qual os exames laboratoriais de entrada registraram ureia de 73mg/dL, creatinina de
2,57mg/dL e leucocitose importante. A partir disso, iniciou-se
administração de Meropenem e suporte clínico. O paciente
apresentou melhora da leucocitose e da insuficiência renal,
com níveis de ureia e creatinina começando a abaixar no quarto dia de tratamento, porém sem melhora da situação neurológica, com quadros de agressividade e confusão mental, além de
febrícula, tosse seca, hemiparesia e convulsão.
Em face da gravidade de seu caso, o paciente foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Para investigação,
solicitou-se exames de imagem. A tomografia computadorizada demonstrou empiema subdural, sinusopatia, cavitação
pulmonar com halo de densificação e pequeno derrame pleural bilateral. A partir desses achados, foi iniciado o tratamento
empírico com Vancomicina e Fluconazol, que se mostraram eficientes no tratamento do abscesso, descartando a necessidade
da drenagem do empiema.
Após três dias de internação na unidade de terapia intensiva com o tratamento empírico, recebeu alta para a internação clínica, na qual realizou exames físicos que demonstraram
melhora do quadro. Depois de alguns dias em observação, o
paciente recebeu alta hospitalar sem queixas e com quadro estável. Os patógenos envolvidos não foram identificados. Além
disso, o paciente não apresentou nenhuma alteração laboratorial que demonstra um estado de imunocomprometimento.
D I S C USS Ã O

