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Editorial
Prezados colegas médicos e acadêmicos,

É

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

Assim como na primeira publicação, nesta edição serão publicados
os trabalhos científicos apresentados no I Congresso Brasileiro de
Simulação Médica (I CBSM), idealizado e promovido por esta associação.
Por meio da simulação realística e treinamentos com equipe qualificada, a ABSM busca potencializar a capacitação de médicos e
acadêmicos de medicina. A partir desta revista, esse propósito se
expande e abrange também a discussão de conhecimentos teórico-práticos com a publicação de artigos científicos.

Sendo assim, incentivando o aprendizado, a troca de experiências
e a difusão do conhecimento, a ABSM se compromete a publicar
conteúdos de qualidade que enriqueçam o debate científico na sociedade médica.
Espero que aproveitem o conteúdo desta edição!

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nome científico de cada autor;

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

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

Gustavo Gebrim Catarina Ribeiro, Faculdade
do Planalto Central (Faciplac), Brasília, DF,
Brasil.

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).
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Escreva para esta publicação
Av. Arumã, n. 129 Parque Amazonia
Goiânia - GO, 74840-060
contato@absm.com.br

Todo resumo deve ser acompanhado do seu abstract.

5) Figuras
Todas as figuras do trabalho devem estar referenciadas ao longo do texto.
Ademais, além de estarem presentes no corpo do artigo, também devem
ser enviadas como anexo em alta resolução no formato JPG, nomeadas
da seguinte forma: número da figura, seguida das primeiras palavras do
título do artigo. Ex: “Figura3.DiabetesDRC”
6) Tabelas
Todas as tabelas devem ser confeccionadas no Excel e enviadas no corpo
do texto do artigo em sua forma editável.
7) Referências
A Revista adota as normas de Vancouver para referência dos artigos.
Considerações finais
Fica estabelecido que:

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

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

- O Corpo Editorial reserva-se no direito de cancelar, interromper, suspender
ou adiar este processo de publicação no todo ou em parte em caso fortuito ou
de força maior;
- O Corpo Editorial é incontestavelmente soberano nas decisões referentes a
este processo de publicação;
- Os casos omissos neste documento serão analisados pelo Corpo Editorial;
- A submissão do trabalho já caracteriza a aceitação irrestrita a todas as
regras aqui previstas.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: : Os aminoglicosídeos intravenosos (AG-IV) são usados em pacientes com fibrose cística (FC) para o tratamento de infecções pulmonares. Essas drogas possuem efeito
ototóxico já conhecido, causando perda auditiva neurossensorial. O dano causado é irreversível e resulta em importantes consequências psicossociais. OBJETIVOS: Realizar análise
sistemática da relação entre pacientes com FC e a perda auditiva causada pelo uso de AG-IV. MÉTODOS: Pesquisou-se na base PubMed por estudos que correlacionassem FC, AG-IV e
perda auditiva, com resultados publicados até agosto de 2019. As palavras-chaves utilizadas
foram “cystic fibrosis AND hearing loss AND aminoglycosid”. Foram analisados os trabalhos
publicados a partir de 2013. RESULTADOS: Dos 51 trabalhos, 4 estudos se enquadraram aos
critérios metodológicos desta revisão, totalizando 387 participantes. Um estudo avaliou 165
pacientes, divididos em dois grupos. Observou-se que 45% do grupo exposto teve escore duas
vezes mais sugestivo de ototoxicidade. Um estudo analisou 81 participantes com FC divididos
em dois grupos: escuta normal e perda auditiva, além de exposição aos AG-IV. Os pacientes
expostos por mais tempo e em doses altas apresentavam 5 vezes mais chances de ter perda
auditiva permanente. Realizada coorte com 71 pacientes tratados com AG-IV. Foi denotado
que 79% apresentaram disfunção no sistema vestibular e 23% apresentaram perda auditiva.
Um estudo realizou avaliação auditiva em 70 crianças com FC a partir da Audiometria Tonal
(PTA), Alta Freqüência Estendida (EHF) e Emissões Otoacústicas Produto de Distorção (DPOAE). Das 63 que receberam AG-IV, 15 (24%) tiveram ototoxicidade detectada pelas avaliações
EHF e DPOAE, porém a PTA detectou apenas em 13 participantes. CONCLUSÃO: O uso de
AG-IV é um fator de risco para o desenvolvimento de perda auditiva em pacientes com FC. O
monitoramento apenas da função auditiva é insuficiente, já que a medicação pode ser danosa
ao sistema vestibular.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Intravenous aminoglycosides (AG-IV) are used in patients with cystic fibrosis (CF) for the treatment of pulmonary infections. These drugs have an already known
ototoxic effect, causing sensorineural hearing loss. The damage caused is irreversible and
results in important psychosocial consequences. OBJECTIVES: Perform a systematic analysis of the relationship between CF patients and hearing loss caused by the use of AG-IV.
METHODS: Studies that correlated HR, AG-IV and hearing loss, with results published until
August 2019 were searched at the PubMed database. The keywords used were “cystic fibrosis AND hearing loss AND aminoglycosid”. The studies published since 2013 were analyzed.
RESULTS: From 51 studies, 4 studies met the methodological criteria of this review, totaling
387 participants. One study evaluated 165 patients, divided into two groups. It was observed that 45% of the exposed group had a score twice as suggestive of ototoxicity. One study
analyzed 81 participants with CF divided into two groups: normal hearing and hearing loss,
in addition to exposure to AG-IV. Patients exposed for longer and in higher doses were 5
times more likely to have permanent hearing loss. A cohort was performed with 71 patients
treated with AG-IV. It was noted that 79% had dysfunction in the vestibular system and 23%
had hearing loss. One study carried out auditory assessment in 70 children with CF using
pure tone audiometry (PTA), Extended High Frequency (EHF) and Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE). Of the 63 who received AG-IV, 15 (24%) had ototoxicity detected
by EHF and DPOAE assessments, however PTA detected only in 13 participants. CONCLUSION: The use of AG-IV is a risk factor for the development of hearing loss in patients with
CF. Monitoring of auditory function alone is insufficient as medication can be harmful to the
vestibular system.

I N T RO D U Ç Ã O

A

Ed.2

Os antibióticos aminoglicosídeos são uma classe originada em 1943 por meio da descoberta da estreptomicina, primeiro antibiótico eficaz antituberculose. Esse
grupo foi isolado a partir de culturas de microorganismos
Streptomyces spp. e Micromonospora spp. A maioria contém
um aminociclitol como aglicona, conectada a aminoaçucar.
Como mecanismo de ação, essa classe tem como alvo os
RNAs ribossômicos das bactérias, inibindo de modo irreversível o processo de tradução, comprometendo a síntese
proteica e levando assim, a morte celular 1.
Um dos usos dos aminoglicosídeos é na fibrose cística. Esta é uma doença genética autossômica recessiva que
surge pela disfunção do gene cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR)2. Ela é caracterizada por
insuficiência pancreática e uma doença pulmonar obstrutiva crônica que se inicia nas vias aéreas menores e é progressiva, evoluindo para bronquiectasias, fibrose pulmonar,
cor pulmonale e que, por sua vez, promove uma constante
suscetibilidade a infecções pulmonares crônicas, como por
Pseudomonas aeruginosa3.
Os aminoglicosídeos, entretanto, têm efeitos tóxicos já
conhecidos, como nefrotoxicidade, toxicidade neuromuscu-

lar e ototoxicidade. A incidência de perda auditiva em terapia
de curta duração (menor que três semanas) é de 20%, sendo
ainda maior em terapias de longa duração 4. Esse efeito é causado pelo acometimento da orelha interna, comprometendo
a cóclea e o aparelho vestibular. A ototoxicidade depende da
dose e da maior suscetibilidade genética de certos pacientes.
Assim, dependendo das concentrações plasmáticas, os aminoglicosídeos atingem as células ciliadas auditivas em concentrações suficientes para perturbar a tradução mitocondrial5.
Deve-se levar em conta que a audição preservada é um importante pilar para o desenvolvimento da linguagem, podendo
levar a danos psicossociais para as crianças caso sejam prejudicados. Tendo em vista a importância do assunto, o objetivo
do estudo é analisar por meio de uma revisão sistemática a
relação entre pacientes com fibrose cística e a perda auditiva
causada pelo uso de aminoglicosídeos.

O B J E T I V OS

Realizar análise sistemática da relação entre pacientes
com fibrose cística e a perda auditiva causada pelo uso de
aminoglicosídeos
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M É T O D OS

D I SCUSS Ã O

Pesquisou-se na base de dados PubMed por estudos que
correlacionassem fibrose cística, uso de aminoglicosídeos
e perda auditiva, e que tivessem seus resultados publicados até agosto de 2019. As palavras chaves utilizadas foram
“cystic fibrosis AND hearing loss AND aminoglycosid”. Foram
analisados apenas os trabalhos publicados a partir de 2013
e que foram realizados em humanos. Foram excluídos artigos de revisão.

Os dados demonstram a importante associação entre o
uso de aminoglicosídeos e surdez. Tal relação é muito significativa visto que a perda auditiva é a quarta causa de incapacidade no mundo, gerando grandes dificuldades para
comunicação no trabalho e deterioração do relacionamento com os familiares e amigos. Isso pode gerar isolamento
social e redução da qualidade de vida 9-11.
Além da questão auditiva, há grande associação entre
o uso de aminoglicosídeos e a lesão vestibular. É comum
ocorrer alterações associadas a ambos os sistemas. A queixa de desequilíbrio nem sempre é observada por causa
do mecanismo de compensação central, porém o efeito
cumulativo da toxicidade pode exaurir tal capacidade
compensatória 6.
De forma geral, ao se realizar testes vestibulares,
observa-se que o nistagmo de posição e o espontâneo
podem ou não estar presentes, além de diminuição ou
ausência de respostas dos canais semicirculares ipsilaterais à lesão nas provas rotatória pendular decrescente
e calórica 12. Porém, estudos para determinar a sensibilidade e especificidade de tais testes ainda são necessários.
Ademais, não há relação discernível entre status auditivo e função vestibular, visto que há pacientes com
função auditiva preservada, porém vestibular lesada.
Isso aponta para o fato de que apenas a monitorização
auditiva nessa população é insuficiente para avaliar a
ototoxicidade das medicações.
Outro ponto fundamental a ser avaliado é qual teste deve ser utilizado para avaliação da perda auditiva.
A Audiometria Tonal (PTA) avalia frequências de 0,25 a
8 kHz, enquanto a Audiometria de Alta Frequência Estendida (EHF) é uma extensão da anterior, avaliando
frequências de 9 a 16 kHz. Já a Audiometria por Emissões Otoacústicas Produto de Distorção (DPOAE) avalia
a audição a partir de dois sinais simultâneos em 2 frequências diferentes. Apesar de esta ser a mais comumente
usada, não há consenso geral sobre o critério de aprovação ou reprovação no teste 13, 14. Portanto, deve-se utilizar a EHF como critério de avaliação auditiva.

RESU L T A D OS

Dos 51 artigos encontrados, 4 encaixaram-se nos critérios metodológicos desta revisão.
No coorte realizado pela Universidade da Califórnia San
Diego (UCSD), foram selecionados 165 pacientes com fibrose
cística (FC) que haviam feito 2 audiogramas. Posteriormente, foram divididos em grupos: grupo que não realizou terapia com aminoglicosídeos (AG) e grupo que realizou uma
única terapia com AG. Dentre esses, havia 122 pares de audiogramas, estando 84 no grupo sem AG e 38 no grupo com
AG. Não houve diferença estatística entre os dois grupos.
Porém, quando avaliada a ototoxicidade a partir do critério
ASHA (que identifica ototoxicidade a partir de audiogramas
seriados), 45% do grupo com exposição a AG demonstrou
escore duas vezes maior sugestivo de ototoxicidade do que
o outro grupo 4.
Outra coorte realizada pela Universidade de Michigan
estudou 71 pacientes com fibrose cística tratados sistemicamente com AG. Foi denotado que 56 (79%) dos pacientes
tiveram disfunção vestibular. Além disso, 16 (23%) dos pacientes tiveram perda auditiva. Ao analisar a relação entre
função vestibular e auditiva, foi demonstrado que 12 (17%)
possuíam ambas as funções normais, enquanto 13 (17%)
possuíam ambas as funções alteradas. Dos 55 (78%) pacientes com função auditiva adequada, 43 (61%) tiveram lesão
vestibular, enquanto 3 (4%) resultaram com perda auditiva,
mas função vestibular preservada 6.
Um estudo inglês realizou avaliação auditiva em 70
crianças, entre 4 e 16 anos, com FC a partir da Audiometria
Tonal (PTA), Alta Frequência Estendida (EHF) e Emissões
Otoacústicas Produto de Distorção (DPOAE). Das 63 que receberam AG-IV, 15 (24%) tiveram ototoxicidade detectada
pelas avaliações EHF e DPOAE, porém a PTA detectou apenas
em 13 participantes7.
Um estudo em Oregon analisou 81 participantes com fibrose cística (FC) divididos em dois grupos: escuta normal
e perda auditiva, além de terem sido caracterizados quanto
à exposição aos AG-IV. Foi observado que os pacientes expostos por mais tempo e a doses mais altas da medicação
apresentavam 5 vezes mais chances de ter perda auditiva
permanente.8

CO N C L US Ã O

O uso de aminoglicosídios é um fator de risco para o desenvolvimento de perda auditiva e lesão vestibular em pacientes com fibrose cística. Portanto, o monitoramento apenas da função auditiva é insuficiente.
A avaliação auditiva deve ser combinada com a EHF para
melhor acurácia e deve-se também realizar testes para a função vestibular.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O câncer de mama (CM) é a neoplasia mais comum entre as mulheres
no Brasil depois do câncer de pele não melanoma. De acordo com os últimos dados do
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do Sistema Único de Saúde (SUS), no ano
de 2017, 16.927 pessoas morreram decorrente de complicações do CM. O rastreamento
do CM é feito pela mamografia e segue as orientações da Portaria nº 1.253 / 2013 do
Ministério da Saúde. OBJETIVOS: Quantificar e analisar o número de mamografias realizadas no estado de Goiás entre 2015 e 2018 de acordo com as variáveis idade, indicação
clínica e laudo diagnóstico. MÉTODOS: Estudo epidemiológico, de base populacional e
transversal, cujos dados analisados foram retirados do DATASUS do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN/SUS) e do Sistema de Informação do Câncer de Mama (SISMAMA/SUS). RESULTADOS: Em Goiás, entre os anos de 2015 e 2018, foram realizadas
227.968 mamografias, cerca de 44% foram realizadas entre mulheres com idade de 45
a 54 anos. A principal indicação clínica foi o rastreamento de CM que representou 96%
de todas as indicações. Do total, 58,7% apresentaram classificação de BI-RADS categoria
1 (negativa) e mais de 2.000 casos foram classificados com BI-RADS maior ou igual a 4
(suspeita de malignidade). De 2015 a 2018 houve um aumento de 6,7% de mamografias,
no entanto, em 2016 o número absoluto de mamografias foi o maior do período estudado (80.050 exames). CONCLUSÃO: A grande taxa de indicação clínica para rastreamento
do CM é resultado da campanha do Ministério da Saúde acerca do tema. A faixa etária,
no entanto, diferiu do padrão da Portaria nº 1.253 / 2013, fato que mostra que as mulheres mais jovens do que as do grupo de risco tendem a medidas preventivas com maior
frequência.
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A B S T RAC T

INTRODUCTION: Breast Cancer (BC) is the second most common neoplasm among women in Brazil, right after non-melanoma skin cancer. According to the latest data from the Mortality Information Sistem (MIS) from the Unified Health System, 16.927 people died due to complications of BC in
2017. Mamography is performed as the screening test for this disease and follows guidelines from
the ordinance nº 1.253/ 2013 of the Ministry of Health. OBJECTIVES: Quantify and analyze the
number of mammographies performed in the state of Goiás between 2015 and 2018, according to
age, clinical indication and diagnostic report. METHODS: Cross-sectional, epidemiological and population-based study, that analyzed data taken from DATASUS from the Cancer Information System
(SISCAN) and from the Breast Cancer Information System (SISMAMA). RESULTS: In Goiás, from
2015 to 2018, 227.968 mammographies were performed, from which 44% in women between the
age of 45 and 54. The main clinical indication was BC screening, and represented 96% of all indications. From the overall number, 58,7% were classified as BI-RADS category 1 (negative) classification and other 2.000 cases as BI-RADS 4 or higher (suspected malignance). The overall number of
mammographies performed from 2015 to 2018 increased by 6,7%. However, the absolute number
of mammographies performed in 2016 was the highest of them all in the referred period (80.050
exams). CONCLUSION: The high BC screening clinical indication rates are a result of the Ministry
of Health campaigns’ concerning the theme. The age range, instead, differed from the pattern of the
ordinance nº 1.253/2013, possibly showing that younger women tend to seek more for preventive
measures than older women that belong to the risk group.

I N T RO D U Ç Ã O

N

Ed.2

o Brasil, assim como em outros países, o câncer de mama
(CM) é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres1.
Apresenta característica multifatorial, portanto diversos fatores podem contribuir para o desenvolver da doença, como:
fatores endócrinos e história reprodutiva (menarca precoce,
menopausa tardia, primeira gestação após os 30 anos, nuliparidade, uso de contraceptivo oral ou terapia de reposição
hormonal por tempo prolongado), fatores comportamentais
e ambientais (bebida alcoólica, sobrepeso e obesidade após a
menopausa e exposição a radiação ionizante), além de fatores
genéticos (mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 e história familiar de CM)2.
De acordo com os últimos dados do Sistema de Informação de
Mortalidade (SIM) do Sistema Único de Saúde (SUS), no ano de
2017, 16.927 pessoas morreram decorrente de complicações
do CM3. Estima-se que 44.642 mulheres apresentam metástase decorrente do CM e este número tende a aumentar aproximadamente 19% até 2023. No entanto, a relação entre tempo
para diagnóstico do CM e a probabilidade de cura do quadro
é inversamente proporcional, mesmo naquelas pacientes com
BI-RADS maior ou igual 44.
Em muitos países os programas de rastreamento reduziram a
mortalidade pelo CM (10.1001/jama.2015.13183). A mamografia é o exame padrão ouro na detecção precoce do CM e o
mais efetivo na atualidade, possui especificidade de aproximadamente 90%. (referência 1 ao final do artigo, já em ABNT).

Além disso, o diagnóstico precoce apresenta inúmeros benefícios, como procedimentos cirúrgicos menos invasivos, aumento das chances de cura, redução do custo total do tratamento
e mantém uma parcela da população feminina afetada economicamente ativa5.
O B J E T I V OS

Quantificar e analisar o número de mamografias realizadas
no estado de Goiás entre 2015 e 2018 de acordo com as variáveis idade, indicação clínica e laudo diagnóstico.
MA T ER I A I S

E

M É T O D OS

Estudo epidemiológico, de base populacional e transversal,
cujos dados analisados foram retirados do DATASUS do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN/SUS) e do Sistema de
Informação do Câncer de Mama (SISMAMA/SUS).
RESU L T A D OS

Em Goiás, entre os anos de 2015 e 2018, foram realizadas
227.968 mamografias, cerca de 44% foram realizadas entre
mulheres com idade de 45 a 54 anos. A principal indicação clínica foi o rastreamento de CM que representou 96% de todas
as indicações. Do total, 58,7% apresentaram classificação de
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BI-RADS categoria 1 (negativa) e mais de 2.000 casos foram
classificados com BI-RADS maior ou igual a 4 (suspeita de
malignidade). De 2015 a 2018 houve um aumento de 6,7% de
mamografias, no entanto, em 2016 o número absoluto de mamografias foi o maior do período estudado (80.050 exames).
D I SCUSS Ã O

O rastreio pela mamografia, atualmente, segue as orientações da Portaria nº 1.253 / 2013 do Ministério da Saúde, em
mulheres de 50 a 69 anos6. No entanto, segundo recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Federação
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a mamografia deve ser
realizada em mulheres de 40 a 74 anos de idade anualmente.
Enquanto nas mulheres que apresentam algum fator de risco a
mamografia pode ser realizada a partir dos 30 anos5.
A realização da mamografia deve ser sempre estimulada,
em especial na faixa etária de risco para CM. No entanto, no
Brasil há uma grande diferença na proporção de mamografias
realizadas entre mulheres de 50 a 69 anos entre as regiões
do país. No Brasil, em média, 60% das mulheres nessa faixa
já realizaram a mamografia. Porém, na região norte essa porcentagem chegou a 38,7%, enquanto na região sudeste chegou a 67,9%1. Ademais, a razão de mamografias realizadas e
a população alvo, no ano de 2012, foi de 0,12 na região norte,
já na região sudeste esta razão foi de 0,297. Estima-se que em
Goiás, no ano de 2016, foram realizadas 75.6799 mamografias,
sendo que a quantidade necessária de exames seriam mais de
433.241 mamografias. Além disso, neste mesmo ano, o número
de mamógrafos utilizados (64) foi bem menor que o número de
mamógrafos disponíveis para o exame (85)8.
O resultado encontrado no estudo difere daqueles encontrados no Paraná, Vitória-ES e Fortaleza-CE, onde a faixa etária que mais realizou mamografia foi entre 60 e 69 anos9-11.
Mulheres casadas ou em união estável apresentaram maiores
chances de realização do rastreio para CM9-13. O fator tempo de
escolaridade não se mostrou diretamente proporcional a realização da mamografia9-12. Quanto a raça/etnia as mulheres que
se consideravam brancas apresentaram maior porcentagem
de rastreio para CM11-13. Referente a classe econômica, quanto
maior a classe maior a probabilidade de realização de mamografias11-13. Além disso, as mulheres que possuem algum plano
de saúde apresentaram maiores índices para o rastreio do CM1.
Em estudo feito em Boa Vista-RO, mostrou que a baixa
renda familiar, a não adesão a um plano de saúde, mulheres
que possuem graduação e aquelas que recebem alguma ajuda
financeira governamental apresentaram menor adesão ao rastreio do CM pela mamografia14.