O empiema subdural corresponde ao acúmulo raro de
pus entre as meninges dura-máter e a aracnoide, sendo a
etiologia de 15-25% das infecções supurativas focais do Sistema Nervoso Central (SNC). A rinossinusite é a causa predisponente mais comum e abrange os seios da face4. O seio
frontal é o sítio infeccioso primário mais frequentemente
envolvido, seguido do etmoidal, esfenoidal e, raramente, o
maxilar5. Os empiemas subdurais devido à sinusopatia tem
predileção por homens, em uma relação de 3:1, preferencialmente na faixa etária escolar e o adulto jovem4,5, como o
paciente referido no caso.
O acometimento intracraniano decorre da propagação
retrógrada da infecção por tromboflebite séptica das veias
da mucosa, que drenam os seios paranasais, ou propagação
contígua da infecção para o cérebro a partir de osteomielite
na parede posterior dos seios frontais. A evolução pode ser
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extremamente rápida porque o espaço subdural é um grande compartimento que oferece poucas barreiras mecânicas
à propagação da infecção, levando ao maior alastramento do
empiema, com manifestações clínicas mais agudas e fulminantes4,5.
O empiema subdural muitas vezes está associado a outras infecções intracranianas, como empiema extradural
(40%), tromboflebite cortical (35%) e abscesso intracraniano ou cerebrite (> 25%)1,4,5,6,7. Entretanto, outras infecções
intracranianas não devem ser confundidas com os empiemas, que são coleções purulentas formadas em espaços preexistentes ao redor do parênquima cerebral1.
Os estreptococos aeróbios e anaeróbios, estafilococos e
bactérias anaeróbias são os microrganismos que mais causam empiema subdural por sinusopatia. No entanto, até
50% das culturas podem ser estéreis, provavelmente devido
ao fato dos pacientes já se encontrarem em tratamento com
antibioticoterapia prévia à coleta4,5.
O empiema subdural apresenta-se geralmente com febre
e cefaleia progressiva. Deve-se suspeitar sempre do diagnóstico no paciente com rinossinusite conhecida que apresenta
novos sinais ou sintomas no SNC. À medida que a infecção
avança, geralmente ocorrem déficits neurológicos focais,
crises convulsivas, rigidez de nuca e sinais de hipertensão
intracraniana. No empiema subdural sem tratamento, o
crescente efeito expansivo e a elevação da pressão intracraniana (PIC) causam deterioração progressiva da consciência,
levando finalmente ao coma4,5. No relato de caso, o paciente
apresentava cefaleia, confusão mental, febre, hemiparesia,
além de momentos de agressividade, porém chegou ao atendimento com quadro de insuficiência renal aguda, gerando
dificuldades em seu diagnóstico final.
Então, sobre o diagnóstico, a Ressonância Magnética
(RM) é superior à Tomografia Computadorizada (TC) na
identificação do empiema subdural e de qualquer infecção
intracraniana associada, pois existe maior nitidez de contraste entre a coleção purulenta e o parênquima cerebral4,5.
A administração de gadolínio facilita bastante o diagnóstico,
permitindo a clara distinção entre o empiema e o parênquima cerebral subjacente5. O exame do líquor deve ser evitado
em todos os pacientes com empiema subdural conhecido ou
suspeitado, pois não acrescenta informações úteis e encerra
o risco de herniação cerebral4.
A evacuação neurocirúrgica do empiema em caráter de
emergência, seja por craniotomia, craniectomia ou por drenagem através de orifícios de trepanação, constitui a etapa
definitiva para o tratamento dessa infecção4,5. O tratamento
antimicrobiano empírico deve incluir uma combinação de
uma cefalosporina de terceira geração (p. ex., Cefotaxima
ou Ceftriaxona), Vancomicina e Metronidazol. Os pacientes
com empiema subdural hospitalar podem apresentar infecções causadas por Pseudomonas ou MRSA e devem receber
cobertura com um carbapenêmico (p. ex., Meropenem) e
Vancomicina4. No caso relatado, a cultura não foi coletada,
devido à gravidade do início séptico, sendo então instituído
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antibioticoterapia de amplo espectro. Foi iniciado Vancomicina e Fluconazol, que mostrou bons resultados, logo, não
houve necessidade de drenagem do empiema.
Em relação a diagnóstico de sepse, foi concluído segundo
os critérios atualizados de 2016, no qual define que é necessário haver suspeita ou documentação de infecção mais
aumento de dois ou mais pontos do Sequential Organ Failure
Assessment (SOFA) ou dois a três critérios do quick SOFA.
Sendo assim, a paciente apresentou creatinina de 2,75 mg/
dL ganhando dois pontos no SOFA, mais bilirrubinas de 1.7
mg/dL elevando em mais um ponto o score, totalizando aumento de 3 pontos.
O prognóstico da patologia é influenciado pelo nível de
consciência do paciente no momento da hospitalização, tamanho do empiema e rapidez com que o tratamento é instituído. As sequelas neurológicas a longo prazo, que incluem
crises convulsivas e hemiparesia, ocorrem em até 50% dos
casos e geralmente são leves4,5,6. Aproximadamente 20%
destas sequelas são incapacitantes1. O paciente no caso reportado evoluiu sem queixas neurológicas após tratamento
bem indicado, corroborando os dados da literatura.
C O N C L US Ã O

O caso relatado é compatível com os dados epidemiológicos do empiema subdural, ou seja, homem juvenil com
história de sinusopatia.
O quadro clínico é compatível com a lesão em expansão
no SNC, porém alguns achados, como a insuficiência renal e
a leucopenia foram empecilhos no diagnóstico clínico. Portanto, a tomografia computadorizada, mesmo não sendo o
melhor exame, fechou o diagnóstico e auxiliou na terapêutica empírica. Apesar da alta associação do empiema subdural
com outras infecções intracranianas, o paciente em questão
não apresentou nenhum outro tipo de infecção intracraniana.
Por não ter um microrganismo definido e estar internado numa unidade hospitalar, o uso do Meropenem é justificado pela necessidade de uma terapia de amplo espectro e
da possibilidade de bactérias multirresistentes. Além disso,
o uso de Vancomicina é justificado por ser mais restrita aos
Gram positivos que configuram o principal agente etiológico, o Streptococcus ssp. e o Staphylococcus aureus. Ainda, o
Fluconazol foi instituído devido à alta incidência de infecções da corrente sanguínea por Candida sp e sua importância no início precoce da terapia.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Considerado um problema de saúde pública, o suicídio ou sua tentativa tem
um crescente aumento, sendo considerado uma das dez maiores causas de morte em adultos
jovens em todo o mundo. Quando não há concretização da tentativa de autoextermínio, a
unidade de urgência e emergência torna-se porta de entrada, com ações desafiadoras, visto
que sua finalidade é tratar e identificar potenciais de risco futuros ao paciente. OBJETIVOS:
Realizar uma revisão da literatura sobre a dificuldade da abordagem médica em pacientes
com tentativa de autoextermínio. MÉTODOS: Levantamento bibliográfico do período de
2004 a 2017 com dados coletados nas bases de dados Scielo, Pubmed e Lilacs. RESULTADOS:
Atualmente ainda existe grande receio ao tratar-se do tema suicídio associado à abordagem
e ética médica, visto que, a morte ainda é tema de grande tabu. Levy (1979) usa como definição de suicídio a auto eliminação consciente, voluntária e intencional, enquanto segundo
Kovács (1992) há no autoextermínio a ambivalência entre o desejo de viver e morrer. Diante
disso, surgem confrontos éticos, sendo que o compromisso dos profissionais é proteger os
indivíduos em situação de risco ou que atentaram contra a própria vida. Segundo Freitas
e Martins-Borges (2014) a equipe de saúde apresenta dificuldade em conduzir o paciente
suicida, refletindo na escassez da procura, insatisfatório cuidado continuado, de forma que
a condição de fracassado atribuída pelo paciente se mantém. CONCLUSÃO: Nos serviços de
urgência e emergência são necessárias soluções rápidas e como consequência apresentam
contato limitado. Logo, as necessidades de pacientes com saúde mental afetada não são efetivamente atendidas nesse serviço, sendo que exigem alta disponibilidade dos profissionais,
aptidão no acolhimento com cuidados voltados a cessar as causas, tratar os danos, identificar
e atenuar os riscos, realizando possíveis intervenções, e proporcionando um atendimento
qualificado e humanizado.
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a b s t r act

INTRODUCTION: Considered a public health problem, suicide or its attempt has an
increasing increase, being considered one of the ten leading causes of death in young
adults worldwide. When the attempt at self-extermination is not carried out, the urgency
and emergency unit becomes the gateway, with challenging actions, since its purpose
is to treat and identify potential future risks to the patient. OBJECTIVES: To perform a
literature review on the difficulty of medical approach in patients attempting self-extermination. Methods: Bibliographic survey of the period from 2004 to 2017 with data
collected in Scielo, Pubmed and Lilacs databases. RESULTS: Currently, there is still great
fear when it comes to the topic of suicide associated with the medical approach and
ethics, since death is still a topic of great taboo. Levy (1979) uses self-conscious, voluntary and intentional self-elimination as a definition of suicide, while according to Kovács
(1992) there is ambivalence between the desire to live and die in self-extermination.
Given this, ethical confrontations arise, and the professionals' commitment is to protect
individuals at risk or who have attempted against their own lives. According to Freitas
and Martins-Borges (2014) the health team has difficulty in leading the suicidal patient,
reflecting the scarcity of demand, unsatisfactory continued care, so that the condition of
failure attributed by the patient remains. CONCLUSION: In urgent and emergency services, quick solutions are required and, as a consequence, have limited contact. Therefore,
the needs of patients with affected mental health are not effectively met in this service,
as they demand high availability from professionals, aptitude in welcoming with care
aimed at ceasing the causes, treating the damage, identifying and mitigating the risks,
carrying out possible interventions, and providing a qualified and humanized service.