Ed. 2

CO N C L US Ã O

A grande taxa de indicação clínica para rastreamento do
CM é resultado da campanha do Ministério da Saúde acerca do
tema. A faixa etária, no entanto, diferiu do padrão da Portaria
nº 1.253 / 2013, mostra que as mulheres mais jovens do que
as do grupo de risco tendem a medidas preventivas com maior
frequência.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A sarcopenia consiste na perda de massa, força e função muscular natural,
progressiva e generalizadamente, concomitante ao envelhecimento. É ocasionada por deficiências nas mitocôndrias musculares, redução do tamanho e quantidade de fibras musculares, aumento da parcela lipídica muscular, declínio das taxas dos hormônios sexuais
e a elevação nas concentrações plasmáticas de mediadores inflamatórios, como o fator de
necrose tumoral e a interleucina-6. Estudos recentes mostram que suplementos alimentares como o ácido beta-hidróxi beta- metilbutírico, o HMB, e a creatina, possuem influência
benéfica na manutenção da proteína muscular. OBJETIVOS: Revisar a literatura acerca da
suplementação nutricional de creatina e HMB e sua relação com a sarcopenia. MÉTODOS:
Revisão bibliográfica de artigos indexados nas bases de dados PubMed e Scielo, utilizando
os descritores “sarcopenia”, “HMB” e “creatina”, com restrição para artigos na língua inglesa publicados nos últimos 10 anos. RESULTADOS: Foram analisados 12 artigos, no total
(7 revisões bibliográficas e 5 estudos clínicos randomizados). Sobre a suplementação de
creatina, 4 revisões apontam seu potencial hipertrofiante e preventor do envelhecimento muscular e 2 estudos clínicos detectaram função estimulante de crescimento da massa
muscular magra, decorrente de diversos fatores, como o aumento da expressão de fatores
regulatórios específicos da célula muscular. Quanto ao HMB, uma revisão e 4 estudos clínicos demonstraram sua ação na diminuição da perda, manutenção da massa e aumento da
resistência muscular em pacientes acamados. Tais propriedades do HMB parecem ser fruto
de sua participação, como composto derivado da leucina, na cascata de proteínas quinase.
CONCLUSÃO: A suplementação com creatina, como demonstrado, obteve resultados preventivos à essa perda, despontando como potencial possibilidade de intervenção. Para o
HMB são necessárias maiores evidências. Contudo a possibilidade de aplicação da nutrição
como alternativa para o tratamento da sarcopenia é passo de grande interesse para melhora da qualidade de vida dos pacientes acometidos.
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A B S T RAC T

INTRODUCTION: Sarcopenia consists in loss of mass, strength and natural muscle function, progressively and, in general, concomitant with aging. It is caused by deficiencies in muscle mitochondria, reduction in the size and amount of muscle fibers, increase in the muscle lipid portion, decline
in sex hormone rates and elevation in plasma concentrations of inflammatory mediators, such as
tumor necrosis factor and interleukin-6 . Recent studies show that dietary supplements such as
beta-hydroxy beta-methylbutyric acid, HMB, and creatine, have a beneficial influence on the maintenance of muscle protein. OBJECTIVES: To review the literature on nutritional supplementation of
creatine and HMB and its relationship with sarcopenia. METHODS: Bibliographic review of articles
indexed in the PubMed and Scielo databases, using the descriptors "sarcopenia", "HMB" and "creatine", with restriction for articles in the English language published in the last 10 years. RESULTS: A
total of 12 articles were analyzed (7 bibliographic reviews and 5 randomized clinical studies). Regarding creatine supplementation, 4 reviews point to its hypertrophic and muscle-aging preventive
potential and 2 clinical studies have detected a stimulating function for the growth of lean muscle
mass, due to several factors, such as increased expression of specific muscle cell regulatory factors.
As for HMB, a review and 4 clinical studies demonstrated its action in reducing loss, maintaining
mass and increasing muscle resistance in bedridden patients. Such properties of HMB seem to be
the result of its participation, as a compound derived from leucine, in the protein kinase cascade. CONCLUSION: Creatine supplementation, as shown, obtained preventive results to this loss,
emerging as a potential intervention possibility. For HMB more evidence is needed. However, the
possibility of applying nutrition as an alternative for the treatment of sarcopenia is a step of great
interest for improving the quality of life of affected patients.

I N T RO D U Ç Ã O

A

Ed.2

sarcopenia é uma síndrome clínica que consiste na perda
de massa, de força e de função muscular de maneira natural, progressiva e generalizada que ocorre concomitante ao
envelhecimento, como definiu O Grupo de Trabalho Europeu
sobre Sarcopenia em Idosos (EWGSOP) em 2010. 1
A etiologia da sarcopenia é multifatorial, destacando-se o
próprio envelhecimento, visto que está associado ao deficiente
funcionamento das mitocôndrias musculares, à redução do tamanho e da quantidade de fibras musculares, especialmente as
do tipo II, ao aumento da parcela lipídica inter e intramuscular,
ao declínio das taxas dos hormônios sexuais e à elevação nas
concentrações plasmáticas de mediadores inflamatórios, como
o fator de necrose tumoral (TNF-alfa) e a interleucina-6 (IL-6),
que impactam negativamente na função muscular dos idosos.
Ademais, a ingestão inadequada de proteínas, a má absorção
intestinal, a anorexia, o sedentarismo, o impacto causado por
certas doenças, como o câncer, e o uso de alguns medicamentos
podem resultar no desenvolvimento da sarcopenia.2,3,4,5,6
A qualidade da força e da massa muscular contribui para a
definição da performance física de um indivíduo, apresentando
impacto relevante para a saúde. Nesse contexto, a sarcopenia
compromete uma série de fatores ligados à qualidade de vida
daqueles por ela acometidos, aumentando o número de quedas e de hospitalizações, promovendo redução da mobilidade e
mortalidade precoce. 7,8,9
Estudos recentes mostraram que suplementos alimentares

como o ácido beta-hidróxi beta- metilbutírico, o HMB, e a creatina, a qual possui a creatinina como um de seus subprodutos, possuem influência benéfica na manutenção da proteína
muscular. Isto ocorre porque, o HMB é um metabólito do aminoácido leucina capaz de estimular a hipertrofia muscular por
meio do aumento da síntese e da diminuição da degradação
proteica. Já a creatina é uma amina que promove a retenção
hídrica e o aumento da produção proteica de uma forma positiva. Portanto, a suplementação de HMB e de creatina exercem
potencial melhoria no desempenho muscular, prevenindo a
sarcopenia. 10,11
O B J E T I V O

Realizar uma revisão sistemática da literatura acerca da suplementação nutricional de creatina e beta-hidróxi beta- metilbutírico e sua relação com a sarcopenia.
ME T O D O L O G I A

Trata-se de uma revisão bibliográfica, a qual buscou responder o seguinte questionamento: “a suplementação de creatina e beta-hidróxi beta- metilbutírico possui alguma relação
benéfica para o quadro de sarcopenia?”
A seleção dos artigos foi realizada por meio de duas
base de dados: PubMed e Scielo. As buscas foram realizadas
entre o dia 11 de abril de 2019 e 2 de agosto do 2019. Foram
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utilizados os seguintes descritores - na língua inglesa - combinados entre si: “sarcopenia”, “suplementação”, “beta-hidróxi betametilbutírico”, “HMB” e “creatina”.
Os estudos passaram por uma primeira análise dos títulos e resumos, buscando aqueles que se adequassem ao tema
analisado. Em seguida, os textos foram lidos na íntegra e foram
selecionados os estudos que se enquadrassem nos seguintes
critérios: artigos publicados na língua inglesa; artigos publicados há menos de 10 anos; artigos que fizessem análise entre a
sarcopenia e a suplementação de creatina e/ou HMB.
A análise dos dados extraídos foi feita de forma descritiva, sem meta-análise e sem análise estatística.
RESU L T A D OS

Foram analisados na íntegra, no total, 12 artigos, sendo 7
revisões sistemáticas da literatura e 5 estudos clínicos randomizados.
Com relação à suplementação de creatina foram analisados
4 revisões sistemáticas e 2 estudos randomizados. Das revisões
sistemáticas, obtivemos as seguintes conclusões: a ingestão
de creatina antes e imediatamente após prática de exercício
leva à uma maior hipertrofia muscular e melhora a realização
de atividades diárias de vida 12; a creatina aumenta a expressão de de fatores regulatórios específicos da célula muscular,
promove uma ação trófica nas células musculares 13,14; e, por
fim, sua suplementação está relacionada ao aumento de até 1,5
kg de massa corporal magra.15 Dos estudos randomizados, foi
possível aferir que: a suplementação de creatina resultou em
aumento da força muscular durante exercícios de resistência
(comparada ao placebo) em adultos maiores de 50 anos 16;
a suplementação, associada ao exercício físico de resistência,
proporcionou aumento de massa magra e função muscular em
mulheres idosas.17
A respeito da suplementação com beta-hidróxi beta- metilbutírico (HMB), foram analisadas 3 revisões bibliográficas e 4
estudos randomizados. Em relação às revisões, notou-se que: a
suplementação de HMB auxilia na diminuição da perda de massa muscular em idosos acamados; 18 a associação entre HMB e
exercício físico para o aumento de massa muscular se provou
positiva apenas em 1 estudo, sendo indiferente no restante 19;
e, por fim, a leucina e seus metabólitos (entre eles o HMB) possuem influência positiva no metabolismo muscular esquelético
15. Dentre os estudos randomizados, os resultados encontrados foram: a suplementação com HMB levou a um maior aumento da massa muscular magra, em relação ao placebo, num
período de 12 semanas de exercício 20; o HMB aparenta potencial mecanismo de ação na mitocôndria muscular esquelética,
quando associado à exercício físico 21; a suplementação de HMB
foi capaz de prevenir a perda muscular em idosos acamados
por 10 dias 22; e, em idosos com fratura de quadril, a nutrição
oral com HMB aumenta a massa muscular e previne a perda
de peso.23

Ed. 2

D I SCUSS Ã O

A sarcopenia é a redução tanto da massa quanto a função
muscular com o envelhecimento, sendo um processo gerador
de quedas, disfunções, mortalidade e problemas de saúde adversos. Dentre suas múltiplas causas, o estresse oxidativo e a
disfunção mitocondrial muscular configuram como base. 13 Seu
diagnóstico é baseado na mensura objetiva da massa e força
muscular (através da prega, velocidade de caminhada, entre
outros métodos). Seu tratamento, hoje, consiste em medidas
não farmacológicas (principalmente exercício físico), estando
as farmacológicas ainda na etapa de testes clínicos. 24
A creatina é um composto derivado da guanina, naturalmente produzido pelo corpo, produzida no fígado e armazenada na musculatura esquelética (95%).24 O beta-hidróxi betametilbutírico (HMB), é um metabólito produzido no processo
de degradação da leucina, no músculo esquelético, quando ela
é convertida em alfa-cetoisocaproato.19
Este estudo teve por objetivo analisar a relação entre suplementação de creatina e HMB e o processo sarcopênico. No que
tange à suplementação com creatina, conclui-se que esse apoio
nutricional é um importante potencializador tanto da função
quanto do aumento de massa muscular magra, Favorece a miogênese em condições tanto fisiológicas como adversas, aumenta a expressão de de fatores regulatórios específicos da célula
muscular, promove uma ação trófica nas células musculares,
além de exercer certa ação anti-oxidante e anti-inflamatória,
contribuindo para proteção celular. Essa capacidade é explicada pela complexa relação entre a creatina e a mitocôndria muscular através da qual a creatina reduz o dano oxidativo sofrido
por tal célula (por meio ação da tireodoxina redutase nas espécies reativas de oxigênio) e protege o DNA mitocondrial contra
a ação de H2O2, evitando sua mutação. 13
Já o HMB, diferentemente da creatina, não apresentou,
dentro dos estudos analisados, fortes evidências de aumento
da massa muscular, configurando mais como um importante
agente conservador dessa massa em pacientes acamados ou
imobilizados. A leucina exerce sua influência na síntese de proteínas musculares por meio de sua capacidade em se ligar ao
mTORC1, o qual gera a down-sinalização de proteínas quinases
(4EBP1 e p70S6K1), as quais facilitam o início da tradução e
estimulação da síntese de proteínas musculares. O HMB, sendo
um metabólito da leucina, tem sido foco de testes para o desempenho desse mecanismo de ação descrito. Entretanto, os
ensaios randomizados com o HMB ainda são poucos, muito heterogêneos e nem sempre consoantes entre si. 15,19

RESU L T A D OS

Esse estudo de revisão permitiu concluir que existem evidências suficientes para tomar-se a suplementação de creatina
como um importante auxiliar na prevenção e tratamento de
sarcopenias, ponto no qual todos os estudos analisados foram
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consoantes. A suplementação de HMB, por outro lado, carrega
uma considerável divergência entre estudos, não sendo possível, dessa forma, concluir que há, de fato, alguma relação benéfica em seu uso no tratamento da sarcopenia.
Diante da importância desse tema, do envelhecimento populacional e do aumento de quadros sarcopênicos, é sugerido
que seja fomentada a elaboração de novos estudos a fim de que
seja estabelecido com maior prioridade qual o real benefício da
suplementação de creatina no tratamento dessa doença. Quanto ao HMB, novos estudos randomizados são necessários, com
amostras consideráveis, para que se confirme ou se descarte o
possível benefício de sua utilização em quadros sarcopênicos.
Contudo a possibilidade de aplicação da nutrição como alternativa para o tratamento da sarcopenia é passo de grande
interesse para melhora da qualidade de vida dos pacientes acometidos.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O câncer pancreático (CP) apresenta grande importância epidemiológica,
diante de sua alta taxa de mortalidade. No Brasil, é responsável por cerca de 2% de todos
os tipos de câncer diagnosticados e por 4% do total de mortes causadas pela doença. Sua
incidência está relacionada a fatores hereditários e não hereditários, e seu acometimento é
maior em homens e eleva-se com o avanço da idade. OBJETIVO: Analisar a morbidade e a
mortalidade do CP em Goiás nos anos de 2013 a 2018. MÉTODOS: Estudo epidemiológico
descritivo, com dados obtidos através de plataformas de base populacional disponibilizadas
pelo DATASUS. RESULTADOS: Foi possível observar um aumento do número de internações
por CP durante o período analisado em Goiás, sendo que 2018 apresentou o maior índice de
morbidade. Houve 1.035 internações nos anos de 2013 a 2018, sendo que este apresentou
um aumento de 31,93% em relação àquele. A faixa etária e o sexo que apresentaram a maior
taxa de morbidade foram a de 60 a 69 anos e o sexo masculino, respectivamente. A faixa
etária de 60 a 69 anos correspondeu a 31,21% de todas as internações, enquanto o sexo
masculino apresentou 576 casos dos 1.035 totais. Já quanto à taxa de mortalidade, o ano de
2013 apresentou a maior taxa, 27,71%. O sexo masculino apresentou o maior número de
óbitos e a maior taxa de mortalidade. Ademais, a faixa etária com maior taxa de mortalidade
correspondeu a de 70 a 79 anos. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que, não obstante, houvesse
aumento do número de internações por CP no estado de Goiás entre 2013 a 2018, o número de óbitos, por sua vez, apresentou uma redução. Além disso, constatou-se que as taxas
de morbimortalidade foram superiores no sexo masculino e em indivíduos com 60 anos ou
mais, caracterizando-os como fatores de risco para CP.

24

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Letícia Carvalho Resende Pedro,
PUC Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil.
Mariana Cândida Pires, Universidade Federal de Goiás, Goiânia,
Goiás, Brasil.
Lucas Oliveira Zago, Universidade Federal de Goiás, Goiânia,
Goiás, Brasil

Classificação
Artigo Original

r e s u m o

INTRODUCTION: Pancreatic cancer (PC) has a great epidemiological importance, given its
high mortality rate. In Brazil, it is responsible for about 2% of all types of cancer diagnosed
and for 4% of the total deaths caused by the disease. Its incidence is related to hereditary and
non-hereditary factors, and its involvement is greater in men and increases with advancing
age. OBJECTIVE: To analyze PC morbidity and mortality in Goiás in the years 2013 to 2018.
METHODS: Descriptive epidemiological study, with data obtained through population-based platforms provided by DATASUS. RESULTS: It was possible to observe an increase in the
hospitalization number for PC during the period analyzed in Goiás, when 2018 had the highest morbidity index. There were 1.035 hospitalizations in the years 2013 to 2018, with an
increase of 31.93%. The age group and sex that had the highest morbidity rate were 60 to
69 years old and male, respectively. The age group from 60 to 69 years old corresponded to
31.21% of all hospitalizations, while males presented 576 cases out of the total 1035. As for
the mortality rate, 2013 had the highest rate, 27.71%. The male sex had the highest number
of deaths and the highest mortality rate. In addition, the age group with the highest mortality
rate was between 70 and 79 years old. CONCLUSION: It can be concluded that, despite the
increase in the number of hospitalizations for PC in the state of Goiás between 2013 and
208, the number of deaths, in turn, decreased. In addition, it was found that morbidity and
mortality rates were higher in males and in individuals aged 60 years or older, characterizing
them as risk factors for PC.
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O câncer pancreático ou câncer de pâncreas (CP) apresenta grande importância epidemiológica. Embora não
esteja entre as neoplasias malignas mais prevalentes no Brasil, o CP apresenta alta taxa de mortalidade, pois é de difícil
detecção e apresenta comportamento agressivo.1 No Brasil, é
responsável por cerca de 2% de todos os tipos de câncer diagnosticados e por 4% do total de mortes causadas pela doença.
Sua incidência está relacionada a fatores hereditários e não hereditários, sendo estes mais passíveis de resolução.
O CP possui fatores de risco bem conhecidos, sendo mais comum em idosos entre a 7ª e a 8ª década de vida, no sexo masculino (1:3) e em indivíduos de etnia negra.2 Estima-se que
aproximadamente 10% dos doentes com adenocarcinoma de
pâncreas têm ou terão pelo menos um parente de primeiro ou
de segundo grau acometido.3 O tabagismo também é considerado um fator característico, em que o risco para desenvolver
CP se eleva à medida que o número de cigarros consumidos aumenta. Além disso, mostra-se forte correlação entre obesidade
e risco aumentado de desenvolvimento do tumor, mostrando a
importância do controle do IMC ao longo da vida.4
Embora a sintomatologia seja variável e dependente da localização da neoplasia no pâncreas, as apresentações clínicas
mais características do CP são a dor abdominal, em 79% dos
casos, emagrecimento, em 85%, e icterícia, em 56%. Pode ser
observado, também, hepatomegalia, prurido, colúria e fezes
acólicas.5 A cabeça é a região mais acometida, cerca de dois terços dos tumores, enquanto 25% acometem corpo ou cauda. Os
tumores de cabeça, em comparação com os demais, têm como

apresentações clínicas mais frequentes a dor abdominal, icterícia e a perda de peso.6
O diagnóstico é realizado pela análise da sintomatologia
clínica, dos marcadores sorológicos e dos exames de imagem.
A dosagem dos antígenos CA19-9 (cancer antigen 19), que é
expresso em doenças do pâncreas e hepáticas é de grande
importância no raciocínio diagnóstico, enquanto os exames
de imagem mais utilizados são a ultrassonografia, tomografia computadorizada e colangiopancreatografia retrógrada. O
laudo histopatológico, obtido após a biópsia de material ou da
peça cirúrgica é imprescindível para o diagnóstico da neoplasia.1
O B J E T I V OS

Analisar a morbidade e a mortalidade do CP em Goiás nos
anos de 2013 a 2018, relacionando-as com as variáveis sexo e
faixa etária, para se traçar um perfil epidemiológico da população acometida pelo CP no estado de Goiás.
M É T O D O

Foi realizado um estudo de agregados de série temporal,
sendo coletados dados anuais do Departamento de Informação
e Informática do SUS (Datasus) para o período entre 2013 e
2018, do estado de Goiás do Brasil. Coletou-se informações do
número total de casos de neoplasias malignas de pâncreas no
estado por ano, estratificando o número de casos por sexo e
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idade. Além disso, foram analisados o número de óbitos e as
taxas de mortalidade, segundo o ano, o sexo e a idade. Foram
utilizadas cinco faixas etárias, 1-29 anos, 30-59 anos, 60-69
anos, 70-79 anos e 80 anos ou mais.
RESU L T A D OS

A partir da análise de dados de morbidade hospitalar do
Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), foi possível observar um leve aumento do número de internações por CP durante o período analisado em Goiás,
sendo que 2018 apresentou o maior índice de morbidade, com
219 internações. O ano de 2014, por sua vez, obteve o menor
índice de morbidade, representado por 154 internações. Hou-
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ve 1.035 internações nos anos de 2013 a 2018, sendo que este
apresentou um aumento de 31,93% em relação àquele. A faixa etária que apresentou a maior taxa de morbidade foi a de
60 a 69 anos (323 internações), enquanto a que apresentou a
menor taxa foi a de 1 a 29 anos (19 internações). O sexo masculino representou 55,65% das internações e o sexo feminino
44,35%.
Quanto à taxa de mortalidade, o ano de 2013 apresentou a
maior taxa, 27,71%, seguido pelo ano de 2016, com 26,26%. Já
o ano de 2014 obteve a menor taxa, 17,88%. O sexo masculino
apresentou o maior número de óbitos, 58,36% dos 257 óbitos
totais e a maior taxa de mortalidade, 26,04%. Além disso, as
faixas etárias com maior taxa de mortalidade corresponderam
a de 70 a 79 anos (36,56%) e a de 80 anos ou mais (34,25%).
O maior número de óbitos, entretanto, ocorreu na faixa etária
de 60 a 69 anos.

Figura 1: Internações por neoplasia maligna de pâncreas segundo ano de processamento no estado de Goiás. Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Figura elaborada pelos autores.

Figura 2: : Internações por neoplasia maligna de pâncreas segundo faixa etária no período de 2013 a 2018 no estado de
Goiás. Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Figura elaborada pelos autores
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Tabela 1: Taxa de mortalidade por neoplasia maligna de pâncreas segundo faixa etária no período de 2013 a 2018 no estado de Goiás.
FAIXA ETÁRIA

TAXA MORTALIDADE

30 a 39 anos

11,54

20 a 29 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 a 79 anos

80 anos ou mais
TOTAL

20

14,68
20,74
24,77
36,56
34,25
24,83

FONTE: TaxMinistério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Elaborada pelos autores
D I SCUSS Ã O

A neoplasia de pâncreas é um dos tumores que mais causam mortalidade. Nesse sentido, a Sociedade Americana do
Câncer estima que, em 2016, foram diagnosticados 53.070 casos dessa doença nos Estados Unidos, sendo 27.670 (52,1%)
homens e 25.400 (47,8%) mulheres, com aproximadamente
41.780 óbitos, a quarta maior causa de morte por neoplasia do
país.7 Embora não esteja entre os dez principais tipos de câncer no Brasil, o CP configura-se como a oitava causa de morte
por câncer, uma vez que a maioria dos pacientes tem diagnóstico em fase localmente avançada ou metastática da doença.4
Os resultados apresentados neste estudo evidenciaram
que a epidemiologia do CP no estado de Goiás assemelha-se
a epidemiologia nacional e mundial da doença. Entre os anos
de 2013 a 2018, o CP foi mais prevalente em homens, correspondendo a 55,65%, enquanto o sexo feminino correspondeu
a 44,35%. Observou-se, também, que houve um gradual aumento no número de casos no decorrer do período analisado.
Comparando o número de internações de 2013 com 2018, evidencia-se um aumento de cerca de 32%, o que vai ao encontro
das estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS).8
O risco de desenvolver câncer de pâncreas aumenta com
a idade, sendo que quase todos os pacientes têm mais de 45
anos. Cerca de dois terços dos pacientes diagnosticados com CP
têm pelo menos 65 anos.9 O presente estudo evidenciou que
a prevalência da doença no período analisado corresponde a
faixa etária de 60 aos ou mais, com 31,21% das internações em
Goiás. Entretanto, a faixa etária de 70 a 79 anos apresentou a
maior taxa de mortalidade (36,56%), o que está em consonância com o panorama mundial, já que a idade média no momento do diagnóstico é de 70 anos.7
CO N C L US Ã O

O CP representa uma patologia com grande relevância
epidemiológica e com um crescimento acentuado nos últimos
anos. Diante do que foi analisado pode-se concluir que, não
obstante, houvesse aumento do número de internações por
CP no estado de Goiás entre 2013 a 2018, o número de óbi-

tos, por sua vez, apresentou uma redução, evidenciando uma
possível evolução no tratamento e/ou aumento no número de
diagnósticos precoces. Além disso, constatou-se que as taxas
de morbimortalidade foram superiores no sexo masculino e
em indivíduos com 60 anos ou mais, caracterizando-os como
fatores de risco para CP.
RE F ER Ê N C I AS
1.