I N T RO D U Ç Ã O

O

suicídio é um dos principais problemas de saúde pública
que envolve questões socioculturais, históricas, psicossociais e ambientais. Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), cerca de 800 mil pessoas se suicidam no mundo anualmente, equivalente a uma pessoa a cada 40 segundos, com
uma taxa de 10,7 mortes por 100 mil habitantes, além de estimar que o número de tentativas de suicídio supere em 10 vezes o número de suicídios. (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2015).1
No Brasil a taxa bruta de suicídio foi de 5,7/100 mil óbitos
em 2015. Entre pessoas com 15-29 anos, corresponde a quarta
maior causa de óbito geral, sendo a terceira maior causa em
homens e oitava maior causa em mulheres.1
A partir de 2011 a tentativa de autoextermínio tornou-se
notificação obrigatória em território nacional, constatando
que, embora o número de óbitos fosse maior no sexo masculino, a tentativa é superior em mulheres, sendo os principais
meios o envenenamento/ intoxicação.1
Com base nas tendências epidemiológicas crescentes em
relação a consumação e tentativa autodestrutiva, o primeiro
passo para desenvolver estratégias eficientes quanto a preven-

ção de comportamento suicidas recorrentes ou letais é a conscientização. Este comportamento é considerado emergência
médica, onde o paciente necessita de acolhimento, escuta ativa
do profissional, cuidado integral com respostas favoráveis e resolutividade no âmbito intra-hospitalar de forma que, o atendimento inicial por médicos e profissionais de saúde seja uma
ferramenta favorável a identificação e redução de danos, além de a
determinar a aceitação e adesão do paciente ao tratamento.3,4
No entanto, a intervenção adequada nem sempre é realizada, devido à falta de preparo pela equipe, às características
dos serviços de emergência com alta demanda dispondo de
quadros graves. Além de que, esses indivíduos são pré-conceituados em um grupo estereotipado, com enfoque psiquiátrico,
que o configura como um tema para especialistas em doença
mental deduzindo que o atendimento inicial por generalistas
seja falho e desqualificado ,uma vez que, estes estão preparados profissionalmente para "curar", e identificam a impossibilidade de realizar seu trabalho quando a morte é apresentada
como uma solução, sendo o sentimento de fracasso e impotência expressas por um posicionamento de afastamento e rejeição ao paciente.5,6,7
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OB J E T I V O

O objetivo desse estudo foi o de investigar a partir de uma
revisão de literatura como ocorre o acolhimento e atendimento inicial em serviços de emergência ao indivíduo com tentativa ou consumação do suicídio, enfatizando a dificuldade do
manejo da classe médica generalista, e sugerir estratégias que
possam favorecer o vínculo com a equipe de profissionais de
saúde e maior adesão ao tratamento proposto.
ME T O D O L O G I A

Levantamento bibliográfico de 8 artigos do período de
2004 a 2017 com dados coletados nas bases de dados Scielo,
Pubmed, Lilacs e Ministério da saúde. O processo de análise do
material compreendeu as seguintes fases: a) Pesquisa sobre
o tema; b) Leitura dos artigos visando selecioná-los; c) Seleção dos principais artigos relacionados ao objeto do estudo; d)
Organização dos assuntos e ideias de acordo com as normas
estabelecidas.