Instituto Nacional de Câncer Tipos de câncer – INCA.

Tipos de câncer/ câncer de pâncreas – versão para Profissionais.
[publicação online]. Rio de Janeiro; 2018 [acesso em 13 ago.

2019]. Disponível em: https://www.inca.gov.vr/tipos-decancer/
cancer-de-pancreas.
2.

Silva CSHA da, Lucas SFLM, Nakatsu É, et al. Adenocar-

cinoma de Pâncreas Em Paciente Jovem: Relato de Caso Young
Patient with Adenocarcinoma of Pancreas: Case Report. Arqui-

vos Médicos dos hospitais e da faculdade de ciências médicas
da Santa Casa de São Paulo [Internet]. 2011[acesso em 13 ago.
2019]; 56, 36-39. Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.
org/90a6/8fec66735989615bc2ebe6144035a8c0a1c3.pdf
3.

Brand RE, Lynch HT. Hereditary pancreatic adeno-

carcinoma: a clinical perspective. Med Clin North Am. [Internet]. 2000 [acesso em 13 ago. 2019];84:665-75. Disponível
em:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/

S0025712505702492
4.

SOLDAN M. Pancreatic cancer screening. Rev. Col. Bras.

Cir. [Internet]. 2017 abr [acesso em 13 ago. 2019];44(2):109111. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69912017000200109&lng=en.
doi.org/10.1590/0100-69912017002015.
5.

https://

Kuiava VA, Chielle EO. Epidemiologia do câncer de pân-

creas na região sul do brasil: estudo da base de dados do departamento de informática do sistema único de saúde (DATASUS). Rev.

Aten. Saúde [Internet]. 2018 abr./jun. [acesso em 13 ago. 2019];
v. 16, n. 56, p. 32-39. Disponível em: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/4944
6.

Castillo CF. Clinical manifestations, diagnosis, and sta-

ging of exocrine pancreatic cancer. UpToDate [Internet]. 2019

27

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

[acesso em 16 mar. 2020]; 1-57. Disponível em: https://www.

uptodate.com/contents/clinical-manifestations-diagnosis-and-staging-of-exocrine-pancreatic-cancer
7.

American Cancer Society. Pancreatic cancer detailed

guide. [publicação online]. Atlanta – EUA; 2015 [acesso em 13
ago. 2019]. Disponível em: https://www.cancer.org/cancer/pancreatic-cancer/about/key-statistics.html
8.

Fonseca A, Rego M. Tendência da mortalidade por cân-

cer de pâncreas em Salvador – Brasil, 1980 a 2012. Rev Bras Can-

cerol [Internet]. 2016 mar [acesso em 13 ago. 2019];62(1):9-16.
Disponível em: https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/172
9.

Instituto Oncoguia. Como Prevenir o Câncer de Pân-

creas. [publicação online]. São Paulo; 2015. [acesso em 13 ago.

2019]. Disponível em: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/
como-prevenir-o-cancer-de-pancreas/8241/961/

Ed.2

28

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Ed. 2

Condutas no atendimento ao paciente
com cetoacidose diabética
cetoacidose diabética; diabetes mellitus; conduta
diabetic ketoacidosis; diabetes mellitus; conduct

Autores
r e s u m o

Alves, A.F.R.F.B., Gomes, A.C.M.,
Alves, B.R.F.B., Azeredo, L.

Dados dos autores
Ana Flávia Rebouças Fernandes
Borges Alves, acadêmica da
Universidade de Rio Verde,
Goianésia, Goiás, Brasil.

Anna Clara Machado Gomes,
acadêmica da
Universidade de Rio Verde,
Goianésia, Goiás, Brasil.
Beatriz Rebouças Fernandes
Borges Alves, acadêmica da
Universidade de Rio Verde,
Goianésia, Goiás, Brasil.
Ludwig Azeredo, preceptor Médico da Disciplina de Urgência
e Emergência da Universidade
de Rio Verde, Goianésia, Goiás,
Brasil.
Classificação
Revisão de Literatura

INTRODUÇÃO:A cetoacidose diabética é uma complicação aguda do Diabetes Mellitus
(DM), sendo mais comum em portadores de DM tipo 1. Objetivos: identificar as principais
condutas no paciente com cetoacidose diabética a fim de garantir um melhor prognóstico.
MÉTODOS: Análise de artigos das plataformas Scielo e Pubmed publicados entre os anos
de 2007 a 2018. Foram estudados 13 artigos, sendo 8 selecionados para o presente estudo,
visto que continham os critérios de inclusão: publicação recente e as principais condutas no
tratamento emergencial da cetoacidose diabética. A pesquisa teve como principais descritores: cetoacidose diabética; DM1; conduta emergencial. RESULTADOS: A Cetoacidose Diabética é uma complicação aguda, mais comum em portadores de DM1, caracterizada por um
aumento na cetonemia acompanhada de uma hiperglicemia, dentre outros. É uma emergência considerada como a principal causa de mortalidade por essa patologia. CONCLUSÃO:
Visto o alto índice de mortalidade, o diagnóstico e a conduta precoce são fundamentais para
o melhor prognóstico do paciente.

a b s t r a c t

INTRODUCTION:Diabetic ketoacidosis is an acute complication of Diabetes Mellitus (DM),
being more common in patients with type 1 DM. Objectives: to identify the main behaviors
in patients with diabetic ketoacidosis in order to guarantee a better prognosis. METHODS:
Analysis of articles from the Scielo and Pubmed platforms published between 2007 and 2018.
13 articles were studied, 8 of which were selected for the present study, since they contained
the inclusion criteria: recent publication and the main conducts in the emergency treatment
of diabetic ketoacidosis. The research had as main descriptors: diabetic ketoacidosis; DM1;
emergency conduct. RESULTS: Diabetic Ketoacidosis is an acute complication, more common
in patients with DM1, characterized by an increase in ketonemia accompanied by hyperglycemia, among others. It is an emergency considered as the main cause of mortality from this
pathology. CONCLUSION: Given the high mortality rate, early diagnosis and management are
essential for the patient's better prognosis.
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I N T RO D U Ç Ã O

A

cetoacidose diabética (CAD) é uma complicação aguda do
Diabetes Mellitus (DM) caracterizada por hiperglicemia
(acima de 250 mg/dl), acidose metabólica (pH < 7,3 e bicarbonato sérico< 15 mEq/L), desidratação e cetose, com cetonemia
acima de 3 mMol/L) ou cetonúria, na vigência de deficiência
profunda de insulina frente à maior atividade dos hormônios
contrarreguladores, principalmente, glucagon, cortisol e catecolaminas1.
Principal causa de mortalidade por DM (5 a 15%)2, relacionada às alterações clínicas ameaçadoras à vida próprias da
cetoacidose (distúrbios cardiocirculatórios, hidroeletrolíticos
e ácido-básicos), às complicações de seu tratamento (edema
cerebral agudo, hipoglicemia e hipopotassemia) e às doenças
desencadeantes ou associadas3. Fato esse, que justifica o estabelecimento de uma conduta adequada e rápida afim de melhorar o prognóstico do paciente.
O B J E T I V OS

Identificar as condutas no atendimento ao paciente com
cetoacidose diabética visando assim um melhor prognóstico.
M É T O D OS

Analisou-se artigos das plataformas Scielo e Pubmed publicados entre os anos de 2007 a 2018. Foram estudados 13
artigos, sendo 8 selecionados para o presente estudo, visto que
continham os critérios de inclusão: publicação recente e as
principais condutas no tratamento emergencial da cetoacidose
diabética. A pesquisa teve como principais descritores: cetoacidose diabética; DM1; conduta emergencial.

RESU L T A D OS

A prioridade da terapia, o reconhecimento e o tratamento precoce das alterações clínicas são fundamentais para um
melhor prognóstico do paciente4. A CAD geralmente acomete crianças e adultos jovens, possui uma instalação rápida e
é acompanhada de hálito cetônico, respiração de kussmaul,
náusea, vômito e dor abdominal5. O diagnóstico adequado do
quadro é essencial para o início da terapêutica; feito basicamente analisando-se: glicemia; acidose metabólica e bicarbonato; cetonúria ou cetonemia6. O tratamento adequado, após o
diagnóstico, deve ser feito de forma individualizada para cada
paciente7, sendo que em todos deve-se priorizar a correção dos
distúrbios circulatórios e eletrolíticos.
CO N C L US Ã O

A CAD é a principal causa de mortalidade por DM, portanto,
a conduta adequada no atendimento ao paciente é fundamental para um melhor prognóstico8. A prioridade da terapia, o re-
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conhecimento precoce e o tratamento das alterações clínicas
ameaçadoras à vida são as principais atitudes a serem estabelecidas no atendimento emergencial, diminuindo assim, significativamente a mortalidade.
RE F ER Ê N C I AS
1.Neto B. CETOACIDOSE DIABÉTICA: CONSIDERAÇÕES SOBRE O
TRATAMENTO. Rev. Assoc. Med. Bras. vol.47 no.4 São Paulo Oct./
Dec. 2001

2.Rodacki B. Cetoacidose Diabética em Adultos – Atualização de
uma Complicação Antiga. Arq Bras Endocrinol Metab 2007;51/9

3.Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Crises
Hiperglicêmicas Agudas: Diagnóstico e Tratamento (base de da-

dos online). Autoria: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e

Metabologia. 2011(Acesso em agosto de 2019). Disponível em:

ttps://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/crises_hiperglicemicas_agudas_diagnostico_e_tratamento.pdf

4.Moura E. Cetoacidose diabética: veja as novidades no manejo
[ABRAMEDE 2018]. Disponível em: https://pebmed.com.br/

cetoacidose-diabetica-veja-as-novidades-no-manejo-abramede-2018/

5.UFRGS. Liga Interdisciplinar de Diabetes. Cetoacidose Diabética

(Acesso em agosto de 2019). Disponível em: https://www.ufrgs.
br/lidia-diabetes/2017/07/15/cetoacidose-diabetica/

6.Mendonça E. Hospital Municipal Infantil Menino Jesus – PMSP.
PROTOCOLO SOBRE CETOACIDOSE DIABÉTICA. 2010

7.Soares A. Cetoacidose diabética é uma grave emergência mé-

dica (home page na internet). Sociedade Brasileira de Diabetes.
2014. (Acesso em agosto de 2019). Disponível em: https://www.
diabetes.org.br/publico/ultimas/774-cetoacidose-diabetica-e-uma-grave-emergencia-medica

8.Zoppi D. Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar (EHH) e Cetoa-

cidose Diabética (CAD) na Sala de Urgência. Rev. Qualidade HC
2018.

30

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Ed. 2

Importância da simulação realística e o
impacto do OSCE na formação médica
simulação realística’; OSCE; formação médica
diabetic ketoacidosis; diabetes mellitus; conduct

Autores
r e s u m o

Romanielo, A.F.R., Lacerda, T.F.,
Martins, A.C.L., Araujo, T.A.M.,
Borelli, A.M., Macêdo, I.M., Souza, J.K.L., Prado, E.A., Machado,
L.C.S.

Dados dos autores
Ana Flávia Resende Romanielo,
graduanda do curso de Medicina da Unirv, Goiânia, Goiás,
Brasil.
Tayla Figueiredo Lacerda, graduanda do curso de Medicina
da Unirv, Goiânia, Goiás, Brasil.
Ana Clara Lenza Martins, graduanda do curso de Medicina
da Unirv, Goiânia, Goiás, Brasil.
Tierry Allan Macedo Araujo,
graduando do curso de Medicina da Unirv, Goiânia, Goiás,
Brasil.
Andressa Mendes Borelli, graduanda do curso de Medicina
da Unirv, Barreiras, Bahia,
Brasil.

As diretrizes do curso de medicina foram revistas em 2014 e elencaram-se competências
que deveriam ser desenvolvidas durante a graduação, visando adequar-se à metodologia
do PBL. No Reino Unido foi implantado o OSCE, o qual analisa competências como habilidades clínicas, conhecimento, atitude frente ao paciente e comunicação de notícias. Assim,
este artigo tem como objetivo apresentar a importância da simulação realística e do OSCE
para a formação médica. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa
através de uma revisão sistemática da literatura atual. As bibliotecas virtuais Scielo e PubMed foram consultadas, utilizando-se os termos “simulação realística”, “formação médica”
e “OSCE”. A amostra foi determinada pelos seguintes critérios de inclusão: 1) artigos com
data de publicação a partir de 2007 em periódicos; 2) estudos empíricos (clínicos e/ou epidemiológicos); 3) questionários realizados com graduandos do curso de medicina. No PBL,
os casos-problema apresentam um quadro clínico e por meio da indução do aluno, busca
debater os possíveis diagnósticos entre os acadêmicos. Além disso, a partir da simulação
realística nos LH ocorre diminuição da insegurança dos acadêmicos, minimizando os erros
numa abordagem futura. O estudo “pirâmide do aprendizado” realizado pelo National Training Lab. Bethel demonstrou que com a leitura retém-se o conteúdo em 5%, e em atuação
na prática, 90%. Então, o OSCE, através de estações nas quais os discentes devem, em poucos minutos, solucionar o caso, torna-se um meio de avaliar tudo aquilo que foi trabalhado.
Concluímos que a observação e a repetição dos procedimentos são as melhores formas de
se minimizar erros e formar profissionais seguros. A existência dos LH tem se tornando
pré-requisito para uma boa estrutura acadêmica, fato comprovado pela existência dele em
faculdades de ponta pelo mundo, bem como pelo seu uso em grandes hospitais.
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A B S T RAC T

As guidelines for the medical course, they were revised in 2014 and the necessary skills to use during graduation were qualified, using the appropriate PBL methodologies. In the United Kingdom
it was implemented in the OSCE, which is the analysis of competences such as clinical skills, knowledge, attitude towards the patient and news communication. Thus, this article aims to present the
importance of realistic simulation and OSCE for medical training. It is a qualitative bibliographic
research through a systematic review of the current literature. How the virtual libraries Scielo and
PubMed were consulted, using the terms "realistic simulation", "medical training" and "OSCE". The
sample was specified by the following inclusion items: 1) articles with data published since 2007 in
journals; 2) empirical studies (clinical and / or epidemiological); 3) questionnaires with a degree
in medicine. In the PBL, the problem cases present a clinical picture and the means of inducing the
student, seeks to discuss possible diagnoses among academics. In addition, from the realistic simulation in the LH there is a loss of security for academics, minimizing errors in a future approach. The
“learning pyramid” study carried out by the National Training Laboratory. Bethel demonstrated
that reading retains content by 5% and practice in practice, 90%. Then, the OSCE, through stations
where students must, in a few minutes, solve the case, becomes a means of evaluating everything
that has been done. It concludes that observation and repetition of procedures are the best ways
to reduce errors and train safe professionals. The existence of LH has become a prerequisite for a
good academic structure, a fact proven by its presence in the top colleges of the world, as well as by
its use in large hospitals.

I N T RO D U Ç Ã O

A

s diretrizes do curso de medicina foram revistas em 2014
e elencaram-se competências que deveriam ser desenvolvidas durante a graduação, visando adequar-se à metodologia do PBL. Inspirada nas faculdades do Canadá e da Holanda,
a UFL foi a primeira a criar um Laboratório de Habilidades no
Brasil rompendo, assim, com o método até então vigente. Da
mesma forma, no Reino Unido foi implantado o OSCE, o qual
tem como objetivo analisar algumas dessas competências,
como habilidades clínicas, conhecimento, atitude frente ao paciente e comunicação de notícias. ¹ ²

O B J E T I V OS

Assim, este artigo tem como objetivo apresentar a importância da simulação realística e do OSCE para a formação médica.
M É T O D OS

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa por meio de uma revisão sistemática da literatura atual.
As bibliotecas virtuais Scielo e PubMed foram consultadas, utilizando-se os termos “simulação realística”, “formação médica”
e “OSCE”. A amostra foi determinada pelos seguintes critérios
de inclusão: 1) artigos com data de publicação a partir de 2007

em periódicos; 2) estudos empíricos (clínicos e/ou epidemiológicos); 3) questionários realizados com graduandos do curso
de medicina.
RESU L T A D OS

No PBL, os casos-problema fazem o caminho contrário do
tradicional: apresentam um quadro clínico e por meio da indução do aluno, busca debater os possíveis diagnósticos entre os
acadêmicos. Além disso, a partir da simulação realística nos LH
ocorre uma diminuição da insegurança dos acadêmicos, minimizando os erros numa abordagem futura. ³ ⁴
O estudo “pirâmide do aprendizado” realizado pelo National Training Lab. Bethel demonstrou que com a leitura retém-se o conteúdo em 5%, demonstração 30%, discussão em grupo
50%, prática 75% e, por fim, com atuação na prática em 90%.
Assim, o OSCE - através de estações nas quais aplica-se um caso
clínico e os discentes deparam-se com ele naquele momento e
precisam, em poucos minutos, solucionar o caso - como forma
de seleção, torna-se um meio de avaliar tudo aquilo que foi trabalhado. ¹ ⁴
CO N C L US Ã O

Dessa forma, podemos concluir que a observação e a repetição dos procedimentos são as melhores formas de se minimizar erros e formar profissionais seguros do que terão que fazer.
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Logo, a existência dos LH tem se tornando pré-requisito para
uma boa estrutura acadêmica, fato comprovado pela existência dele em faculdades de ponta pelo mundo, bem como pelo
seu uso em grandes hospitais, como o Sírio Libanês e o Albert
Einstein.
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r e s u m o

O câncer (CA) de colo uterino, atualmente, é de alta incidência e está relacionado com o
HPV em 99% dos casos, o que o torna um grave problema de saúde pública. O Papiloma
Vírus Humano (HPV) é um vírus da família Papilomaviridae, onde já foram catalogados
mais de 100 tipos distintos e podem ocasionar de lesões na pele ou mucosas até graves
carcinomas. O presente estudo tem como objetivo discutir as formas de prevenção,
bem como romper com os tabus que envolvem a vacinação existente contra essa virose. Tem-se que a forma mais precisa de profilaxia é por meio do uso de preservativos
e, para as meninas que não iniciaram a vida sexual ativa, a vacinação contra o HPV, a
qual consiste em dois possíveis tipos: vacinas bivalente ou tetravalente. O Ministério
da Saúde adotou a tetravalente, sendo seus alvos: meninas (9 e 14 anos) e meninos (11
a 14 anos). Contudo, essa política enfrenta tabus sociais: mães e pais imaginam que a
filha, tomando a vacina, antecipará precocemente a vida sexual, ou que a vacina pode
deixar a mulher infértil, além disso, numa visão tradicionalmente patriarcal e individualista, os homens não aderem à vacinação por acharem que não têm responsabilidade
na profilaxia de CA de colo uterino. Nessa ótica, nota-se a importância da educação em
saúde, como ferramenta imprescindível na Atenção Primária à Saúde, para uma maior
adesão populacional às vacinas. Assim, uso de preservativos, o rastreamento por meio
do exame Papanicolau e peniscopia e a desmistificação de todo esse tabu acerca da
vacinação são medidas substanciais para diminuir a infecção pelo HPV e, consequentemente, a alta incidência do CA de colo uterino.
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a b s t r a c t

Uterine cancer (CA) is currently of high incidence and is related to HPV in 99% of cases,
or what makes it a serious public health problem. The Human Papilloma Virus (HPV) is
a virus of the Papillomavirus family, where more than 100 different types have been cataloged and can cause lesions on the skin or mucous membranes to severe carcinomas.
The present study aims to discuss how to prevent, as well as break the taboos involved
in the existing vaccination against this virus. If the most accurate form of prophylaxis
is through the use of condoms and, for girls who do not start an active sex life, an HPV
vaccination, a compound consists of two types: bivalent or tetravalent vaccines. The
Ministry of Health adopted a treatment method, the following being: girls (9 and 14
years old) and boys (11 to 14 years old). However, this policy faces social taboos: mothers and fathers imagine that a daughter, having a vaccine, in advance of her sex life
or that a vaccine can make a woman infertile, in addition, in a traditionally patriarchal
and individualistic view, men who do not adhere to vaccination by feel that they have
no responsibility for cervical CA prophylaxis. From this perspective, note whether the
importance of health education is important, as the essential tool in Primary Health
Care, for greater population adherence to vaccines. Thus, the use of condoms, screening
by means of the Pap smear and peniscopy and the demystification of all this taboo on
vaccination are substantial measures to decrease HPV infection and, consequently, a
high incidence of cervical cancer.