D I S C USS Ã O

Segundo Freitas e Martins-Borges (2014) ainda existe um
déficit de conhecimentos e prejulgamento da equipe de saúde
para lidar com o paciente suicida, tendo como resultado uma
escassez da procura ou a deterioração do cuidado e de seguimento do atendimento, refletindo negativamente nos âmbitos
da vida do paciente, de forma que a condição de fracassado
por ele atribuída se mantém. Sendo assim, o primeiro contato
do paciente suicida na emergência deve-se basear no estabelecimento de vínculo médico-paciente, visando uma abordagem mais capacitada do mesmo. Com esse objetivo, algumas
ações devem ser priorizadas no atendimento, a fim de reduzir
os drásticos números de autoextermínio e englobando essas
ações entre paciente, sua família e a equipe que o aborda.3,4
O paciente suicida muitas vezes chega ao serviço de emergência com risco mínimo de morte, devido a baixa letalidade do
método utilizado na tentativa de autoextermínio. Nesses casos,
a maioria da equipe, reage com desprezo ao ato do paciente,
concluindo que foram capacitados para salvar vidas e se deparam com um paciente que não deseja viver.8
Primeiramente, deve-se pensar sobre o cuidado com o paciente que transcenderá a abordagem física, buscará a humanização, tratando-o como um indivíduo que necessita de cuidado,
através da escuta ativa a cerca de suas concepções e sensações,
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estabelecendo um relacionamento afetivo. Além disso, há a
necessidade da integralidade no serviço ofertado pela equipe
médica, que deve articular suas práticas com base nas necessidades advindas do paciente, sejam elas tecnológicas de saúde
ou psicológicas. Há ainda que se abordar a atuação da equipe
multiprofissional, que é fundamental para o desenvolvimento
do afeto e afabilidade durante o convívio com esses pacientes e
seus familiares, contribuindo para o cuidado integrado e futuras prevenções. Por fim, deve-se avaliar possibilidades de melhoria das competências da equipe, que muitas vezes é formada
por um profissional generalista e não um profissional especialista em saúde mental.3
Botega, Reginato, Silva, Cais, Rapeli, Mauro, Cecconi e Stefanello (2005) realizaram uma pesquisa com profissionais
de saúde no hospital geral da Universidade Estadual de Campinas, buscando compreender suas atitudes em relação ao
suicídio por meio da aplicação do Suicide Behavior Attitude
Questionnaire (SBAQ). Os resultados indicaram que a minoria dos profissionais se sentem capazes e preparados pra lidar
com pacientes sob risco de suicídio, gerando assim, opiniões
desfavoráveis e reações negativas que acabam prejudicando a
abordagem e terapêutica do paciente.6,8 Torna-se evidente que,
o cuidado com o paciente suicida é ainda muito negligenciado
e pouco abordado nas formações dos profissionais de saúde,
sendo os profissionais da saúde mental os que reagem com atitudes mais positivas frente aos casos de tentativa de suicídio.6
O manejo farmacológico desse paciente, faz-se necessário
visando manter um cuidado integral à ele. A terapêutica aguda, com benzodiazepínicos ou antipsicóticos atípicos, busca a
diminuição do estresse mental e consequentemente diminuição do risco de suicidio.4 Com a resolução da emergência do
paciente, faz-se necessário à admissão em serviços de saúde
mental a qual lhe oferecem auxílio e cuidado continuado com
especialistas , visto que, o uso de medicações contínuas, como
o lítio, tem apresentado 80 a 90% de queda do risco de suicídio,
sendo essas medidas capazes de, facilitar o tratamento e reduzir o risco de uma nova tentativa de autoextermínio 4,9
c o ncl u s ã o

A abordagem de pacientes vítimas de tentativa de suicídio
exige além do conhecimento técnico, um cuidado que transcende o físico e fomenta a atuação de forma humanizada. Porém,
a própria estruturação dos serviços de urgência e emergência,
que possuem alta demanda e exige manejo rápido são fatores
limitantes para estabelecer essa relação. Enfatiza-se, portanto,
a necessidade da capacitação de todos profissionais envolvidos, voltada para uma integralidade no tratamento e estabelecimento de vínculo com o este paciente.
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O acolhimento do doente enfatizando o respeito e cuidado,
é um importante fator para a percepção melhor ao cuidado oferecido e para adesão ao tratamento ofertado. Sendo assim, as
relações estabelecidas no ambiente de emergência podem ser
significativas para a prevenção de novas tentativas e devem ser,
portanto, detalhadas para estabelecer correto manejo do paciente para reinserção social.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A síndrome de Dandy-Walker (SDW) é caracterizada por dilatação cística do
quarto ventrículo, que resulta em um desenvolvimento anormal do cerebelo. Muitas vezes
ocorre a oclusão dos forames de Lushka e Magendie. A incidência dessa síndrome é rara
e acomete 1 indivíduo a cada 25.000 a 35.000 nascidos vivos. RELATO DE CASO: Paciente
E.C.R de 3 dias de vida chega ao serviço de radiologia e diagnóstico por imagem para realização de ressonância magnética de crânio para elucidação diagnóstica. Acompanhante refere
que no ultrassom morfológico foi identificado alteração da fossa posterior não sendo caracterizada nenhuma síndrome sendo que o neuropediatra solicitou a ressonância para estreitar diagnósticos diferenciais. Os achados de imagem da ressonância magnética evidenciaram
dilatação cística do quarto ventrículo e alteração no vermis cerebelar. DISCUSSÃO: Durante
a infância, a hidrocefalia e o alargamento da fossa posterior são as principais características
clínicas. A sintomatologia predominante refere-se à hidrocefalia, geralmente nos dois primeiros anos de vida, porém poderá manifestar-se tardiamente. Somente com o avançar da
idade é que os sintomas neurológicos estarão presentes. CONCLUSÃO: Por ser uma síndrome
rara, a apresentação de casos pode ser útil como orientação para tratamento. Os pacientes
devem ser sempre acompanhados por uma equipe multidisciplinar.
a b s t r act