I N T RO D U Ç Ã O

O

papilomavírus humano (HPV) engloba mais de 100 tipos
de vírus que podem infectar tanto a pele, quanto as mucosas, podendo levar a lesões como verrugas e lesões genitais
(condilomatoses). A infecção por esse vírus torna-se um problema de saúde pública por ser a causa necessária para a ocorrência do carcinoma de colo uterino.¹ ² ⁴

O B J E T I V OS

Elucidar as formas de prevenção do CA de colo de útero, bem
como desmistificar os tabus em relação a vacinação contra o HPV.
M É T O D O

Realizou-se pesquisa nas bases de dados Scielo e PubMed,
além de periódicos da área da saúde e monografias, com os seguintes descritores “HPV”, “câncer de colo de útero” e “saúde
pública”. Os critérios de inclusão foram: 1) artigos entre 2005
a 2019 e 2) impacto dessa doença na saúde pública brasileira.
RESU L T A D OS

O HPV é um vírus de DNA de fita dupla, o qual tem sua
transmissão por meio sexual, contato e via materno-fetal. Dessa forma, a prevenção se faz pelo uso de preservativo- sendo

que a camisinha feminina apresenta maior proteção do que a
masculina– e pelo rastreamento por meio do exame de Papanicolau nas mulheres e pela Peniscopia nos homens. ³ ⁴
Embora o CA de colo de útero seja uma neoplasia de bom
prognóstico e fácil prevenção, é considerado um problema de
saúde pública - quarta causa de morte na população feminina,
ficando atrás, no Brasil, apenas do de mama e colorretal-, pois
há o desconhecimento sobre a importância do exame citopatológico, bem como os medos quanto a vacinação de jovens entre
9 e 13 anos. Os principais fatores de risco para tal são: iniciação
precoce da vida sexual e de contraceptivos orais, múltiplos parceiros, tabagismo e baixo nível socioeconômico. ² ³ ⁴
A incidência desse no país se dá a partir dos 20-29 anos,
sendo o maior risco dos 45-49 anos. A profilaxia é a vacinação,
bivalente – alto risco e previne o HPV16 e 18, causadores do
câncer em questão - ou tetravalente – baixo risco e previne os
tipos 6 e 11, causadores de verrugas anogenitais. O Ministério
da Saúde adotou a quadrivalente, sendo seus alvos: meninas (9
e 14 anos) e meninos (11 a 14 anos).³ ⁴
Entretanto, o tabu que se alicerça em nossa sociedade machista e patriarcal, faz com que alguns pensamentos sejam enraizados: alguns pais, por exemplo, julgam que a partir do momento em que suas filhas estivessem “protegidas” através da
vacinação contra o HPV, o sexo seria algo mais chamativo à elas;
os meninos, dentro da faixa indicada para receber a vacinação,
se eximem da responsabilidade, pois acreditam que isso seria
algo que deveria partir das mulheres, já que é um câncer que
acomete o sexo feminino; e, por fim, o desconhecimento que
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ainda aflige a população de que esse tratamento pudesse deixar o paciente infértil, contribuindo para a não aderência – o
que já se tem comprovações que é uma falácia. ³ ⁴
CO N C L US Ã O

É necessário um maior conhecimento acerca do contágio,
prevenção e tratamento do HPV e do câncer de colo de útero e
isso pode ser feito por meio de palestras nas escolas, visando
quebrar tabus existentes e pela criação de um mês destinado
a essa neoplasia pelo Ministério da Saúde, assim como fez no
combate e prevenção do câncer de mama e de próstata.
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INTRODUÇÃO: Sarcopenia é uma síndrome geriátrica progressiva, caracterizada por perda de
massa, força e funções musculares, relacionadas à idade. A conexão entre fragilidade e comprometimento cognitivo é de interesse clínico, pois a sarcopenia faz parte da síndrome da fragilidade, e ambas podem resultar em incapacidade, dependência e morte prematura. Os processos
biológicos subjacentes a uma associação entre sarcopenia e comprometimento cognitivo não
são claros, mas existem várias explicações plausíveis. OBJETIVO: Revisar na literatura científica a relação entre demência/comprometimento cognitivo e sarcopenia. MÉTODOS: Revisão
da literatura científica selecionando publicações da Medline, LILACS, SciELO e Embase nos
bancos de dados bibliográficos da BVS. RESULTADOS: Estudos relataram a alta prevalência de
desnutrição e pior estado nutricional e funcional em idosos com demência do tipo Alzheimer,
quando comparados a idosos sem demência. Estudo caso-controle transversal observou uma
correlação dos níveis de volume de substância branca cerebral, massa magra e insulina, sugerindo um mecanismo potencial às relações entre atrofia cerebral e perda de massa muscular.
Meta-análise de 2016 demonstrou que a depleção de testosterona e estrogênio em indivíduos
idosos diminui o anabolismo muscular e se relaciona com o desenvolvimento da DA. Uma revisão sistemática de literatura indicou que o exercício melhora as funções cognitivas, resultam
em grandes mudanças de plasticidade no hipocampo e induzem a produção de fatores de crescimento que melhoram a neurogênese, regulam níveis do peptídio β amiloide e interagem com
um gene supressor de envelhecimento. Outros fatores predisponentes subjacentes à sarcopenia, como estresse oxidativo, inflamação e envelhecimento vascular, também estão associados
ao comprometimento cognitivo. CONCLUSÃO: Existe relação independente entre sarcopenia
e demência/comprometimento cognitivo. Portanto, as intervenções destinadas a prevenir a
sarcopenia e a melhorar a força muscular podem ajudar a reduzir o ônus das deficiências cognitivas e físicas na funcionalidade dos idosos.
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A B S T RAC T

INTRODUCTION: Sarcopenia is a progressive geriatric syndrome, characterized by age-related
loss of mass, strength and muscle functions. The connection between frailty and cognitive impairment is of clinical interest, as sarcopenia is part of the frailty syndrome, and both can result in disability, dependence and premature death. The biological processes underlying an association between sarcopenia and cognitive impairment are unclear, but there are several plausible explanations.
OBJECTIVE: To review the relationship between dementia / cognitive impairment and sarcopenia
in the scientific literature. METHODS: Review of the scientific literature selecting publications from
Medline, LILACS, SciELO and Embase in the bibliographic databases of the VHL. RESULTS: Studies
reported a high prevalence of malnutrition and worse nutritional and functional status in elderly
people with dementia of the Alzheimer type, when compared to elderly people without dementia.
Cross-sectional case-control study observed a correlation of the levels of white matter, lean mass
and insulin volume, suggesting a potential mechanism for the relationship between cerebral atrophy and loss of muscle mass. The 2016 meta-analysis demonstrated that testosterone and estrogen
depletion in elderly individuals decreases muscle anabolism and is related to the development of
AD. A systematic literature review indicated that exercise improves cognitive functions, results in
major changes in plasticity in the hippocampus and induces the production of growth factors that
improve neurogenesis, regulate levels of the amyloid β peptide and interact with an aging suppressor gene. Other predisposing factors underlying sarcopenia, such as oxidative stress, inflammation and vascular aging, are also associated with cognitive impairment. CONCLUSION: There is an
independent relationship between sarcopenia and dementia / cognitive impairment. Therefore,
interventions aimed at preventing sarcopenia and improving muscle strength can help reduce the
burden of cognitive and physical impairments in functionality in the elderly.

I N T RO D U Ç Ã O

A

sarcopenia é uma síndrome geriátrica progressiva, caracterizada por perda de massa muscular relacionada à
idade, resultando em prejuízos na força muscular e redução
da atividade aeróbica e do desempenho físico.1 É associada a
vários prognósticos ruins de saúde, incluindo aumento da mortalidade, maior hospitalização e maior necessidade de reabilitação após a alta hospitalar.2 Os danos celulares e moleculares
que se acumulam durante o envelhecimento contribuem para a
fragilidade e o comprometimento cognitivo.
A conexão entre fragilidade e comprometimento cognitivo é de
interesse clínico, porque a sarcopenia faz parte da síndrome da
fragilidade. Fragilidade é uma síndrome geriátrica caracterizada por reservas homeostáticas reduzidas, definida por perda
de peso não intencional, fraqueza muscular, exaustão/fadiga,
lentidão e menor atividade física.3 É óbvio que a fragilidade e a
sarcopenia compartilham muitos fenótipos do envelhecimento
musculoesquelético. No entanto, a sarcopenia enfatiza mais a
perda de músculo esquelético, e a fragilidade se concentra amplamente na perda de peso, fadiga e imobilidade. Ambas podem resultar em incapacidade, dependência e até morte prematura em índices elevados na população.4
O envelhecimento populacional é um fenômeno global. Estima-se que o número de pessoas com 60 anos ou mais em todo

o mundo aumentará mais de 300% nos próximos 50 anos, de
606 milhões em 2000 para quase 2 bilhões em 2050.5 Segundo
o censo populacional, em 2010 houve 20.590.599 habitantes
com 60 anos ou mais de idade no Brasil (10.79% da população). Considerando a prevalência de demência, estima-se que
aproximadamente 1.500.000 idosos apresentam essa doença.6
Pacientes geriátricos com demência são um grupo altamente
suscetível à desnutrição energético-protéica (DPE)7. À medida
que a doença progride, o estado nutricional do paciente fica
mais comprometido8. A etiologia da perda de peso e consequente desnutrição na doença de Alzheimer (DA) parece ser
multifatorial.9
A inflamação crônica,10, 11 resistência à insulina,12,13 diminuição
dos níveis de esteróides sexuais 14,15 e estresse oxidativo elevado 16,17 estão implicados na associação entre função física e
disfunção cognitiva. Além disso, alterações cerebrais relacionadas à DA, incluindo atrofia medial do lobo temporal e carga
neuropatológica (placas amiloides e emaranhados neurofibrilares) estão associadas à redução do índice de massa corporal
(IMC), sugerindo que processos neurodegenerativos podem
contribuir para alterações na composição corporal.18 Muitos
estudos também sugeriram que o treinamento físico influencia uma ampla gama de processos cognitivos, principalmente
as funções executivas, indicando que a promoção da atividade
física pode ter um efeito protetor contra a deterioração cognitiva na velhice.19
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O B J E T I V OS

Embora a sarcopenia e a disfunção cognitiva sejam características predominantes do envelhecimento avançado, ainda
não há um consenso sobre suas conexões. Portanto, a presente
revisão de literatura teve como objetivo explorar a associação
entre sarcopenia e prejuízos na cognição, bem como examinar se
essa relação pode ser modificada por outros fatores relevantes.
M É T O D OS

Realizada revisão da literatura científica mediante consulta nas bases eletrônicas de dados bibliográficos da MEDLINE,
LILACS, SciELO e EMBASE os descritores “sarcopenia”, “demência”, “comprometimento cognitivo”, “fragilidade”, “funcionalidade” e seus correspondentes em língua inglesa

RESU L T A D OS

Estudos relataram a alta prevalência de desnutrição em
idosos com demência do tipo Alzheimer e pior estado nutricional e funcional quando comparados a idosos sem demência.
20, 21
Lecheta, et al. (2017)22 realizaram um estudo transversal
descritivo com 91 participantes, e com base nos resultados
dos testes “Skeletal Muscle Mass Index”, “Hand Grip Strength”
e “Timed Up and Go”, teve o diagnóstico de sarcopenia leve a
moderada em 19,8% e sarcopenia grave em 43,7%, totalizando
63,5% dos indivíduos sarcopênicos na amostra estudada. Estudo observacional prospectivo não randomizado, com 67 idosos
disfágicos em estágios avançados de demência (36 em uso da
via oral, 28 em cateter nasogástrico e 3 submetidos à gastrostomia), observou que apenas 13,4% da amostra apresentava
valores normais de circunferência da panturrilha esquerda,
indicando alta taxa de desnutrição.23 Martins et al. (2012)24
observaram uma taxa de desnutrição de 53,4% em pacientes
brasileiros com doença neurológica em dieta enteral.
Estudo de caso-controle transversal observou uma correlação direta entre o volume de substancia branca cerebral e
massa magra corporal, sugerindo que atrofia cerebral e perda
de massa muscular podem co-ocorrer. Enquanto a DA e a neurodegeneração afetam predominantemente a massa cinzenta,
observou-se uma forte relação entre a massa magra e o volume
de substância branca. Essa relação foi semelhante nos participantes sem demência e naqueles com DA, sugerindo que outros mecanismos, que não os processos da DA, possam estar
subjacentes a essas relações. 18
A associação com atividade física também foi avaliada em
alguns estudos. A desaceleração ou a deterioração da velocidade de caminhada está associada a um baixo desempenho nos
testes que avaliam a velocidade psicomotora e a fluência verbal
em idosos. Uma revisão sistemática de literatura indicou que

Ed. 2

o exercício físico melhora as funções cognitivas, resultam em
grandes mudanças de plasticidade no hipocampo e induzem a
produção de fatores de crescimento que melhoram a neurogênese, regulam níveis do peptídio β amiloide e interagem com
um gene supressor de envelhecimento.19
Verghese, et al. (2014)25 propuseram um conceito de "síndrome do risco cognitivo motor (SRCM)", que foi definido
pela presença de declínio cognitivo leve (DCL) e marcha lenta,
apoiando o mecanismo subjacente comum na função física e no
comprometimento cognitivo, fornecendo benefícios adicionais
na predição de demência.
Alguns estudos sugerem que a relação entre sarcopenia
e distúrbios cognitivos ocorre através de uma via em comum
entre eles, por meio de esteroides sexuais, estresse oxidativo,
inflamação e envelhecimento vascular.26 Estudos demonstraram que a depleção de testosterona e estrogênio em indivíduos idosos diminui o anabolismo muscular e se relaciona com o
desenvolvimento da DA.27, 28 A inflamação crônica pode mediar
a perda muscular pelas altas concentrações de interleucina-6,
as quais foram associadas a um aumento de 66% no risco de
comprometimento cognitivo aos quatro anos de seguimento
em um estudo.10,11,29 Sabe-se também que níveis aumentados de
proteína C reativa e fator de necrose tumoral alfa na inflamação
crônica causam catabolismo muscular e podem estar envolvidos na patogênese da demência.30 Por fim, a aterosclerose resultante do envelhecimento vascular, associada ao risco maior
de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, leva a uma
perda acelerada de unidades musculares e pode ser um fator
etiológico primordial para a diminuição da disponibilidade de
oxigênio ao músculo.31
D I SCUSS Ã O

Os processos biológicos subjacentes a uma associação entre sarcopenia e comprometimento cognitivo não são claros,
mas existem várias explicações plausíveis.
Nos estágios iniciais da demência, a deterioração nutricional geralmente ocorre devido a uma diminuição na ingestão de
alimentos (devido à aversão, esquecimento, perda de apetite,
dependência familiar ou depressão), que às vezes é acompanhada por um aumento no gasto de energia devido a distúrbios
comportamentais, como deambulação errática e/ou a presença de períodos de agitação. Nos estágios mais avançados da doença, há o aparecimento de outras complicações que provavelmente agravam o estado nutricional do paciente e aceleram o
processo de perda da autonomia funcional, como distúrbios da
deglutição, o desenvolvimento respostas inflamatórias específicas a algumas doenças intercorrentes (agudas ou crônicas) e a
polifarmácia característica desse tipo de paciente.9
As informações disponíveis sobre a evolução do estado nutricional nesse grupo são muito limitadas e, às vezes, até controversas. A principal explicação é que uma das suposições nas
quais a antropometria se baseia é a existência de uma relação
fixa entre tecido adiposo subcutâneo e profundo, uma condição
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que é violada em certas circunstâncias, como em idosos.32 Na
velhice, nota-se não apenas o aumento da gordura visceral e a
depleção do compartimento de gordura subcutânea, mas também a alterações na própria composição muscular. A gordura
infiltrada no músculo não pode ser quantificada por plicometria e, a perda de elasticidade da pele em idosos, também contribui para erros na estimativa.33
Sem dúvida, esses fatores interferem na confiabilidade da
análise da composição corporal com base na antropometria da
população acima de 60 anos 34, podendo ocorrer valores normais e/ou reduzidos de IMC, porém com altas porcentagens
de massa gordurosa e baixas porcentagens de massa muscular
avaliadas pela bioimpedância. Isso pode indicar a existência
de um estado de desnutrição chamado obesidade sarcopênica, que na rotina da avaliação do estado nutricional, passaria
despercebida. Estudos epidemiológicos longitudinais sugerem
que a obesidade na idade adulta é um fator de risco para o desenvolvimento dessa patologia em idades mais avançadas.35-37
Uma justificativa para as alterações cerebrais poderia ser
as anormalidades anabólicas e inflamatórias sistêmicas implicadas na sarcopenia e também na DA, como na sinalização da
insulina, que pode desempenhar um papel na manutenção da
substância branca cerebral. Assim, a observação de que os níveis de volume de substância branca, massa magra e insulina
estão inter-relacionados, sugere que o suporte anabólico reduzido ao músculo e ao cérebro pode ser um mecanismo potencial subjacente às relações entre atrofia cerebral e perda de
massa muscular.18
É importante observar que a produção de fatores de crescimento induzido pelo exercício físico, como o fator neurotrófico
derivado do cérebro (BDNF), melhora a neurogênese e desempenha um papel fundamental nos efeitos cognitivos positivos.
Postula-se também a regulação dos níveis do peptídio β amilóide cerebral através do aumento da depuração pelo plexo coróide. Os fatores de crescimento, especificamente o fator de crescimento de fibroblastos e os receptores de IGF-1 e/ou suas vias
de sinalização a jusante, podem interagir com o gene Klotho,
que funciona como um gene supressor de envelhecimento.19
Outra observação possível é que a diminuição da função
física precede a manifestação de comprometimento cognitivo
posterior. As atividades físicas, incluindo a preensão manual e
a marcha, requerem integrações neuronais complexas dos domínios sensoriais e motores.38 Assim, um dano cerebral estrutural, incluindo características neuropatológicas da DA, infarto
cerebral e corpos de Lewy, resultam também no comprometimento da função física.39
CO N C L US Ã O

Existe relação independente entre sarcopenia e demência/
comprometimento cognitivo. A detecção precoce de uma função física ruim pode ser uma ferramenta de triagem para distinguir aqueles com risco de DCL e, eventualmente, demência.
Há a necessidade de incluir rotineiramente a análise da com-
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posição corporal por bioimpedância na avaliação do estado
nutricional em idosos institucionalizados, o que possibilitaria
estimativas mais confiáveis do paciente e, assim, auxiliar na
implementação de medidas de suporte nutricional mais adequadas às suas reais necessidades. A atividade física e as intervenções destinadas a prevenir a sarcopenia e a melhorar a
força muscular, juntamente com os esforços para desenvolver
a reabilitação cognitiva de distúrbios neurodegenerativos, podem ajudar a reduzir o ônus das deficiências cognitivas e físicas
na funcionalidade dos idosos.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:A Atrofia Muscular Espinha é uma doença neurodegenerativa autossômica recessiva rara, causada pela mutação do gene do neurônio motor 1 (SMN1), localizado no cromossomo 5q 11.2-13.3, que leva a degeneração dos motoneurônios α do corno anterior da
medula espinhal e consequente atrofia e fraqueza muscular. OBJETIVOS: Analisar, demonstrar,
apresentar acerca da “Análise da AME – Atrofia Muscular Espinhal” frente aos aspectos e estudos, genéticos, fisiológicos, neurológicos e clínicos, da subárea da Neuropediatra abordando
Neurofisiopatogenia da doença. Além de demostrar a epidemiologia incidente. Métodos: revisão bibliográfica, de natureza analítica e qualitativa. A coleta de dados será realizada pela
biblioteca virtual Pubmed, Google Acadêmico e SciELO, além de estudo bibliográfico. RESULTADOS: há incidência de 1:6000 a 1:10.000 nascidos vivos e frequência de 1/40 a 1/100 em
grupos étnicos diferentes. Os pacientes com AME possuem pelo menos 1 cópia de SMN2 normal, ou seja, 80% dos pacientes da AME tipo 1 têm apenas 1 ou 2 cópias de gene SMN2, 82%
dos pacientes com AME tipo II têm de 3 cópias do gene e 96% dos pacientes AME tipo III possuem de 3 a 4 cópias do gene, na AME tipo IV inexistem cópias. DISCUSSÃO: AME é dada pela
deleção homozigótica ou mutação dos neurônios motores (SMN1), no locus do cromossomo5q
11.2-13.3. O gene 1 Survical Motor Neuron (SMN1) é o responsável pela síntese proteica que
ocasiona a sobrevivência dos motoneurônios. O número de cópias de 2 Survical Motor Neuron
(SMN2) são determinantes e responsáveis pelo processo transcricional da mesma proteína
SMN, sendo que se tem a determinação do fenótipo clinico e a gravidade das AME’s de acordo
a expressão da SMN2. CONCLUSÃO: é uma doença neurodegenerativa de herança genética que
está diretamente ligada com a ausência ou a expressão da proteica SMN.
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A B S T RAC T

INTRODUCTION: The spinal muscular atrophy is rare neuromuscular disease and with a high incidence of 1 to 100 born alive, of genetic origin, that lead to degeneration of alpha motor neurons
of the anterior horn of the spinal cord. And can be classified as of types I, II, III e IV depending on a
specific protein and of the symptoms. OBJECTIVE: Analyze, demonstrate, present about the “Analysis of spinal muscular atrophy” regarding aspects and studies, genetic, physiological, neurological
and clinical, of the neuropediatrics sub area, addressing neurophysiopathogenesis of the disease.
Besides demonstrating the incident epidemiology. Method: It’s a analytical and qualitative bibliographic review. By data collect, Pubmed virtual library, google classroom and Scielo, in addition to
bibliographic studies. RESULTS: Incidence from 1:6000 to 1:10.000 born alive and a frequency of
1/40 to 1/100 in many different ethnic groups. The patients with SMA have at least 1 copy of normal SMN2, in other words, 80% of the patients of SMA type 1 has only 1 or 2 genes SMN2 copies,
82% of the patients with SMA type II has 3 gene copies and 96% of the patients SMA type III has
3 to 4 gene copies, in SMA type IV there is no copies. DISCUSSION: SMA is understood over the
homozygous deletion or mutation of motor neurons at the chromosome locus 5q 11.2-13.3. The
gene 1 Survival Motor Neuron is the responsible for the protein synthesis that causes the survival
of motoneurons. The number of the copies are determined and responsibly by the transcriptional
process of the same SMN protein, with the determination of the clinical phenotype and the severity
of AME's according to the expression of SMN2. CONCLUSION: It’s a genetic inherited neurodegenerative disease that is directly linked to the absence or expression of the SMN protein.

I N T RO D U Ç Ã O
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Atrofia Muscular Espinhal (AME) foi evidenciada, primeiramente, em 1891, pelo médico neurologista Guido
Werdnig, que buscou entender a doença por base em estudos
necroscópicos, através dos quais encontrou casos de duas
crianças afetadas pela patologia, sendo o primeiro relato da
doença em infantes descrito na literatura médico/científica¹.
Posteriormente, casos adicionais foram relatados por Johan-Hoffmann em 1891 e 1892 e passaram a serem conhecidos e
denominados como Werdnig-Hoffmann, os quais se caracterizam pelo quadro de fraqueza e atrofia muscular grave, apresentando-se atualmente como a forma mais grave da moléstia
infantil¹.
No ano de 1950 através dos estudos de Wolfhart, Fez e Eliasson foi possível descrever a forma mais branda da AME, em que
os pacientes apresentavam o quadro de habilidades com a capacidade de andar, levantar e de sobrevida prolongada¹. Após
diversas pesquisas foi definido que a AME se tratava de uma
doença neurodegenerativa de motoneurônios, que resulta na
atrofia muscular grave, responsável por afetar, principalmente, a musculatura da extremidade axial, intercostal e bulbar¹.
Já através de análises de diferentes casos relacionados com o
início da sintomatologia da doença em 1956 é feita a descrição
de Kugelberg-Welander1,18. Logo, nos anos de 1990, Melki e

colegas descobriram situações e eventos biológicos de conversões genéticas em que o novo grupo de genes específicos eram
e são responsáveis pela produção da proteína de sobrevivência
dos neurônios (SMN)1,10,20. Diante de tais estudos, em 1991,
foi possível entender a origem patológica e estabelecer um consenso de classificação da AME¹.
A etiopatogenia autossômica recessiva da Atrofia Muscular Espinhal é ocasionada pela deleção homozigótica ou mutação dos
neurônios motores Survical Motor Neuron 1 (SMN1) o qual se
encontra no locus do cromossomo 5q11.2-13.3, especificamente
na região telomérica do cromossomo e Survical Motor Neuron
2 (SMN) que se encontra na região centromérica. Evidencia-se que os genes apresentados são parálogos, ou seja, homólogos resultantes de duplicação genômica2,18. Os genes (SMN 1
e SMN 2) são responsáveis pela síntese proteica que ocasiona
a sobrevivência dos motoneurônios do tipo alfa10,17. Logo, as
alterações traducionais geram consequências relevantes na
redução dos níveis da Proteína de Sobrevivência do Neurônio
Motor (SMN)1,13,18. Assim, os níveis reduzidos da SMN levam aos
quadros patológicos de degeneração neural da AME, impedindo o carreamento sináptico e resposta das funções de motricidade1,10,18.
A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença neuromuscular rara e severa de incidência de 1 a 10.000 nascidos vivos,
de etiologia genética frente à herança autossômica recessiva,
desencadeada pela degeneração dos motoneurônios do corno
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anterior da medula espinhal. Dela advém complicações fisiológicas, homeostáticas e neurológicas, resultando diretamente
em manifestações clínicas como: atrofia, paralisia e fraqueza
muscular progressiva2,3,18. Ademais, é caracterizada pela lesão
e perda de neurônios motores do tipo α/alfa em crianças, o que
logo representa a principal causa hereditária de morte infantil
com morbimortalidade associada2,10,18. Patologicamente, possui classificação clínica dada pela idade e o modo sintomatológico de sua ocorrência e assim a sua gravidade, vindo a ser
divididas em tipos I, II, III e IV8,10.
O B J E T I V OS

Analisar, demonstrar, apresentar acerca da temática geral
“Análise da AME – Atrofia Muscular Espinhal” frente aos atuais aspectos e estudos genéticos, fisiológicos, neurológicos e
clínicos, em especial a subárea da Neuropediatra abordando
Neurofisiopatogenia da doença. Dessa forma, tem como propósito demonstrar, diante das análises dos artigos, os principais
entendimentos fisiológicos, patológicos e clínicos da Atrofia
Muscular Espinhal, assim como, apresentar e classificar os diferentes tipos de AME. Destarte, há intuito de analisar as diferentes peculiaridades quanto aos fatores genéticos e clínicos
da doença, para além de reforçar dados epidemiológicos que
incide sobre a AME.
M É T O D OS

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica, abrangendo a leitura, análise e interpretação de artigos científicos publicados na íntegra, em periódicos científicos
disponibilizados na internet. As bases de dados utilizadas foram biblioteca virtual Pubmed, Google Acadêmico e SciELO.
Para realizar a busca nas referidas bases foram utilizados os
seguintes descritores e termos livres: “AME”, “Atrofia Muscular
Espinhal”, “Atrofia Muscular Espinhal tipos I, II, III e VI”, “Doença de Werdnig-Hoffmann” e “Doença de Kugelberg-Welander”
combinadas com "fisiopatogenia" e “Doença Neurodegenerativa”. Os respectivos termos em inglês “SMA”, “Spinal Muscular
Atrophy”, “Spinal Muscular Atrophy type I, II, III and IV", "Werdnig–Hoffmann", "Kugelberg–Welander" e “Neurodegenerative
Disorder” também foram utilizados na busca.
A amostra de consulta foi determinada pelos seguintes
critérios estabelecidos: estudo de casos, artigos de revisão bibliográfica, artigos conceituais e bibliografias renomadas. Todas essas ferramentas com o tema Atrofia Muscular Espinhal
(AME), e optando-se por pesquisas no período de 2014 a 2020.
Dessas ferramentas foram analisados conceitos, tipos de AME,
fisiopatologia, questão genética envolvida na AME, dados epidemiológicos e sinais e sintomas recorrentes. Diante disso, foram excluídas pesquisas em ação, artigos de menor relevância
que não apresentavam resultados conclusivos, que não atribuíram dados qualitativos e quantitativos nas diferentes faixas
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etárias da doença e que não demonstravam conceitos quanto à
etiologia e a sintomatologia da Atrofia Muscular Espinhal.
RESU L T A D OS

Foram encontrados 802 artigos, nas seguintes plataformas:
SciELO: (53 artigos), PubMed (601 artigos) e Google Acadêmico (148 artigos); usando as palavras chaves como termo de
pesquisa. Após uma detalhada análise, da relação ao ano de
publicação, relevância e a abordagem da fisiopatologia dos artigos selecionados, foram excluídos 782 artigos.
Pela plataforma SciELO: foram cerca de 42 artigos encontrados a partir da busca¬¬¬ “atrofia muscular espinhal”. Desses
42 artigos, 3 eram artigos de revisão. Ainda entre os 42 artigos
encontrados, 5 artigos eram datados em 2018 e 3 em 2019,
sendo que apenas um artigo de 2018 usava a metodologia de
revisão bibliográfica. Quando pesquisado o seguinte termo:
“doença de Werdnig-Hoffmann“, 6 artigos foram encontrados.
Há apenas 2 artigos do ano de 2010. Ao pesquisar por “AME
tipo I”, foram encontrados 3 artigos no total, sendo apenas 2 de
2016 e 1 de 2019. Pesquisando o termo “AME tipo II” foram encontrados 3 artigos, sendo 2 do ano de 2016 e 1 de 2018. Já na
pesquisa pelo termo “AME crônica” nenhum documento foi encontrado. Ao usar o termo “AME tipo III” foram encontrados 3 artigos,
sendo 2 de 2015 e 1 de 2018. No entanto, quando buscado por
“AME juvenil” apenas 1 artigo foi encontrado do ano de 2000. Já na
busca por “doença de Kugelberg-Welander” foram encontrados 3
artigos, porém, um era de 1976, outro do ano de 1999 e o último
de 2005. Por fim, ao pesquisar por “AME tipo IV” 2 artigos foram
encontrados, sendo 1 de 2013 e outro de 2019. Com isso, contabiliza-se o total de 53 artigos. ¬
Pela plataforma Pubmed utilizando os Filtros: Clinical Trial,
metal-analysis, randomized controlled trial, review, systematic
reviews, humans e por publicações nos últimos cinco anos foram
encontrados cerca de 387 artigos quando buscado por “SMA”. Ao
usar o termo “SMA type I” foram encontrados cerca de 70 artigos
publicados. Com o termo “Werdnig-Hoffmann disease” conseguiu-se 42 artigos. Pelos termos “SMA type II” e “SMA type III”
foram encontrados 11 e 44 artigos, respectivamente. Ao pesquisar
por “SMA type IV” 6 artigos foram publicados nos últimos 5 anos.
Além disso, ao usar “Kugelberg-Welander Disease” identificou-se
41 artigos publicados nos últimos 5 anos. Com isso, contabiliza-se
o total de 601 artigos.
Pela plataforma Google Acadêmico, ao pesquisar por atrofia
muscular espinhal, nos últimos seis anos foram encontrados 80
artigos de relevância, sendo assim, ao buscar por “AME tipo I” foram encontrados 11 artigos publicados nos últimos cinco anos.
Ao pesquisar por “AME tipo II” foram encontrados 10 artigos e
quando por “AME tipo III” foram encontrados 8 artigos. Já quando pesquisado por “AME tipo IV” foi encontrado apenas 1 artigo
publicado nos últimos cinco anos. Ao usar os descritores “doença
de Werdnig-Hoffmann” e “doença de Kugelberg-Welander” foram
encontrados, nos últimos cinco anos, respectivamente, 20 e 18 artigos. Com isso, contabiliza-se o total de 148 artigos.
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P L ATA F O R M A S

Scielo (53 artigos)

PubMed (601 artigos)

Google Acadêmico
(148 artigos)

802 artigos)

Excluídos (782 artigos)

Inclusos (20 artigos)

Figura 1: Levantamento de Dados da Pesquisa.
Com isso, observa-se que com os atuais estudos conceituais e epidemiológicos mostram que a principal forma de neuropatia na infância, é até então a Atrofia Muscular Espinhal
(AME)2,8,10. A doença neurodegenerativa com comprometimento motor possui incidência de 1:6.000 a 1:10.000 nascidos vivos, com frequência de 1/40 a 1/100 em diferentes grupos étnicos, mas apresenta predominância em caucasianos2. Na AME
tipo 1 ocorre evolução natural ao óbito antes mesmo dos 2 anos
de idade em 80% dos casos descritos, devido a consequências
da própria doença, como a insuficiência respiratória2,10,18.
A AME possui etiopatogenia complexa que envolvem eventos de duplicação, de deleção e de transcrição intragênica no
gene (SMN1), preponderando em formas mais brandas da
patologia que se associa a deleções menores11,13. Os estudos
demostram que entre 95% a 98% dos casos ocorre devido a
deleção homozigótica no exon 7, e que entre 2% a 5 % se deve
pela deleção do tipo heterozigótica ou até mesmo de uma mutação2,10,8. Diante disso, no gene (SMN2) Survical Motor Neuron ocorre a substituição de C a T (citosina a timina) no exon 7,
que possui a capacidade de produzir somente 10% da proteína
SMN em forma ativa, os demais 90% resulta em uma proteína
inativa e truncada. Além do que, tem-se que essa proteína ativa
SMN é a responsável pela sobrevivência dos motoneurônios, e
a sua pouca expressão leva aos diferentes casos de AME’s2,10.
Os estudos demonstram que os pacientes com a AME possuem, pelo menos 1 cópia de SMN2 normal, ou seja, 80% dos
pacientes da AME classificada como Tipo I tem apenas uma ou
duas cópias do gene SMN2. Já 82% dos pacientes como AME
Tipo II possuem três cópias do gene e 96% dos pacientes com
a AME do tipo III possuem de três a quatro cópias do gene. Por
fim, tem-se que na AME do Tipo IV inexistem cópias SMN2 normal. Destaca-se que, cada cópia do gene produz 10% da proteína SMN ativa. Com isso, quanto mais cópias normais do gene,
menor é a gravidade patológica2,19.

Estudos biogenéticos mostram que a diferença entre o
gene SMN1 e SMN2 se dá por uma transcrição da citosina a
timina/C a T na 6ª posição do exon 7 que leva a uma isoforma de mRNA com splincing alternativo1,8,9. Dessa forma,
enquanto transcritos derivados de Survical Motor Neuron 1
(SMN1) produzem a proteína SMN funcional, a Survical Motor Neuron 2 (SMN2) com 90% gera uma proteína trucada e
instável2,10,20.
O número de cópias do gene Survical Motor Neuron 2
(SMN2) são determinantes e responsáveis pelo processo
transcricional da mesma proteína SMN, com isso é dada a determinação do fenótipo clínico da doença e a sua gravidade
de acordo com a quantidade de cópias do gene existente no
material genético do indivíduo7,10,20. Diante disso, a Atrofia
Muscular Espinhal do tipo I, normalmente, possui de uma a
duas cópias do gene SMN2, enquanto as formas mais leves das
Atrofias Muscular Espinhais (AME’s) estão associadas de três
a quatro cópias do SMN2, sendo tais formas, as AME’s do tipo II
e a do tipo III. Já a Atrofia Muscular Espinhal do tipo IV se deve a
deficiência da proteína SMN, ou seja, não é expressada2,8,10.
No Sistema Nervoso Central (SNC), os neurônios motores
inferiores, estão localizados no corno anterior da medula espinhal, local mais acometido pela doença. A falta da proteína SMN
acarreta na degeneração e perda progressiva dos neurônios sem
comprometimento dos neurônios sensoriais6,10. A degeneração
resulta em hiporreflexia, fraqueza e atrofia simétrica progressiva dos músculos voluntários proximais de membros superiores
e de membros inferiores, também podendo afetar os músculos
axiais, bulbares e os da respiração, sendo a principal causa de
morte a insuficiência respiratória10,14.
Os tipos de AME’s são determinados pelo estágio patológico e do início da doença, sendo estes fatores preponderantes
para a sua classificação. Desta forma: a doença de fase aguda
(tipo I ou doença de Werding-Hoffmann) apresenta sinais e
sintomas após os 6 meses de idade; a doença do tipo II AME
crônica apresenta decorrências entre 6 a 12 meses de idade;
e a doença do tipo III AME juvenil ou doença de Kugelberg-Welander manifesta sinais após os 18 meses de idade ou no
período da infância e da adolescência2,8,18. E por fim, a Atrofia
Muscular Espinhal do tipo IV, característica na fase adulta, é
mais frequente após os 30 anos de idade5,10,18.
Frente aos critérios gravidade das patologias e aos estágios de início, as AME’s são classificadas como severas ao RN
– recém-nascido ao nascer com o tipo 0. Apresenta-se forma
aguda após os 6 meses de idade, com situação grave o tipo I e
de forma intermediária entre os 6 meses aos 12 meses de vida
com início sintomatológico, sendo conhecida como de forma
crônica a do tipo II10,18,19. De modo brando, com apresentação
de sintomas após 18 meses de idade a do tipo III e, por fim
com características mais leves e tardias a do tipo IV, com apresentação de sinais e sintomas após 360 meses de idade10,12,19.
Como demostra a tabela abaixo:
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Tabela 1. Sistematização patológica frente à idade de início sintomatológico e à gravidade da doença.
TIPOS DE AME

IDADE DE INÍCIO SINTOMATÓLOGICO

GRAVIADADE DA

Tipo 0

0 meses antes ou no nascimento

MUITO GRAVE

Crônica do Tipo II

6 a 12 meses

INTERMEDIÁRIA

Aguda Tipo I ou Doença de Werdnig-Hoffmann
Juvenil do Tipo III ou Doença de Kugelberg-Welander
Adulta do Tipo IV

6 meses

Após os 18 meses

Após os 360 meses

A AME do Tipo 0 ou AME 5q1a apresenta apenas uma
cópia do gene SNM2 sem marco de desenvolvimento, sendo
aquela diagnosticada no pré-natal ou depois ao nascimento4,10. Todavia, os sintomas clínicos podem parecer precocemente no período pré-natal, quando já é possível observar
a diminuição dos movimentos fetais nas ultrassonografias. Já
os RN e bebês a partir de primeiro mês até o sexto mês de
vida apresentam sintomas e sinais como arreflexia, defeitos
do septo atrial, insuficiência respiratória, displegia facial e o
desencadeamento de paralisia muscular progressiva, que é
dada de forma simétrica, de proximal a distal do corpo2,8,9.
Logo, possuem uma expectativa de vida reduzida que perdura
até os 6 meses de idade2,8,10.
A AME-Tipo I ou Doença de Werdnig-Hoffmann neuromuscular severa e aguda, é a forma mais grave das AME’s,
sendo evidente no momento do nascimento ou durante os
primeiros meses de vida5. É diagnosticada pela clínica e por
exames complementares, como a análise das células das vilosidades coriônicas ou análise molecular dos amniócitos2,8,10.
A AME-Tipo I é dividida em 1a, 1b e 1c, sendo a 1a também
conhecida como Tipo 010. A AME-Tipo 1 5q acomete cerca
de 58% dos casos de AME e apresenta sinais e sintomas observados pela subárea clínica da Neurologia, à Neuropediatria
que observa em pacientes tosse, choros fracos, fasciculações,
incapacidade de deglutição, hipotonia profunda e cognição
normal8,10,14. Também, há presença de desajustes no controle
da coluna cervical, de dificuldades de sustentação da cabeça,
em sentar sem auxílio, além de apresentarem acometimentos cardíacos, de músculos oculares, respiratórios e músculos
das extremidades, ou seja, alterações de ordem neuromotora
devido a atrofia neurogênica, o que resulta nos comprometimentos de motricidade e das funções orgânicas do corpo
humano2,14,18.
A AME-Tipo 1b possui 2 cópias do gene SNM2 com início
de sintomas de falta de controle cefálico, problemas alimentares e respiratórios antes dos 3 meses de idade, com grandes
dificuldades e evolui ao óbito até o terceiro ano de vida. A
AME-Tipo 1c possui três cópias do gene, sendo que o aparecimento da doença ocorre depois dos 3 meses de vida, diferenciando-se das demais pelo controle cefálico10.
O que eleva a incidência de mortalidade em infantes são
as complicações respiratórias, que consequentemente se
devem às disfunções de fraqueza dos músculos intercostais,

DOENÇA

GRAVE

BRANDA
LEVE

com relativa preservação do diafragma. Dessa forma, ocorre
tamanha alteração dos ciclos respiratórios que é denominada
de “respiração abdominal”, que compromete a oxigenação e
pode evoluir à insuficiência respiratória2,10,16.
A AME tipo II, de forma crônica, corresponde a 29% dos
casos, apresenta mais de três cópias de SMN2, e caracteriza-se
por apresentar sinais e sintomas mais frequentes a partir dos
6 meses de vida, tais como fraqueza muscular, fasciculações,
tremores, hipoventilação noturna, insuficiência cardíaca, dificuldades respiratórias e dificuldades de motricidade2,10,18.
Entretanto, dados da literatura descrevem que os pacientes
apresentam a capacidade de sentar, mas não desenvolvem a
motricidade2,10,15.
A AME tipo III ou doença de Kugelberg-Welander, afeta
13% dos casos, e apresenta sinais clínicos após 18 meses de
vida, no entanto, a idade pode ser um aspecto determinante
quanto a variação da apresentação dos sinais e sintomas. Dessa forma, assim ser subdividida em: AME tipo III A e AME tipo
III B. Assim, quando ocorre o aparecimento da doença antes
dos 3 anos de idade ela é classificada como tipo III A, já quando se dá o aparecimento da doença após os 3 anos de idade
é classificada e subdividida como AME tipo III B. Entretanto,
o que difere entre elas é a preservação da capacidade de se
locomover, sendo que os pacientes do tipo III A são capazes de
andar até os 20 anos de idade, já os do tipo III B permanecem
com essa habilidade durante toda a vida18,19.
O grupo do Tipo III A e B apresenta hipoventilação noturna, fraqueza muscular, diminuição da ventilação pulmonar,
incapacidade de tossir, infecções respiratórias recorrentes,
dificuldades de deglutição, acometimentos metabólicos e
cardíacos. Sua principal característica em relação aos demais
tipos de AME se deve ao fato de apresentarem a capacidade
de andar sem auxílio, mesmo que seja por um período determinado de tempo e, possuem expectativa de vida indefinida10,17,19.
A AME do tipo IV atinge cerca de 5% dos pacientes, sendo
que estes apresentam sintomas mais leves e de forma tardia.
Não existe um consenso exato na literatura quanto à idade de
início, mas há relatos que sugerem que o início da fraqueza
muscular se dá normalmente após a segunda à terceira década de vida2,10. Ademais, os pacientes de AME tipo IV possuem um prejuízo suave e não apresentam problemas de deglutição ou respiratórios2,12,9. Os indivíduos conseguem andar
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normalmente e desenvolvem funções e habilidades com alta
expectativa de vida, mesmo sendo uma doença neurodegenerativa2,8,10
CO N C L US Ã O

A Atrofia Muscular Espinhal é uma doença neurodegenerativa de herança genética que está diretamente ligada com
a ausência ou a expressão da proteína SMN, o que resulta no
comprometimento e na morte dos motoneurônios alfa do corno anterior da medula. Desse modo, foi possível observar através das análises feitas que as consequências são decorrentes
dessa má expressão proteica, deliberando desbalanço fisiológico, homeostático e neurológico no organismo humano. Possui
sintomatologia clínica abrangente que se difere nos seus diferentes tipos, apresentando semelhanças quanto a características sintomatológicas, sendo elas a atrofia muscular, a fraqueza
muscular, a hipotenia, os acometimentos respiratórios, a diminuição e a ausência de reflexos osteotendinosos, o que leva a
delimitação e ao comprometimento dos pacientes. Logo, é possível determinar o tipo de AME através da clínica, avaliando o
início dos sinais e sintomas e, com isso, a gravidade da doença.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A síndrome de Dandy-Walker (SDW) é uma malformação congênita rara da
fossa posterior, com incidência entre 1/25.000 e 1/35.000 nascimentos. A tríade característica atual é definida por: agenesia do vermis cerebelar, dilatação cística do quarto ventrículo
e alargamento da fossa posterior. Geralmente apresenta atresia dos forames de Lushka e
Magendie e, em 3/4 dos casos, ocorrem outras malformações cerebrais, como agenesia do
corpo caloso, heteropsias, lissencefalia e estenose do aqueduto de Sylvius. Hoje, compreende-se que a SDW abrange uma ampla gama de descobertas anatômicas, clínicas e genéticas.
RELATO DE CASO: Paciente de 15 anos de idade, previamente hígido, com quadro de crise
epiléptica convulsiva generalizada de início há 2 meses, sendo diagnosticado com síndrome
de Dandy-Walker de forma tardia. DISCUSSÃO: Acredita-se que o cerebelo desempenhe um
papel fundamental no controle/aprendizado motor e na cognição, podendo-se relacionar o
grau de hipoplasia do vermis cerebelar com a gravidade do caso. A apresentação clínica da
SDW é variável, com algumas crianças tendo cognição normal e outras com um mau prognóstico intelectual e neurológico. Há associações com outras malformações neurológicas, sistêmicas e genéticas em 50% a 70% dos casos, e estima-se que ocorra em cerca de 4% dos casos
de hidrocefalia. Há vários relatos associados com sintomas psicóticos, caracterizados por
início juvenil, psicose atípica, alta frequência de história familiar, alta prevalência de déficit
cognitivo e refratariedade ao tratamento. Os achados neuro-radiológicos são característicos,
porém, há uma grande variedade de malformações que possuem características em comum,
dificultando o diagnóstico. O prognóstico depende em grande parte de malformações associadas. CONCLUSÃO: Apesar da raridade, a SDW abrange diversas malformações cerebrais e
sistêmicas, sendo fundamental considerá-la na prática clínica e cirúrgica, conhecendo todas
as possíveis manifestações, síndromes e alterações neuro-radiológicas associadas, visando
um diagnóstico correto e precoce para melhor abordagem desses pacientes.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Dandy-Walker syndrome (SDW) is a rare congenital malformation of the posterior
fossa, with an incidence between 1 / 25,000 and 1 / 35,000 births. The current characteristic triad is
defined by: agenesis of the cerebellar vermis, cystic dilation of the fourth ventricle and enlargement of
the posterior fossa. It usually presents atresia of the foramen of Lushka and Magendie and, in 3/4 of the
cases, other cerebral malformations occur, such as agenesis of the corpus callosum, heteropsies, lissencephaly and stenosis of the Sylvius aqueduct. Today, it is understood that SDW encompasses a wide range
of anatomical, clinical and genetic discoveries. CASE REPORT: A 15-year-old patient, previously healthy,
with a generalized seizure seizure that started 2 months ago and was diagnosed late with Dandy-Walker
syndrome. DISCUSSION: It is believed that the cerebellum plays a fundamental role in motor control /
learning and cognition, and the degree of cerebellar vermis hypoplasia can be related to the severity of
the case. The clinical presentation of SDW is variable, with some children having normal cognition and
others with poor intellectual and neurological prognosis. There are associations with other neurological,
systemic and genetic malformations in 50% to 70% of cases, and it is estimated to occur in about 4% of
cases of hydrocephalus. There are several reports associated with psychotic symptoms, characterized by
juvenile onset, atypical psychosis, high frequency of family history, high prevalence of cognitive impairment and refractoriness to treatment. Neuro-radiological findings are characteristic, however, there are a
wide variety of malformations that have characteristics in common, making diagnosis difficult. The prognosis depends largely on associated malformations. CONCLUSION: Despite its rarity, SDW encompasses
several cerebral and systemic malformations, being essential to consider it in clinical and surgical practice, knowing all possible manifestations, syndromes and associated neuro-radiological changes, aiming
at a correct and early diagnosis for a better approach of these patients.