INTRODUÇÃO: Dandy-Walker syndrome (SDW) is characterized by cystic dilation of the
fourth ventricle, which results in an abnormal development of the cerebellum. Occlusion of
the foramen of Lushka and Magendie often occurs. The incidence of this syndrome is rare
and affects 1 individual for every 25,000 to 35,000 live births. CASE REPORT: 3-day-old E.C.R
patient arrives at the radiology and diagnostic imaging service to perform cranial magnetic resonance imaging for diagnostic clarification. Accompanying person states that in the
morphological ultrasound, alteration of the posterior fossa was identified, with no syndrome
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being characterized, and the neuropediatrician requested resonance to narrow differential diagnoses. The magnetic resonance imaging findings showed cystic dilatation of the
fourth ventricle and changes in the cerebellar vermis. DISCUSSION: During childhood,
hydrocephalus and posterior fossa enlargement are the main clinical characteristics. The
predominant symptomatology refers to hydrocephalus, usually in the first two years of
life, but it may manifest later. Only with advancing age will neurological symptoms be
present. CONCLUSION: As a rare syndrome, the presentation of cases can be useful as a
guide for treatment. Patients must always be accompanied by a multidisciplinary team.

I N T RO D U Ç Ã O

A

Síndrome de Dandy-Walker foi descrita por Virchow
em 1863 e Fusari em 1891. Porém, foram Dandy e Taggart
e Walker que analisaram os elementos clínicos e radiológicos
que levariam à completa caracterização da patologia1.
A síndrome de Dandy-Walker (SDW) é caracterizada por
dilatação cística do quarto ventrículo, que resulta em um desenvolvimento anormal do cerebelo. Muitas vezes ocorre a
oclusão dos forames de Lushka e Magendie2. A incidência dessa
síndrome é rara e acomete 1 indivíduo a cada 25.000 a 35.000
nascidos vivos. Relatos apontam uma incidência de aproximadamente 70% de relação entre a SDW e outras anomalias sistêmicas7. Há detecção de pacientes assintomáticos e, portanto a
idade do aparecimento dos sintomas é incerta3.
Poderá ocorrer moderado atraso do desenvolvimento psicomotor, microcefalia e hipotonia, além de convulsões e vômitos, dependendo do grau da malformação cerebelar1-17. Para
diagnóstico clínico, o quadro pode se confundir com outros
tipos de hidrocefalia, mas pela inspeção observa-se um crânio
alongado e abaulamento da fossa posterior9-11. Além do histórico e exame clínico, alguns exames de imagem como ultrassonografia, ressonância magnética e tomografia computadorizada
colaboram no diagnóstico de malformações11.
O tratamento da síndrome é de suporte e sintomático. A
participação de uma equipe multidisciplinar é extrema relevância para a reabilitação em casos de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e alterações psicossociais14.
RE L A T O
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C A SO

Paciente E.C.R de 3 dias de vida chega ao serviço de radiologia e diagnóstico por imagem para realização de ressonância
magnética de crânio para elucidação diagnóstica. Acompanhante refere que no ultrassom morfológico foi identificado
alteração da fossa posterior não sendo caracterizada nenhuma
síndrome sendo que o neuropediatra solicitou a ressonância
para estreitar diagnósticos diferenciais.
Os achados de imagem da ressonância magnética evidenciaram dilatação cística do quarto ventrículo e alteração no
vermis cerebelar.