I N T RO D U Ç Ã O

A

síndrome de Dandy-Walker (SDW) é uma malformação
congênita rara da fossa posterior, com incidência variando entre 1/25.000 e 1/35.000 nascimentos.1 O primeiro
caso foi relatado em 1887 por Sutton2 e posteriormente caracterizado por Dandy e Black em 1914, seguido por Tagart e
Walker em 1942. Benda classificou essa patologia como “Dandy-Walker” em 1954.3 Mais tarde, os estudos realizados por
D’Agostino, em 1963, e Hart et al., em 1972, definiram a tríade
característica atual.4,5 Hoje, compreende-se que a malformação de Dandy-Walker (MDW) abrange uma ampla gama de descobertas anatômicas, clínicas e genéticas.6
A MDW é descrita por anomalia congênita que afeta o cerebelo
e alguns de seus componentes, particularmente aplasia ou hipotrofia parcial ou total do vermis cerebelar e dilatação cística
do quarto ventrículo, caracterizada pela fossa posterior alargada. Geralmente apresenta atresia dos forames de Lushka e
Magendie, e em 3/4 dos casos ocorrem outras malformações
cerebrais, como agenesia do corpo caloso, heteropsias, lissencefalia e estenose do aqueduto de Sylvius.7-9 O complexo de
Dandy-Walker é um conjunto de anomalias da fossa posterior,
formado fundamentalmente por 3 quadros: Malformação de
Dandy-Walker, Variante de Dandy-Walker (VDW) e Megacisterna magna.10 A VDW compreende por massa posterior cística

com hipoplasia variável do vermis do cerebelo e sem aumento da fossa posterior; a Megacisterna magna compreende por
cisterna magna aumentada, com vermis do cerebelo e quarto
ventrículo normais.11
Pouco se sabe sobre malformações congênitas das estruturas
da fossa posterior, porém, sabe-se que a base do processo de
desenvolvimento dessas estruturas é a natureza para as malformações cerebelares humanas.12 As estruturas cerebelares se
desenvolvem precocemente no período embrionário até os primeiros anos pós-natais, este acontecimento deixaria o cerebelo
vulnerável a um largo espectro de desordens do seu desenvolvimento.13 Décadas de pesquisa identificaram ou sugeriram
uma série de fatores genéticos potencialmente envolvidos.14, 15
No entanto, a fração de casos de SDW diretamente atribuíveis a
fatores genéticos por si só não é clara. A SDW é etiologicamente
heterogênea, e a identificação de fatores de risco não genéticos
forneceria uma base para a prevenção primária, bem como pistas para possíveis interações gene-ambiente. Porém a literatura é tipicamente limitada a relatos de casos e pequenas séries
de casos, e faltam dados de estudos populacionais.16
A literatura sugere que 40% dos indivíduos com MDW eram
intelectuais normais, enquanto 40% tinham retardo mental e
20% eram limítrofes.3 Alguns estudos mostram uma incidência
de aproximadamente 70% de relação entre a SDW e anomalias
sistêmicas 17 e estima-se que ocorra em cerca de 4% dos casos
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de hidrocefalia.18 Anormalidades sistêmicas associadas ao sistema nervoso central (SNC), convulsões e problemas auditivos
ou visuais têm sido responsáveis por resultados intelectuais
ruins.19 Acredita-se que o cerebelo desempenhe um papel no
controle e aprendizado motor e até mesmo na cognição, como
o desenvolvimento da linguagem e outras habilidades cognitivas.20 Assim, o efeito da MDW no desenvolvimento intelectual é
variável, com algumas crianças tendo cognição normal e outras
nunca atingindo a capacidade intelectual normal.21
O diagnóstico é baseado exclusivamente em técnicas de imagem, porém, embora existam muitos sinais, nenhum deles é
característico para a MDW.21 Para o diagnóstico há necessidade
da ressonância magnética (RM) com imagens de boa qualidade
da vista axial do vermis cerebelar e imagens em T2.22 Os achados neuro-radiológicos são característicos, como a dilatação
cística do quarto ventrículo e as alterações no vermis cerebelar.8 Porém, é arriscado prognosticar o resultado de um feto
apresentando um quarto ventrículo cístico, devido a grande
variedade de malformações que provavelmente não têm nada
em comum, exceto pela existência desse cisto. A dificuldade
vem do fato de que as definições dadas a essas alterações nem

A P RESE N T A Ç Ã O
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sempre incluem as mesmas características, e que muitas dessas anomalias semelhantes a cistos podem se imitar umas às
outras. É bem conhecido, por exemplo, que qualquer coleção de
fluido infracerebelar, como cistos aracnoides ou neuro-gliais,
pode se assemelhar a uma MDW, pois podem levantar o vermis,
deslocar lateralmente as amígdalas, abrir o forame de Magendie e até levantar o tentório.22
O tratamento é apenas de suporte e sintomático. O paciente com SDW deve sempre ser acompanhado por uma equipe
multidisciplinar para o manejo e a reabilitação na presença de
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, desajustes psicossociais, convulsões e pressão intracraniana. O prognóstico
depende em grande parte de malformações associadas.23 O tratamento cirúrgico é destinado aos casos de hidrocefalia, sendo
atualmente, o método mais comum, a instalação de shunt com
drenagem adicional do cisto. Outra opção terapêutica é a ventriculostomia endoscópica.24,25 No entanto, mesmo nos casos
com detecção precoce e tratamento adequado, foi encontrado
o desenvolvimento mental subnormal (QI <83) em 71% dos
pacientes.26

CASO

Paciente de 15 anos de idade, previamente hígido, com quadro de crise epiléptica convulsiva generalizada de início há 2 meses
sendo diagnosticado com SDW de forma tardia.

Figura 1: : RMN T1 sagital

Figura 1: : RMN T1 pós contraste sagital
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Figura 1: : RMN Flair axial

Ed. 2

Figura 1: : RMN T1 pós RMN coronal

Figura 1 e 2 : RMN em plano sagital demonstra agenesia do vermis cerebelar, dilatação cística do quarto ventrículo e deslocamento do tentório para cima. Figuras 3 e 4: RMN em plano axial e coronal revela hidrocefalia. Figuras 1,2 e 4: RMN em plano sagital
e coronal indica alargamento da fossa posterior.

D I SCUSS Ã O

Embora a SDW possa ter sido citada na literatura durante a
segunda metade do século 19 27, é somente em 1914 que Dandy e Blackfan28 publicam a primeira descrição clínica postulando ao mesmo tempo a teoria patogênica da atresia do forame
de Luschka e Magendie. A tríade descrita pela primeira vez pelo
autor incluiu a dilatação cística do quarto ventrículo, ausência
parcial ou total de vermes do cerebelar, e Hidrocefalia.29 Taggart
e Walker30, em 1942, apoiaram fortemente essa teoria e elaboraram a embriogênese dessa malformação, afirmando que a
atresia do forame de Lushka e Magendie seria responsabilizada
pelo desenvolvimento de hidrocefalia e mau desenvolvimento
do cerebelo. Em 1954, Benda31 considerou a atresia do forame como parte da síndrome e não a causa, pois percebeu que
esses forames podem estar patentes em certo número desses
pacientes. Porém, foram os estudos realizados por D’Agostino,
em 1963, e Hart et al., em 1972, que definiram a tríade característica da MDW, composta por: agenesia completa ou parcial
do vermis cerebelar; dilatação cística do quarto ventrículo; e
alargamento da fossa posterior com deslocamento dos seios
laterais, tentório e confluência dos seios da dura-mater para
cima. Essa tríade é normalmente encontrada em associação
com hidrocefalia supratentorial, que deve ser considerada uma
complicação, e não uma parte do complexo de malformação.4,5

Fisiologicamente, até o terceiro mês de vida intrauterina o
cerebelo é formado por duas estruturas celulares paramedianas, e posteriormente haverá sua fusão, formando-se o vermis
cerebelar. Nesse período o teto do 4° ventrículo é fechado. Antes do 4° mês haveria uma hipertensão fisiológica no embrião
com hidrocéfalo relativo, que provocaria a rotura dos orifícios
de Luschka e Magendie, permitindo que o líquido cefalorraquiano saia do 4° ventrículo, formando-se, assim, o espaço
subaracnóideo. A teoria mais aceita para essa malformação é
descrita por Taggart e Walker30, os quais afirmam que a MDW
resultaria da persistência da membrana que recobre o teto do
4° ventrículo, causando hidrocéfalo com hipertensão na fossa
posterior, que impediria a formação do vermis cerebelar e a
descida fisiológica dos seios laterais e reto (parada na migração dos seios confluentes/Tórcula de Herófilo), assim como da
tenda do cerebelo. Esta teoria, entretanto, é criticada nos trabalhos de Brodal, citado por Alencar e Brock32, sugerindo que na
época em que deveria haver a rotura da membrana que forma
o teto do 4° ventrículo, o vermis cerebelar já estaria formado e
a tenda do cerebelo, com os seios venosos a ela relacionados,
estaria na posição habitual. Portanto, nesse momento não poderia se desenvolver a síndrome de Dandy-Walker. A falta de
regressão e o abaulamento da área embrionária da membranácea anterior, descritos por Brodal e Hauglie-Hanssen33 e por
Kalter,34 foi pensado em ser devido a um excesso de líquido
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cefalorraquidiano precoroidal (LCR), com consequente mau
desenvolvimento do plexo, coróide, que por sua vez, impede o
escape normal do LCR pela falha na elaboração de uma substância que facilita a passagem do LCR através do teto do quarto
ventrículo. O que vem reforçar esta teoria é o estudo realizado
por Hart et al., que mostrou que não há relação entre grau de
hidrocefalia e o tamanho do cisto da fossa posterior, atenuação
do vermis ou permeabilidade do quarto ventrículo, e em alguns
casos a hidrocefalia estava ausente.17
A SDW ocorre como um distúrbio hereditário autossômico
dominante.3 Anomalias cromossômicas estão associadas entre
17,6% e 54%, 10 sendo a VDW parte de mais de 50 síndromes
genéticas, altamente relacionadas a alterações no cariótipo.35
A porcentagem de anomalias cromossômicas é muito maior
em casos diagnosticados precocemente, por isso é especialmente importante a genealogia da família de pelo menos 3
gerações, com particular atenção aos casos de retardo mental,
atraso no desenvolvimento, malformações congênitas, abortos,
natimortos e morte infantil.36,37 As alterações genéticas foram
mapeadas para o cromossomo 3q, 38,12 sendo recentemente
identificado um gene associado à ligação com X-HPRT, também
relacionado com doença de gânglios da base.39 Esses genes
envolvem diferentes vias, incluindo genes diretamente envolvidos na neurogênese, bem como em vias mais gerais, como o
processo de glicosilação.16 Estudos identificaram maior prevalência no sexo feminino,34 história materna de tratamento de
infertilidade (uso de Citrato de Clomifeno),40 uso materno de
varfarina,41 isotretinoína,42 parto prematuro,43 baixo peso ao
nascer,44 gemelaridade.45-49 Outros fatores de risco encontrados foram: infecções, trauma craniano, distúrbio crônico na
pressão do líquido cefalorraquidiano, persistência de tecido
embrionário, lesões vasculares, teratógenos, rubéola, álcool,
diabetes materno.3
Bebês com MDW podem apresentar sinais precoces como
vômitos, sonolência, irritabilidade, convulsões, instabilidade
e falta de coordenação muscular.50 Clinicamente pode haver
moderado atraso do desenvolvimento psicomotor e de crescimento, microcefalia e hipotonia, mas a sintomatologia predominante se refere à hidrocefalia, que ocorre pela obstrução dos
forames de Lushka e Mangedie geralmente nos dois primeiros
anos de vida, porém, pode ser ignorada, aparecendo tardiamente, na primeira ou segunda década de vida.8,51 Algumas alterações oculares são descritas, como: coloboma corioretiniano,52 nistagmo,53, 54 megalocórnea e microftamo.55
Paladini e Volpe, em 2006, demonstraram que o grau de
hipoplasia do vermis cerebelar se correlaciona significativamente com a ocorrência e gravidade do retardo mental. Assim,
parece que quanto mais anormal for o vermis, mais pobre o
prognóstico será. 56 Em pacientes com vermis com duas fissuras e conformações praticamente normais, as funções cerebrais são também praticamente normais sem associações com
outras malformações. Já em pacientes com severas malformações do cerebelo, vermis com apenas uma ou nenhuma fissura, é comum o retardo mental severo e outras malformações
do sistema nervoso central, como agenesia de corpo caloso.
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Divide-se, assim, a SDW em dois grandes grupos conforme as
malformações anteriores para a determinação do prognóstico
intelectual: Um é compatível com uma vida estritamente normal (O vermis, neste caso, é apenas parcialmente agenético e
o resto do cérebro é aparentemente normal); o segundo tipo
é, ao contrário, uma grande malformação que leva a um mau
prognóstico intelectual e neurológico (caracterizada pela associação de um vermis severamente displásico e anomalias cerebrais associadas, mais frequentemente da linha média).22, 54
Malformações associadas ocorrem entre 50% e 70% dos
casos23. Podem ser neurológicas, sistêmicas ou genéticas, e são
por vezes múltiplas no mesmo paciente. As malformações cerebrais incluem agenesia parcial ou total do corpo caloso ou hipoplasia, cistos inter-hemisféricos, anomalias gyral, heterotopias
da substância cinzenta, meningoceles occipitais, malformações
do núcleo denteado e do tronco encefálico e hamartomas. Malformações sistêmicas podem ser cardiovasculares (defeitos do
septo ventricular, persistência do canal arterial, transposição
das grandes artérias, estenose pulmonar congênita), urogenital
(refluxo vesico-ureteral, hidrocele, rim de ferradura), intestinal
(mega-reto, mega sigmóide, atresia duodenal), facial (estrabismo, hipertelorismo, hemangiomas cutâneos faciais e fissura
de palato) ou em membros (membros mal formados, sindactilia do dedo ou dedo do pé).1, 19, 57-64 As síndromes associadas
à MDW incluem a “síndrome PHACE” (malformações cerebrais
da fossa posterior, hemangiomas, anomalias arteriais, coarctação da aorta e defeitos cardíacos e anormalidades oculares) e
síndrome de Ellisvan Creveld.65
Também há vários relatos de casos associados a sintomas
psicóticos, sintomas obsessivo-compulsivos, sintomas de humor, hiperatividade e comportamento impulsivo.66-72 A psicose
associada à DWM é caracterizada por início juvenil ou adulto
jovem, sintomas psicóticos atípicos, alta frequência de história
familiar de psicose, alta prevalência de déficit cognitivo e refratariedade ao tratamento. Este fato demonstra a necessidade
de uma avaliação completa, incluindo estudos de imagem, em
uma criança ou adolescente que apresenta primeiro episódio
de psicose. Destaca também a necessidade de se conhecer as
manifestações psiquiátricas da doença do cerebelo, pois tem
impacto no diagnóstico, tratamento e nas implicações prognósticas para os indivíduos afetados.73
Através do uso de modernas ferramentas de diagnóstico,
a MDW é tipicamente diagnosticada em indivíduos antes de
um ano de idade em aproximadamente 76 a 80% dos casos.
Hoje existem várias técnicas de neuro-imagem diferentes que
são usadas para diagnosticar e confirmar diagnósticos em fetos, bebês e todos os outros que podem ser suspeitos de ter
DWS. Os casos adultos são geralmente diagnosticados incidentalmente por métodos de neuro-imagem ou após traumatismo
craniano menor.74
Visões sagitais do vermis são obrigatórias para estudar
precisamente o conteúdo da fossa posterior. A tomografia computadorizada com reconstrução sagital é inadequada devido à
definição insuficiente. Por enquanto, o mesmo pode ser dito da
ultrassonografia. Por essa razão, a ressonância magnética com
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planos sagitais e imagens ponderadas em T2 são necessárias
para o diagnóstico, e isso também se aplica ao feto. Propõe-se
que as seguintes características associadas sejam suficientes e
necessárias para o diagnóstico de MDWs: (1) Grande cisto da
fossa posterior mediana que se comunica amplamente com o
quarto ventrículo; (2) Vérmis cerebelar rotacionado, elevado e
pequeno entrando em contato com o tentório; (3) Deslocamento para cima do tentório e seios laterais; (4) Patinagem posterior da fossa posterior contribuindo para o seu alargamento;
(5) Deslocamento antero-lateral de hemisférios cerebelares
aparentemente normais. Sabendo a inconsistência da hidrocefalia em DWMs, o tamanho dos ventrículos não deve ser levado
em conta na definição.22
Atualmente é possível prognosticar o resultado de um feto
com DWM com um risco mínimo de erro nas seguintes condições: (1) A malformação é um DWM puro e não uma das variantes DW que provavelmente correspondem a lesões completamente diferentes; (2). As investigações pré-natais incluem
um cariótipo e uma boa ressonância magnética fetal com imagens sagitais ponderadas em T2, permitindo o estudo preciso
do vermis e da linha média supratentorial; (3). Um cariótipo
anormal e vermis gravemente displásicos, que quase certamente correspondem a um prognóstico sombrio, devem levar
ao estudo minucioso do cérebro supratentorial.22
O diagnóstico e tratamento precoces são condições essenciais para a sobrevivência e desenvolvimento ideal desses pacientes.75-77 A abordagem terapêutica para este tipo particular
de hidrocefalia tem sido variável ao longo dos anos. Dandy e
Blackfan (1914, 1921) 28, 78 foram os primeiros a descrever a
descompressão da fossa posterior com o método de excisão
da membrana em torno do cisto, para se conectarem com os
espaços subaracnoidais circundantes, sendo esse o único tratamento disponível por várias décadas. Porém, ao longo dos anos
diversos trabalhos reconheceram os resultados ruins obtidos
com esse tratamento, e hoje não é mais considerado como método de primeira escolha devido ao aumento da invasividade e
da morbidade associada.
Atualmente, o mais comum é uma instalação de shunt com
drenagem adicional do cisto, por uma derivação ventrículo-peritoneal ou cisto-peritoneal.24, 25 Esta poderá ser feita por
neuro-endoscopia, comunicando o cisto do quarto ventrículo
com o sistema ventricular, e este com o peritônio.9, 79 Apesar do
tempo e a adequação do controle da hidrocefalia, bem como a
presença de anomalias associadas, serem considerados fatores
que afetam o desenvolvimento mental final, a avaliação detalhada do QI desses pacientes nos leva a acreditar que o desenvolvimento mental definitivo permanece decepcionante.26
CO N C L US Ã O

Apesar da raridade da SDW, essa patologia abrange diversas malformações cerebrais e sistêmicas, sendo fundamental
considerá-la na prática clínica visando um diagnóstico correto para melhor abordagem desses pacientes; Embora a apre-
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sentação clínica possa ser sugestiva da doença, há uma ampla
variação de gravidade, sendo fundamental conhecer todas as
possíveis manifestações e síndromes associadas; O diagnóstico sempre será radiológico, apesar da dificuldade devido à
semelhança de diversas anomalias aos métodos de imagem;
Faz-se necessário um esforço para definições mais rigorosas e
precisas, uma melhor análise dos dados de imagem pré-natal
e, se possível, estudos cooperativos visando um longo acompanhamento pós-natal de coortes aceitáveis de pacientes; A
abordagem de excisão direta da membrana da fossa posterior
é considerada um exercício inútil, sendo o atual método de tratamento preferido o shunt da fossa posterior; Infelizmente, o
prognóstico intelectual não está associado à detecção precoce
e ao tratamento efetivo.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:A Síndrome de Burnout (Burnout) é uma síndrome psicológica evidenciada por
uma tensão emocional crônica e pode trazer consequências como despersonalização, baixo
rendimento profissional, problemas psicológicos e transtornos de ansiedade, principalmente
em profissionais da área de saúde. Nesses profissionais, a síndrome justifica-se por uma carga
excessiva de trabalho, alto nível de exigência intelectual e constante convívio com o sofrimento. OBJETIVOS: Evidenciar os principais aspectos do Burnout, como os fatores associados e
possíveis disfunções geradas. MÉTODOS: Utilizou-se as bases de dados PubMed, MedLine e
SciELO, com os descritores “Síndrome de Burnout”, “Saúde” e seus respectivos em inglês, selecionando artigos no período de 1985 a 2017. Excluiu-se artigos que não retratavam a síndrome
em profissionais da saúde. RESULTADOS: A literatura analisada relata que Burnout mostra-se
como gatilho para distúrbios como transtorno de ansiedade, depressão, ideação suicida e dependência química, o que interfere em âmbito social, institucional e pessoal. Dentre os fatores
que levam à síndrome observa-se cobrança excessiva, sobrecarga e exaustão emocional. Nesse
cenário, o desequilíbrio na saúde desses profissionais repercute negativamente no sistema de
saúde, visto que o transtorno resulta na diminuição do rendimento e da qualidade dos serviços prestados. CONCLUSÃO: Sendo assim, a compreensão da importância da saúde mental é
indispensável para a busca por prevenção e detecção precoce, além de estimular intervenções
e terapêuticas, a fim de melhor a saúde do indivíduo e o contexto de trabalho.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: The Burnout Syndrome (Burnout) is a psychological syndrome evidenced by a
chronic emotional tension and can bring consequences such as depersonalization, low professional
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performance, psychological problems and anxiety disorders, especially in healthcare professionals.
In these professionals, the syndrome is justified by an excessive workload, a high level of intellectual demand and constant contact with suffering. OBJECTIVES: Highlight the main aspects of Burnout, such as the associated factors and possible dysfunctions generated. METHODS: The PubMed,
MedLine and SciELO databases were used, with the descriptors “Burnout Syndrome”, “Health” and
their respective in portuguese, selecting articles from 1985 to 2017. Articles that did not portray
the syndrome in health professionals were excluded. RESULTS: The analyzed literature reports that
Burnout is a trigger for disorders such as anxiety disorder, depression, suicidal ideation and chemical dependence, which interferes in the social, institutional and personal spheres. Among the
factors that lead to the syndrome there is overcharging, overload and emotional exhaustion. In this
scenario, the imbalance in the health of these professionals has a negative impact on the health
system, since the disorder results in decreased performance and quality of services provided. CONCLUSION: Therefore, understanding the importance of mental health is essential on the search for
prevention and early detection, in addition to stimulating interventions and therapies, in order to
improve the individual's health and the work context.

I N T RO D U Ç Ã O

E
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m 1974, Herbert Freudenberg, um psicanalista americano, de origem alemã, propôs o termo “burnout” que
significa “queima após desgastes”, após evidenciar tal fato em
si mesmo e em colegas que trabalhavam em sua companhia.
Segundo a definição de Freudenberg, burnout indica uma síndrome que se associa ao colapso físico e emocional que sobrevêm após um desgaste excessivo em realizações de tarefas ou
no cumprimento profissional.1 Após essa designação outros
estudiosos vieram para complementar tal significado, sendo
adicionado à síndrome um contexto multifatorial constituída
por uma exaustão emocional, desumanização/despersonalização e reduzida realização profissional, sendo muito observada
em profissionais que trabalham ajudando ou interagindo com
outras pessoas.1,2
Maslach e Jackson trazem o conceito de referência, utilizado atualmente, para a síndrome de Burnout que resulta de um
processo que envolve superposição de: alta exaustão emocional (EE); perda ou desgaste dos recursos emocionais; despersonalização pessoal (DP); distanciamento emocional frente ao
contexto social; baixa realização profissional/pessoal (RP) e
tendência a uma autoavaliação negativa, com declínio no sentimento de competência.3,4
A síndrome de Burnout tem sido considerada um grave
problema social que apresenta grande relevância não só no
Brasil, mas também em diversos outros países, sendo objeto de
estudo nesses lugares. Dentre isso, Ferreira e Lucca5 reforçam
que a gama de profissionais mais vulneráveis por essa síndrome se dá na área da saúde devido ao contato rotineiro com
pessoas debilitadas/doentes, relações interpessoais tensas e
hierárquicas nas instituições de saúde e situações precárias de
trabalho.5,2
Os agravantes para esses profissionais estão diretamente
relacionados aos diferentes estressores ocupacionais: longas

jornadas de trabalho, a falta de profissionais ou pessoas capacitadas, a falta de reconhecimento profissional, a exposição do
profissional à riscos referentes a sua área, ao contato com o sofrimento, a dor e a morte. A exposição contínua desses estressores ocupacionais tornam vulneráveis ao desenvolvimento da
síndrome de burnout.6
O profissional da saúde tem uma maior vulnerabilidade em
relação ao aparecimento do quadro da síndrome de Burnout.
O ato de cuidar, realizado por esses profissionais, exige tensão
emocional constante, uma atenção perene além de grandes responsabilidades exigida a cada gesto no trabalho. Essa classe,
quando se envolve com clientes/pacientes, depara-se em diversas situações que exigem alto grau de eficácia e eficiência,
além de uma série de habilidades técnicas, o que faz parte da
cobrança de quem está sendo atendido; porém, tal fato, acaba
acarretando o desgaste físico e emocional de quem atende.7
Ao se investigar uma população de profissionais de saúde,
Macedo (2005) demonstrou que as dificuldades encontradas
na execução de seus trabalhos foram: sobrecarga de trabalho;
pressão em forma de cobrança excessiva, principal fator presente naqueles que atuam na área da saúde; reduzido tempo
para atendimentos; pouca valorização do trabalho; condições
de trabalho inadequadas, tanto materiais quanto técnicas; baixa remuneração e entre outros fatores que levam à um desgaste e podem resultar no desenvolvimento da síndrome de Burnout.8,9
Além dos fatores de risco geradores para essa síndrome,
os profissionais da saúde, ao desenvolverem Burnout, podem
apresentar consequências no seu estado psicológico. A literatura evidencia uma associação entre transtornos psicológicos e
a síndrome de Burnout, demonstrando a incidência de depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, abuso/dependência ao
álcool e outras substâncias ilícitas e transtorno de personalidade. Esses transtornos geram resultados desfavoráveis para o
indivíduo e para a organização na qual trabalha.10
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Por se tratar de um assunto pouco conhecido entre os profissionais da saúde, ressalta-se a necessidade de uma maior
divulgação sobre a síndrome de Burnout, visto que quando
os profissionais desconhecem as manifestações e causas desse fenômeno, negligenciam o assunto e acabam não buscando
formas efetivas de prevenção ou intervenção, podendo gerar
problemas mais graves para sua saúde física e mental.7,11
O B J E T I V O

Este trabalho tem como finalidade apresentar uma revisão
sobre os principais aspectos da síndrome de Burnout, evidenciando a incidência dos principais fatores associados a ela. Objetivou-se levantar informações a respeito do acometimento
dessa síndrome nos profissionais de saúde no Brasil e no mundo, considerando seus fatores de risco para o desenvolvimento
e sua possível associação com disfunções psicológicas geradas
por ela.
M É T O D OS

Elaborou-se revisão bibliográfica utilizando das bases de
dados SciELO, MedLine e PubMed. A busca contemplou artigos publicados entre 1984 e 2017, encontrados por meio dos
descritores “Síndrome de Burnout” e “Saúde”, assim como em
inglês “Burnout Syndrome” e “Health”.
Foram selecionados estudos epidemiológicos, artigos de
revisão, ensaios clínicos e artigos conceituais que abordassem
a síndrome nos seus diversos aspectos, como incidência, prevalência, fatores de risco, possíveis consequências pessoais e prejuízos organizacionais. Excluiu-se artigos que não abordavam
os profissionais da área da saúde.
RESU L T A D OS

O estudo de Houtman et al., estimou que 4,2% da população
de profissionais da área da saúde, na Alemanha, eram acometidos pela síndrome. Em relação aos Estados Unidos, o estudo de
Spickard et al. documentaram uma variação de acometimento
de médicos pelo burnout de 40% a 70%. No México, foi evidenciado uma prevalência de aproximadamente 47,16% em profissionais da atenção primária e especializada acometidos pelo
burnout, fato denotado pelo estudo de Martinez.10
Jodas e Haddad (2012) constataram que dos 61 profissionais da saúde estudados no Brasil, no estado de São paulo,
8,2% apresentaram sinais e sintomas de Burnout e que 54,1%
possuíam alto risco para manifestação de Burnout.12,13 O
estudo de Ebisui (2012) revelou que 3,1% dos participantes
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apresentavam síndrome de Burnout e que 15,3% estavam sob
alto risco do desenvolvimento dessa síndrome.14,13
O estudo de Lima et al. buscou demonstrar a incidência dos
principais fatores geradores da síndrome de Burnout a partir
do questionário “Maslach Burnout Inventor” (MBI), de Maslach e Jackson, realizado com 171 médicos que residem no Recife (Brasil) e obteve como resultado que 32 médicos sentiam
exaustão emocional todos os dias e algumas vezes na semana
e 70 médicos se sentiam esgotados ao terminar o trabalho. 76
médicos se mostraram frustrados com o trabalho e estressados
por trabalhar com pessoas. 28 médicos sentiam despersonalização pessoal todos os dias, 53 médicos sentiam algumas vezes ao ano. Quanto à baixa realização profissional, 17 médicos
sentiam algumas vezes ao ano e 30 deles, uma vez ao mês, sentiam-se estimulados a trabalhar com pessoas, obtinham coisas
valiosas no trabalho e sabiam lidar com os problemas emocionais com mais tranquilidade.15
O estudo de Ezaias et al., realizado com diversos profissionais da saúde como enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, radiologistas, laboratoriais e outros, a
partir do questionário MBI, expôs que 33,8% dos profissionais
entrevistados possuíam um alto grau de exaustão emocional,
26,9% possuíam alto grau de despersonalização e 30% demonstraram baixa realização profissional. Além disso, identificaram uma diferença estatisticamente significativa no quesito
gênero, evidenciando que as mulheres demonstram maiores
pontuações para exaustão emocional enquanto que os homens
maior despersonalização.16
De acordo com o estudo de Iacovides et al., os preditores
relacionados ao acometimento da síndrome são significantes
para subsequente aparecimento da depressão, evidenciou
também que os indivíduos mais jovens têm maior porcentagem de depressão leve.17 O estudo de Nadaoka et al. constatou
que quanto maior o nível do cargo assumido pelo profissional,
maior a vulnerabilidade para o acometimento da síndrome.
Dentro disso, Samuelsson et al. denotaram que quando ocorre
a presença de burnout e/ou depressão no profissional, relaciona-se com maior probabilidade de ideação suicida e tentativa
de suicídio.18
No estudo de Willcock et al., realizado em Sidney, Austrália, avaliou 110 estudantes na graduação de medicina a fim de
determinar a prevalência de desordens psicológicas e evidenciaram, ao longo do período de seus estudos, um aumento no
número de participantes que preenchiam o critério tanto para
transtornos ansiosos quanto para o burnout.19
Blair e Ramones estudaram o consumo de álcool em 2671
médicos finlandeses para avaliar o nível de estresse e burnout
e descobriram que quanto maior o nível de exigência técnica,
mais elevado era o consumo de álcool nesses profissionais.20
No estudo de Cathebras et al., avaliou-se burnout entre 306
médicos generalistas franceses e verificou que 5,5% declararam consumir bebida alcóolica em excesso, 30% usavam psicotrópicos e 13% pensavam em suicídio.21
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Levando em consideração os fatores já abordados, vê-se o
significante impacto da Síndrome de Burnout no meio profissional. Os resultados demonstraram sua incidência em diversos
lugares do mundo como na Alemanha, Estados Unidos, México,
Brasil, França, Finlândia, Austrália. Na Alemanha, Houtman et
al. demonstrou uma prevalência em 4,2% da população dos
profissionais da saúde, apesar de quantitativamente a porcentagem não parecer tão significativa, dentro de uma população
formada por milhões de habitantes, o dado se torna relevante
e preocupante.10
Nos Estados Unidos, o estudo Spickard et al. evidenciou
uma variação de 40 a 70% de acometimento nos médicos, essa
variação foi importante em grupos de alto risco como os envolvidos em departamentos de emergência, de doenças infecciosas, de oncologia, de medicina geral e de medicina interna.22 A
Síndrome apresenta uma estreita relação àqueles que são submetidos a exposição constante de fatores estressores no seu
meio de trabalho. Já no México, o estudo de Martinez procurou
demonstrar a Síndrome nos profissionais da saúde na atenção
primária e nos especializados, obtendo um resultado significativo da incidência (47,16% da amostra).23,10 Alguns fatores
estão relacionados ao desenvolvimento de burnout nessa área
como a falta de capacitação, remuneração insuficiente, sentimento de instabilidade no emprego associada à necessidade de
aceitação e reconhecimento, além da falta de recursos ao setor
da atenção primária, todos esses fatores geram um frustração
profissional para o trabalhador.11
Apesar dos sistemas de saúde diferirem entre o Brasil
e os diversos outros países, o acometimento de Burnout nos
profissionais da saúde é visto da mesma forma. Os estudos de
Haddad et al. e Ebisui et al. retratam um pouco da realidade
dessa Síndrome no Brasil. Evidenciaram um alto risco do desenvolvimento de Burnout (54,1% e 15,3%) nos profissionais
da saúde por estarem vulneráveis aos mesmos fatores já citados, além da necessidade de se exporem à uma longa jornada
de trabalho com o objetivo de aumentar sua renda, como no
caso dos médicos.14,12 Pelo fato de muitos médicos trabalharem
no setor público e privado, acabam lotando sua disponibilidade
de horários, ficando muitas vezes isolados no contexto social e
se desgastando ao buscar aumento de renda.14,12,10,11
Lima et al., utilizando o MBI, que atualmente é o método mais usado para se avaliar um possível aparecimento dos
sinais e sintomas de Burnout, mostrou que grande parte dos
médicos da pesquisa são acometidos pelas três principais dimensões da síndrome de Burnout (Exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional).15 Tais resultados denotam uma situação preocupante, principalmente por se
tratar de um problema insidioso e que se desenvolve ao longo
do tempo. No quesito da exaustão emocional, mostrou-se estar
associada à carga excessiva de trabalho e à tensão dela resultante, podendo gerar também uma frustração de expectativas
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profissionais. Outro fator importante relatado no estudo foi a
despersonalização, tal fator é gerado principalmente quando
os profissionais ficam submetidos ao trabalho com pessoas e
por isso acabam convivendo com a dor, sofrimento e morte dos
pacientes/clientes, tendo que apoiar seus familiares em momentos críticos. O fato de desenvolverem a despersonalização
acarreta um prejuízo na relação profissional-paciente. Lima et
al. também relata a presença de uma baixa realização profissional nesses médicos e que tal fato exacerba a exaustão emocional e a despersonalização.15
O estudo de Ezaias et al. traz resultados significativos das
mesmas três dimensões abordadas em Lima et al., porém demonstrados em um amplo espectro de profissionais da saúde
como: enfermeiros, auxiliares de enfermagem, farmacêuticos,
médicos, radiologistas, laboratoriais e pertencentes a comissões hospitalares. Evidenciando que qualquer profissional é
susceptível ao desenvolvimento da Síndrome.16
Ao longo do estudo, relatou-se associações da Síndrome de Burnout com disfunções psicológicas nesses profissionais. Iacovides et al. traz a associação entre Burnout e depressão, e justifica o fato pelos altos níveis de exigência psicológica,
baixos níveis de autonomia, baixos níveis de apoio social no trabalho e estresse devido ao trabalho inadequado, evidenciando
uma maior depressão naqueles que se enquadram nesses fatores.17 Além disso, associam o aparecimento da depressão com
o aumento de risco ao desenvolvimento de Burnout. Nadaoka
et al. realizou um estudo relacionando o cargo ocupado pelo
profissional e a depressão e evidenciou que quanto maior o nível de estresse associado a um ineficaz apoio da organização
ao funcionário, maior a probabilidade de desenvolver Burnout.
Em caso contrário, quanto maior o apoio, menor a probabilidade. Constatou-se que quanto maiores os níveis dos cargos,
menor era o apoio oferecido da organização e maior a depressão, quando comparados com funcionários de cargos mais baixos.18,10
Foram estudados os princípios da ideação suicida e observou-se que os fatores desencadeantes de Burnout, como ambiente do trabalho negativo, qualidade do trabalho e a própria
depressão, levavam os profissionais a uma propensão maior à
ideação.10 Tais fatores afetam o profissional da saúde e trazem
um prejuízo ao sistema de saúde/organizacional no qual o indivíduo trabalha.
O estudo de Willcock et al. que observou uma amostra com
110 estudantes de graduação de medicina em Sidney, a fim de
determinar possíveis desordens psicológicas, evidenciou um
aumento dos estudantes com transtorno de ansiedade.10,19 Fator esse muito comum no século XXI, sendo explicado pela exigência gerada pelo meio técnico-científico, a partir de uma postura do mercado de trabalho a fim de uma busca de indivíduos
que apresentem um alto nível intelectual e que estejam mais
fechados ao seu ciclo social como forma de priorizar o trabalho.
O estresse presente no trabalho dos profissionais da saúde
pode levar ao burnout e à dependência química. Blair e Ramo-
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nes avaliaram o consumo de álcool em médicos finlandeses e
concluíram que o consumo de álcool elevado pelos médicos
que o consumiam estava associado ao tabagismo, estresse,
Burnout, pensamentos suicidas e insatisfação como um todo,
além de que, quanto maior a exigência do cargo, maior o nível
de consumo do álcool (1,26). Cathebras et al., em seu estudo
com médicos franceses, relatou que 5,5% dos médicos confessaram consumir álcool em excesso, 30% usavam psicotrópicos
e 13% diziam pensar em suicídio.21
A qualidade de vida de profissionais com Burnout que
apresentam junto a essa condição disfunções psicológicas, de
acordo com os estudos, é dita como deteriorada o que também
acaba levando a consequências negativas no que se refere aos
cuidados prestados ao paciente. Isso demonstra que a qualidade de vida é um fator essencial para o meio de trabalho e
que a negligência acerca do assunto gera consequências desagradáveis para o indivíduo, organização e meio social daquele
profissional.24,21,10
CO N C L US Ã O

Os estudos epidemiológicos demonstram a importância do
burnout no contexto dos profissionais da saúde. Diante disso,
observou-se suas causas multifatoriais, bem como o impacto
negativo gerado nos indivíduos. Quando negligenciada, a síndrome pode ocasionar transtornos psiquiátricos como depressão, ideação suicida, dependência química e transtornos de
ansiedade.
A prevenção e a detecção precoce devem ser priorizadas a
fim de evitar as repercussões individuais, sociais e organizacionais que são geradas. Nesse contexto, demonstra-se a importância de intervenções e terapêuticas apropriadas para preservar os profissionais e o sistema.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O câncer de pele é a neoplasia de maior incidência no Brasil, sendo o melanoma menos comum que o carcinoma basocelular, entretanto, tendo uma mortalidade
ainda mais alta. A identificação de lesões de forma precoce facilita o tratamento e, por
consequência, a cura. OBJETIVO: descrever os fatores de risco para o câncer de pele e a
importância de se autoexaminar. MÉTODOS: revisão sistemática da literatura, de forma
qualitativa através das bases de dados Scielo, Pubmed e BVS. RESULTADOS: foram identificados os fatores de risco que são mais susceptíveis ao desenvolvimento desse tipo de
câncer - tipo da pele, cor dos olhos e cabelos, presença de sardas e nevos, história pessoal
ou familiar de câncer cutâneo - e descobriu-se, a partir da análise dos dados, que os pacientes que realizam o autoexame desenvolvem melanomas mais finos do que os que não
realizam. Muitos estudos já concluíram que a descoberta do melanoma é algo incidental,
por isso, a importância da conscientização para o autoexame, bem como para o cuidado da
pele com o uso de protetor solar em todas as atividades diárias e não somente durante o
verão. CONCLUSÃO: em um país que conta com tantos trabalhadores que ficam expostos
ao sol – como trabalhos de obras, agricultores, dentre outros - e cercado por um litoral
belíssimo, ocupado por milhares de brasileiros e estrangeiros, o fomento para o cuidado
com a pele, no que diz respeito aos raios ultravioletas e a desidratação de sua camada
protetora, é tão mais importante por se saber que é um câncer passível de se evitar com
mínimos cuidados diários.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Skin cancer is a neoplasm of greater incidence in Brazil, with melanoma
being less common than basal cell carcinoma, however, with an even higher mortality. Early
identification of injuries facilitates treatment and, consequently, a cure. OBJECTIVE: to descri-
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be the risk factors for skin cancer and the importance of automatic examination. METHODS: systematic review of the literature, qualitative form through the Scielo, Pubmed and VHL databases.
RESULTS: the risk factors that are most susceptible to the development of this type of cancer - skin
type, eye and hair color, presence of freckles and nevi, personal or family history of skin cancer were used and used, if they break of data analysis, that patients who perform or self-examination
develop finer melanomas than those who do not. Many studies have already concluded that the
discovery of melanoma is something incidental, therefore, an importance of awareness for self-examination, as well as for skin care with the use of sunscreen in all activities and not only during the
summer. CONCLUSION: in a country that contains many workers that is exposed to the sun - such
as construction works, farmers, among others - and surrounded by a beautiful coastline, occupied
by thousands of Brazilians and foreigners, or promoted to skin care, not that it concerns ultraviolet
rays and dehydration of its protective layer, it is so important to know that it is a cancer that can be
avoided with daily care.

I N T RO D U Ç Ã O

C

âncer de pele, doença silenciosa, é a neoplasia de maior
incidência no Brasil. O melanoma é menos comum do que
o carcinoma basocelular ou espinocelular, mas tem uma taxa de
mortalidade muito maior1. O melanoma, se diagnosticado nas
suas fases iniciais, é curável. Para isso, é importante conhecer
os indivíduos de risco para esta neoplasia, bem como identificar lesões precocemente2.
O B J E T I V OS

Descrever os fatores de risco do câncer de pele e a importância do autoexame na prevenção dessa comorbidade.
M É T O D OS

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, de natureza qualitativa, por meio de coleta de dados eletrônicos nas
bases SciELO (Scientific Eletronic Library Online), PubMed (Biblioteca Nacional de Medicina do Instituto Nacional de Saúde
dos Estados Unidos) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Utilizando os descritores “câncer de pele”, “autoexame” e “fatores
de risco”. No total foram encontrados 104 artigos, dos quais 6
foram incluídos. Assim, os critérios de inclusão foram: data de
publicação de 2003 a 2019, idioma em português e inglês. Artigos que não versavam especificamente sobre o tema referido e
o intervalo de tempo foram excluídos.
RESU L T A D OS

Os fatores fenotípicos que oferecem susceptibilidade ao
câncer cutâneo destacam-se: tipo da pele, cor dos olhos e cabelos, presença de sardas e nevos, história pessoal ou familiar
de câncer cutâneo3. Além disso, estudos prévios relataram que
pacientes que realizam o autoexame têm melanomas significantemente mais finos do que aqueles que não realizam2. Estu-

dos indicam que grande parte dos melanomas são descobertos
acidentalmente pelos próprios pacientes ou seus familiares no
autoexame, mostrando a importância de conhecerem sua pele e
estarem atentos a algumas mudanças4.
CO N C L US Ã O