D I S C USS Ã O

Em 1914 Dandy e Blackfan fizeram a primeira descrição.
Dandy em 1921 relatou alguns casos, com a hipótese de que
a alteração era por falha no desenvolvimento dos orifícios de
comunicação entre o IV ventrículo e o espaço subaracnóideo.
Em 1942 Taggart e Walker revisaram a síndrome adotando a
hipótese sugerida por Dandy. Em 1954, Benda sugeriu o nome
de "síndrome de Dandy-Walker" em substituição ao de "atresia do orifício de Magendie", usado até então5-13.Sua etiologia
ainda não foi elucidada, porém relaciona-se a hereditariedade,
anormalidades cromossômicas e exposição à rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, varfarina e álcool durante o primeiro
trimestre gestacional4. Uma alteração durante o quarto mês de
vida fetal altera o desenvolvimento dos forames de Lushka e
Magendie, levando ao abaulamento cístico do quarto ventrículo. Há uma tríade característica da malformação de Dandy-Walker: agenesia do vermis cerebelar; dilatação cística do quarto
ventrículo; e alargamento da fossa posterior com deslocamento dos seios laterais, tentório e confluência dos seios da duramáter para cima. Essa tríade tem como complicação frequente
a hidrocefalia supratentorial, que se dá pela obstrução dos forames14.
A incidência dessa síndrome é rara e acomete 1 indivíduo
a cada 25.000 a 35.000 nascidos vivos3. Em alguns casos ocorrem outras malformações cerebrais como agenesia do corpo
caloso, heteropsias, lissencefalia, estenose do aqueduto de Sylvius16. Não há predileção por sexo15.
Durante a infância, a hidrocefalia e o alargamento da fossa
posterior são as principais características clínicas. A sintomatologia predominante refere-se à hidrocefalia, geralmente nos
dois primeiros anos de vida, porém poderá manifestar-se tardiamente. Somente com o avançar da idade é que os sintomas
neurológicos estarão presentes6-19. Alterações oculares foram
observadas nesta síndrome como: coloboma corioretiniano e
nistagmo. Pode ainda haver retardo mental, espasticidade, convulsões, vômitos, tudo dependendo do grau da malformação
cerebelar. O desenvolvimento intelectual alcançado por esses
pacientes é controverso, 40% a 70% desses poderão alcançar
um grau de inteligência incomum. Há casos isolados de pacientes que atingem a idade adulta assintomática8. O diagnóstico
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clínico é dado pela hidrocefalia. Muitos dos pacientes são assintomáticos até a adolescência ou já na idade adulta. Nesses
casos, eles apresentam um quadro de hipertensão intracraniana crônica18. Há necessidade da ressonância magnética com
imagens da vista axial do vermis cerebelar e imagens em T2. Os
achados neuroradiológicos são característicos, como a dilatação cística do quarto ventrículo e as alterações no vermis cerebelar19. Quanto ao tratamento, para os pacientes com hipertensão intracraniana pode ser indicado a cirurgia, que consistirá
na retirada direta do cisto ou a derivação ventrículo-peritoneal13. Esta poderá ser feita por neuroendoscopia, comunicando
o cisto do quarto ventrículo com o sistema ventricular, e este
com o peritônio10. O prognóstico dependerá das malformações
associadas12.

C O N C L US Ã O

Por ser uma síndrome rara, a apresentação de casos pode
ser útil como orientação para tratamento. Os pacientes devem
ser sempre acompanhados por uma equipe multidisciplinar.
A suspeita clínica é baseada na presença de hidrocefalia, principal sintoma, mas também por atraso no desenvolvimento
psicomotor, microcefalia e hipotonia. A associação do quadro
clínico com exames complementares como a ressonância magnética, permite o diagnóstico correto e abordagem terapêutica
adequada, oferecendo melhor qualidade de vida para ao paciente e à família.
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