Conclui-se que há uma alta incidência de câncer de pele no
Brasil, e a identificação de lesões em estágio inicial é imprescindível para detecção dessa doença, visto que fenótipo é um
dos fatores determinantes da neoplasia mencionada e que o
autoexame deve ser feito regularmente, por servir de alerta
para o diagnóstico. Além disso, recomenda-se intervenções em
toda comunidade para incentivar proteção solar, pelo fato de a
maioria dos casos estarem relacionados com a exposição solar
crônica durante toda a vida.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A alergia às proteínas do leite de vaca (APLV) é a alergia alimentar mais frequente na primeira infância com prevalência de 2 a 3% em crianças menores de três anos. A
apresentação clínica varia, podendo ser IgE ou não IgE mediada, e inclui urticária, prurido,
diarreia, dor abdominal, broncoespasmo, dentre outras. A imaturidade fisiológica do aparelho digestório e do sistema imunológico, inerente aos dois primeiros anos de vida, são fatores
importantes para que o desenvolvimento da APLV se estabeleça. O teste de desencadeamento
alimentar oral continua sendo a melhor forma de relacionar os antígenos alimentares e sintomas. OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo identificar a prevalência da APLV em crianças até o terceiro ano de vida. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão de publicações que pesquisavam a prevalência da APLV em crianças através do PubMed, ScienceDirect e do Google
Acadêmico. RESULTADOS: Em uma das publicações os autores encontraram que no período
entre janeiro e dezembro de 2014, foram registrados 14.710 nascimentos e identificados 116
casos de crianças com APLV diagnosticadas do nascimento até um ano de idade. A prevalência
no período do estudo foi de 0,8% e a idade média do diagnóstico foi de 3,6 meses, a maioria
após a incorporação na dieta de leite modificado (68,7%). Em outro estudo de coorte com
1749 recém-nascidos a sensibilidade clínica continuada ao leite de vaca (CM) foi avaliada por
reexposição a cada 6-12 meses até a idade de 3 anos. Dos 117 (6,7%) com sintomas sugestivos de APLV, o diagnóstico de APLV foi comprovado em 39 lactentes (2,2%). CONCLUSÃO: O
leite de vaca é um dos alérgenos mais prevalentes na alergia alimentar e o APLV geralmente
se desenvolve durante o primeiro ano de vida, especialmente porque o leite de vaca é geralmente a primeira proteína alimentar à qual as crianças são expostas.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Cow's milk protein allergy (CMPA) is the most common food allergy in early childhood with a prevalence of 2 to 3% in children under three years of age. The clinical presentation
varies, which may be IgE or non-IgE mediated, and includes hives, pruritus, diarrhea, abdominal
pain, bronchospasm, among others. The physiological immaturity of the digestive system and the
immune system, inherent to the first two years of life, are important factors for the development of
CMPA to establish itself. The oral food trigger test remains the best way to relate food antigens and
symptoms. OBJECTIVES: This study aims to identify the prevalence of CMPA in children up to the
third year of life. METHODS: A review of publications that researched the prevalence of CMPA in
children through PubMed, ScienceDirect and Google Scholar was performed. RESULTS: In one of
the publications, the authors found that in the period between January and December 2014, 14,710
births were registered and 116 cases of children with APLV diagnosed from birth to one year of age
were identified. The prevalence during the study period was 0.8% and the mean age at diagnosis
was 3.6 months, the majority after incorporating modified milk in the diet (68.7%). In another
cohort study with 1749 newborns, the continued clinical sensitivity to cow's milk (CM) was assessed by reexposure every 6-12 months until the age of 3 years. Of the 117 (6.7%) with symptoms suggestive of CMPA, the diagnosis of CMPA was confirmed in 39 infants (2.2%). CONCLUSION: Cow's
milk 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.prevention and early detection, in addition to stimulating interventions and therapies, in
order to improve the individual's health and the work context.
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alergia às proteínas do leite de vaca (APLV) é a alergia
alimentar mais frequente na primeira infância. A prevalência estimada é de 2 a 3% em crianças menores de três anos,
estando relatada entre 1,8 e 7,5% no primeiro ano de vida1.
Entretanto, os resultados são conflitantes e de difícil comparação, devido aos diversos critérios diagnósticos e desenhos de
estudo utilizados, sendo maiores as prevalências baseadas exclusivamente nas manifestações clínicas (em geral, percepção
dos pais) do que quando se utilizam instrumentos diagnósticos
mais objetivos, como o teste de desencadeamento alimentar
oral2. A alergia ao leite de vaca pode ser dividida em três grupos: IgE mediada, não IgE mediada e mista, sendo estas classificadas de acordo com o tempo transcorrido entre a exposição
ao alérgeno e o desenvolvimento da sintomatologia3. O quadro
clínico pode iniciar de forma imediata ou até horas após a ingestão dos alimentos contendo os antígenos. Os sintomas mais
frequentes manifestam-se no trato gastrointestinal, trato respiratório e pele. As manifestações clínicas incluem urticária,
prurido, vômito, diarreia, náusea, dor abdominal, angioedema,
broncoespasmo, constipação intestinal, irritabilidade, choque
anafilático, baixo ganho de peso e crescimento4. O mecanismo fisiopatológico pelo qual se desenvolve a alergia alimentar
envolve, além dos antígenos a permeabilidade da barreira do
trato gastrointestinal e a predisposição genética individual. A
imaturidade fisiológica do aparelho digestório, inerente aos
dois primeiros anos de vida e o sistema imunológico também
imaturo nessa faixa etária, são fatores importantes para que o
desenvolvimento da APLV na infância se estabeleça. O diagnós-

tico de alergia às proteínas do leite de vaca deve ser realizado
com cautela, uma vez que seu tratamento se baseia na exclusão
do leite de vaca, que é importante fonte de nutrientes, como
o cálcio5. O teste de desencadeamento alimentar oral continua
sendo a melhor forma para demonstrar relação causal entre
antígenos alimentares e sintomas2. Os resultados deste estudo corroboram a necessidade do teste de desencadeamento
alimentar oral para determinar, com menor margem de erro,
os pacientes que realmente têm APLV e que serão beneficiados
com dieta de exclusão de leite de vaca.
O B J E T I V OS

Este estudo tem como objetivo identificar a prevalência da
alergia à proteína de leite de vaca em crianças até o terceiro ano
de vida, a partir da literatura científica.
M É T O D OS

Trata-se de uma revisão de literatura, com busca bibliográfica para aferir os artigos sobre o tema proposto. Os artigos
foram consultados nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed, ScienceDirect e Google Acadêmico por meio do cruzamento entre os seguintes descritores:
“alergia”; “proteína”; “leite de vaca”; “APLV” e a combinação
destas. Assim, foram incluídos artigos originais e artigos de revisão sobre o tema. Após selecionar os artigos que se adequaram à temática proposta, os mesmos foram lidos integralmente
para a construção deste trabalho.
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RESU L T A D OS

CO N C L US Ã O

Em uma das publicações analisadas os autores encontraram que no período entre janeiro de 2004 e dezembro de 2014,
foram registrados 14.710 nascimentos e identificados 116 casos de crianças com APLV diagnosticadas do nascimento até
um ano de idade. A prevalência no período do estudo foi de
0,8% e a idade média do diagnóstico foi de 3,6 meses, a maioria
após a incorporação na dieta de leite modificado (68,7%)1.
Em um outro estudo de coorte com 1749 recém-nascidos
a sensibilidade clínica continuada ao leite de vaca foi avaliada
por reexposição a cada 6-12 meses até a idade de 3 anos. Dos
117 (6,7%) com sintomas sugestivos de APLV, o diagnóstico de
APLV foi comprovado em 39 lactentes (2,2%)6.
Em outro trabalho, em que foram realizados testes alérgicos em 107 pacientes de 0 a 12 anos, identificaram as proteínas
do leite que podem iniciar um processo alérgico que são: a Alfa-lactoalbumina, Beta-lactoglobulina e Caseína, e analisaram
a classificação de sensibilidade: dividida entre negativa, baixa,
moderada e alta pelo grau de sensibilização. O estudo detectou
que 64 pacientes eram negativos, 35 pacientes de valores baixos, 7 pacientes moderados e 1 paciente com alta sensibilidade.
Representando assim um total de 59,8% pacientes negativos
para alergia, 30% de baixa sensibilidade, 9,3% moderados e
0,9% alta sensibilidade7.

O leite de vaca é um dos alérgenos mais prevalentes na
alergia alimentar e o APLV geralmente se desenvolve durante
o primeiro ano de vida, especialmente porque o leite de vaca
é geralmente a primeira proteína alimentar à qual as crianças
são expostas. É importante ser criterioso no diagnóstico da
APLV, uma vez que a retirada de alimentos como o leite e seus
derivados da dieta de uma criança pode acarretar em prejuízo
no seu desenvolvimento. Para isso o teste de desencadeamento
oral tem sido utilizado como uma boa ferramenta para auxiliar
nesse diagnóstico.

D I SCUSS Ã O

A partir dos resultados analisados, pode-se perceber que
a APLV geralmente se desenvolve durante o primeiro ano de
vida, principalmente porque o leito de vaca é a primeira proteína utilizada na alimentação das crianças1. A criança em
aleitamento artificial, além de estar em contato contínuo com
proteínas estranhas numa fase de permeabilidade intestinal
vulnerável, perde o benefício dos agentes bioativos do leite materno para proteção contra APLV2.
Além disso é necessário ressaltar a importância do teste
de desencadeamento alimentar oral para confirmar diagnóstico mesmo na presença de uma história clínica favorável para
APLV, uma vez que cerca de 50% dos pacientes com sintomas
atribuídos à ingestão de leite de vaca podem não confirmar
APLV no teste de desencadeamento alimentar oral. Isso chama
a atenção para o fato de que a presença de sintomas não implica, invariavelmente, a presença de doença, mas pode indicar
um processo de maturação funcional em evolução, cabendo ao
médico avaliar a interpretação dos pais e diferenciar entre saúde e doença2.
O risco do diagnóstico errôneo é que a eliminação de alimentos importantes na dieta, como o leite, pode afetar o estado nutricional do paciente alérgico, se não forem atendidas as
recomendações nutricionais estabelecidas para a idade e sexo5.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Os distúrbios do sono atingem até 80% dos pacientes com diagnóstico de
esquizofrenia, sendo a insônia a queixa mais prevalente, seguida pela síndrome das pernas
inquietas. Tais queixas relacionam-se diretamente com uma maior severidade dos sintomas,
aumento das taxas de recaídas e pior prognóstico. Dessa forma, urge a necessidade de aprofundar na relação entre as patologias e, hoje, novos estudos sugerem que variações genéticas
podem estar associadas a ocorrência dos transtornos simultaneamente. OBJETIVOS: Este
estudo tem como objetivo identificar a presença de variações genéticas que associam e influenciam a ocorrência de distúrbios do sono em pacientes com esquizofrenia. MÉTODOS:
Usando de uma revisão de literatura em bancos de dados como PubMed e ScienceDirect,
o presente estudo busca variações genéticas associadas ao transtorno do sono, com capacidade de relacioná-las a esquizofrenia. RESULTADOS: Enquanto uma publicação avaliada
demonstrou que o polimorfismo do gene MTRN1 está associado a maior frequência de insônia em pacientes com esquizofrenia, em outros estudos a insônia associa-se aos polimorfismos em genes como CLOCK, BTBD9, GNB3 e TH. Além desses, polimorfismos do gene HNMT
estiveram mais relacionados à sonolência induzida por clozapina, enquanto a insônia foi
associada a variações do gene MTRN1. Portanto, as associações identificadas entre variações genéticas e distúrbios do sono se relacionam diretamente com a desregulação do ciclo
circadiano, enfatizando o papel da melatonina na regulação de processos neurofisiológicos.
Porém, não há como distinguir se essa associação representa um mecanismo causal ou a
existência de dois processos distintos que exercem seus efeitos por uma via ainda desconhecida. CONCLUSÃO: Portanto, observou-se que há variações genéticas entre esquizofrenia e
distúrbios do sono envolvendo vias neuronais do ciclo circadiano, vias dopaminérgicas e histaminérgicas. Entretanto, ainda são necessários estudos em larga escala, a fim de considerar
diferenças raciais, geográficas e, assim, consolidar conhecimento.
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a b a s t r a c t

INTRODUCTION: Sleep disorders affect up to 80% of patients with a diagnosis of schizophrenia, and the insomnia complaint is the most prevalent, followed by restless legs syndrome. Such complaints are directly related with a greater severity of symptoms, increased
rates of relapse and worse prognosis. In this way, there is urgent need to deepen relationship
between the pathologies and, today, new studies suggest that genetic variations can be associated with the occurrence of mental disturbs simultaneously. OBJECTIVES: This study
aims to identify the presence of genetic variations that associate and influence The occurrence of sleep disturbances in patients with schizophrenia. METHODS: Using a literature
review on data bases such as Medline and Science Direct, the present study seeks genetic
variations associated with sleep disorders, relating them to schizophrenia. RESULTS: While
an evaluated publication showed that the MTRN1 gene polymorphism is associated with a
higher frequency of insomnia in patients with schizophrenia, in other studies, the Insomnia
is associated with polymorphisms in genes as CLOCK, BTBD9, GNB3 and TH. In addition,
polymorphisms of the HNMT gene were more related to sleepiness induced by clozapine,
while the insomnia was associated to variations of the gene MTRN1. Therefore, the associations identified between genetic variations and sleep disorders relate directly with the disregulation of the circadian cycle, emphasizing the role of melatonin in the regulation of neurophysiological processes. However, there is no way to distinguish whether this association
represents a causal mechanism, or the existence of two distinct processes which track is still
unknown. CONCLUSION: Therefore, we observed that there are genetic variations between
schizophrenia and sleep disorders involving neuronal pathways of the circadian cycle tracks,
such as dopaminergic and histaminergic paths. However, further studies are needed on a
large scale, in order to consider racial differences, geographical, and consolidate knowledge.

I N T RO D U Ç Ã O
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acientes esquizofrênicos apresentam com muita frequência alterações no padrão de sono. Os distúrbios do
sono podem afetar até 80% dos doentes, sendo a insônia uma
queixa prevalente, seguida de síndrome das pernas inquietas
(SPI) e síndrome da apnéia obstrutiva do sono 1, 2. Existe relação entre a gravidade da psicopatologia com a dificuldade
em iniciar, manter, ou alcançar um sono reparador, podendo
ser considerado como sintomas prodrômicos da agudização
da doença ou de piora da mesma 3. Dada essa associação, existem diversos estudos que correlacionam distúrbios do sono
com esquizofrenia, em seus aspectos epidemiológicos, clínicos
e patogênicos, bem como na implicação dos efeitos exógenos
de substâncias psicoativas ou endógenas do mecanismo fisiopatológico relacionado à continuidade e arquitetura do sono 4.
Nesse contexto, a maior parte desses estudos subscreve que a
ligação entre sintomas psicóticos na esquizofrenia e distúrbios
do sono, em sua patogênese, é importante e muita das vezes é
de causalidade, visto que ambas estão atreladas com circuitos
neurológicos específicos, envolvendo vias dopaminérgicas e
serotoninérgicas e apresentam importantes constituintes genéticos, com coocorrência de lócus gênico, mas sempre considerando também outras causas etiopatogênicas5.
Portanto, apesar das evidências apresentadas por esses

estudos, existe grande heterogeneidade nas classificações
dos distúrbios do sono e genes envolvidos. Na esquizofrenia,
podem ocorrer vários padrões de sono. Um estudo apenas
comparativo nos distancia de conclusões fidedignas sobre associação fisiopatológicas dessas afecções, sendo necessária
uma abordagem na interpretação de achados genéticos específicos resultantes do mapeamento de genes compartilhados em
ambas as doenças, e obter informações que tenha relevância
clínica, para serem reorganizadas a fim de observar padrões
diferentes das vias neurológicas e intracelulares.
Nesse contexto, este artigo busca apresentar de forma sistemática as possíveis associações e variações de genes de ambas às doenças com o processo patogênico relacionado, com a
finalidade de entender a influência dos distúrbios do sono na
esquizofrenia.
O B J E T I V O

Tendo em vista que os transtornos de sono são comumente associados a distúrbios psiquiátricos 6, e considerando que
são eficazes na redução de qualidade de vida dos pacientes, o
presente trabalho tem como objetivo identificar a presença de
variações genéticas em pacientes com distúrbios de sono e sua
associação, especificamente, com a esquizofrenia.
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M É T O D OS

Trata-se de uma revisão de literatura de publicações sobre
as variações genéticas encontradas nos variados distúrbios de
sono e a capacidade de associá-los a transtornos psiquiátricos
concomitantes, especificamente esquizofrenia. As informações
foram coletadas nos bancos de dados: ScienceDirect, PubMed e
Google Acadêmico. Estudos que não utilizaram as ferramentas
diagnósticas contempladas na quinta edição do manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-5) e da classificação internacional de doenças e problemas relacionados à
saúde (CID-10) não foram consideradas nessa revisão.
RESU L T A D OS

Um estudo realizado sobre o gene MTRN1 (receptor de melatonina 1) pode estar associado com uma incidência maior de
insônia em pacientes esquizofrênicos, no entanto, como limitação do estudo, não levaram em consideração o tipo e dosagem
de antipsicótico utilizado, dessa forma não é possível atribuir
as variações de insônia às variações genéticas encontradas, podendo as medicações ter influência7.
A síndrome das pernas inquietas (SPI) tem uma prevalência maior nos pacientes esquizofrênicos. Um artigo tentou encontrar uma relação entre o polimorfismo Val81Met do gene
tirosina hidroxilase (TH) e a síndrome das pernas inquietas
induzidas por antipsicóticos, no entanto, os resultados mostraram que apenas as pacientes femininas tinham maior prevalência de polimorfismo nas portadoras de síndromes de pernas
inquietas e esquizofrenia, o mesmo não sendo observado no
sexo masculino 8.
As associações detectadas entre a esquizofrenia e os distúrbios do sono envolvem tanto genes implicados no ritmo
circadiano como CLOCK (Circadian Locomotor Output Cycles
Kaput) e MTRN1 ou envolvidos em transdução de sinal como o
GNB3 (G Protein subunit Beta 3), o BTBD9 (BTB Domain Containing 9) e os envolvidos no metabolismo dos neurotransmissores como o HNMT (Histamina N-Metiltransferase) e o TH 7.
Desregulação circadiana está ligado à várias doenças físicas e
mentais, incluindo distúrbios do sono e esquizofrenia 11, com
estudos mostrando a perda da expressão gênica de certos genes envolvidos no complexo equilíbrio circadiano, como o próprio CLOCK, em pacientes esquizofrênicos 12,13.
Igualmente, a ligação entre distúrbios do sono e genes ligados ao metabolismo dos neurotransmissores (TH e HNMT) e a
transdução de sinal enfatizam o papel central dos desbalanço
dos neurotransmissores no surgimento da sintomatologia da
esquizofrenia. Tanto a esquizofrenia como síndrome extrapiramidal induzida por antipsicóticos e a SPI foram implicadas
ao metabolismo da dopamina em que a TH é seu componente chave 9,10. A enzima HNMT inativa a histamina no SNC, que
por sua vez interfere diretamente no ciclo dia/noite e tem sua
liberação de forma circadiana 14,15,16. De forma análoga, a subunidade β3 da proteína G (GNB3) melhora a transdução de sinal

Ed.2

e transporte iônico 17, com seu polimorfismo sendo implicado
na gênese da depressão, eficácia das medicações antipsicóticas
e ganho de peso por neurolépticos, portanto, pode estar envolvido no metabolismo das vias dopaminérgicas e serotoninérgicas 18,19. Embora o gene BTBD6 codifique uma proteína cuja
exata função ainda é desconhecida, já se sabe que é expressada
amplamente no cérebro e pertence à uma família de proteínas
que regulam a tetramerização e propagação dos canais iônicos,
provavelmente regulando a transdução intra e inter neuronal
20,21
.
Enquanto alguns estudos conseguem mostrar uma ligação
forte entre a expressão gênica e polimorfismos gênicos, outros
falharam em mostrar correlação entre SPI induzido por drogas e polimorfismo MEIS1(Myeloid Ecotropic Viral Integration
Site 1 Homolog), MAOA (Monoamine Oxidase Type A), MAOB
(Monoamine Oxidase Type B), DRD1 (Dopamine Receptor D1),
DRD2 (Dopamine Receptor D2), DRD3 (Dopamine Receptor
D3) and DRD4 (Dopamine Receptor D4) genes 22,23.
A qualidade de vida inferior relatada pelos pacientes esquizofrênicos está intimamente ligada à uma pior qualidade
de sono. Esta associação aparece com ou sem a presença de
outras comorbidades, como depressão e efeitos colaterais de
remédios. Dessa forma, uma qualidade de sono comprometida
desempenha um papel importante na manutenção da funcionabilidade profissional e social, sendo de suma importância
um acompanhamento médico presente e tendo essa questão
discutida conjuntamente 24.
M É T O D OS

Este trabalho visou através de uma revisão de literatura
avaliar a presença de distúrbios do sono em pacientes internados com esquizofrenia e suas possíveis correlações genéticas e
epigenéticas. Tais distúrbios podem se apresentar de maneira
severa, porém não costumam ser a queixa predominante 3. Clinicamente, variadas formas de prejuízo ao sono são possíveis
e dependem da fase e controle da doença, podendo variar da
ausência total de sono em surtos psicóticos à insônia e reversão do ciclo vigília-sono. Alguns desses distúrbios mostraram
possíveis associações com alterações genéticas específicas 25.
Conhecer tais alterações é o primeiro passo na elucidação
de fisiopatologias ainda desconhecidas e possibilidade de terapias dirigidas no futuro. A maior propensão à um distúrbio
específico pode guiar o manejo adequado em um plano terapêutico individualizado. Apesar de promissor, há limitações. O
custo do mapeamento genético é incompatível com a realidade
da maioria dos sistemas de saúde, principalmente considerando que os pacientes com esquizofrenia têm menor poder
aquisitivo 7. Além disso, uma base genética isolada não tem a
capacidade definir um desfecho com certeza. Existem fatores
epigenéticos envolvidos, como ambiente e hábitos de vida.
Os principais genes analisados estão implicados no metabolismo de neurotransmissores (MHNT e TH), transdução de
sinal (BTBD9 e GNB3) e ciclo circadiano (CLOCK e MTNR1)3.
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O ritmo circadiano é controlado pelo núcleo supraquiasmático do hipotálamo e sincroniza a atividade humana com o ciclo
dia-noite de forma a equilibrar as reações e metabolismo de
acordo com as demandas ambientais. Alterações nesse sistema
estão associadas à uma série de doenças mentais e à esquizofrenia, onde há uma irregularidade na liberação de melatonina.
Tal alteração pode ser a base fisiopatológica do distúrbio ou
pode refletir uma coexistência de duas condições associadas
a uma via fisiológica ainda não elucidada, como desregulação
dopaminérgica.
As vias dos neurotransmissores na própria fisiopatologia
da esquizofrenia e sua relação com os distúrbios do sono têm,
portanto, um papel chave. Os genes analisados nesse estudo estão em sua maioria relacionados a essas vias e a desregulação
do sistema circadiano. É válido ressaltar que alguns resultados podem não ser representativos da condição de base como
causadora do distúrbio por não excluir o fator de confusão das
medicações antipsicóticas, que exercem influência também na
regulação do sono.
CO N C L US Ã O

Dessa forma, conclui-se que há, de fato, variações genéticas
significativas entre esquizofrenia e distúrbios do sono. Envolvendo vias neuronais do sistema circadiano, vias dopaminérgicas, vias histaminérgicas e sistemas de transdução de sinais,
percebe-se claro envolvimento orgânico na correlação entre
patologias, firmada pela influência do fator gênico. No entanto,
antes de definir com exatidão na literatura quais repercussões
essa influência gênica teria, são necessários mais estudos para
consolidar conhecimento baseado em evidências, visto que se
trata de patologias de influências multifatoriais. Dito isso, é
preciso insistir na investigação em larga escala da associação
entre genética, esquizofrenia e sono e, considerando diferenças
raciais, geográficas e pessoais, ter mais segurança para abordar
a qualidade de vida desses pacientes.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A osteopetrose é uma doença rara, hereditária, em que há falha na diferenciação das células precursoras em osteoclastos, tornando-os disfuncionais com deficiência na
reabsorção óssea. Divide-se em: congênita (maligna), autossômica recessiva e tardia (benigna), autossômica dominante. OBJETIVOS: Este trabalho objetiva revisar sobre a osteopetrose
maligna e sua única proposta terapêutica curativa, a partir da literatura científica. MÉTODOS:
Trata-se de uma revisão de literatura, com publicações coletadas nos bancos de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). RESULTADOS:
Acometimentos decorrentes do supercrescimento ósseo, como a ausência de cavidade medular nos ossos longos, resultando em hematopoiese extramedular, obliteração dos forames
dos nervos cranianos com lesões, degeneração retiniana, macrocefalia, protusão de fronte,
hipertelorismo, hipertensão intracraniana e hidrocefalia, e atrasos no crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor foram os mais descritos. CONCLUSÃO: Observa-se que é importante realizar o diagnóstico de osteopetrose maligna precocemente, para evitar evolução da
doença e suas complicações, através do TMO, pois quanto mais cedo realizado, ter-se-á menos
sequelas neurológicas e mais chances de cura.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Osteopetrosis is a rare, hereditary disease, in which there is a failure to differentiate precursor cells into osteoclasts, making them dysfunctional with impaired bone resorption. It is divided into: congenital (malignant), autosomal recessive and late (benign), autosomal
dominant. OBJECTIVES: This study aims to review malignant osteopetrosis and its only curative
therapeutic proposal, based on scientific literature. METHODS: This is a literature review, with
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publications collected in the databases: Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Virtual
Health Library (VHL). RESULTS: Affections resulting from bone overgrowth, such as the absence of
a medullary cavity in long bones, resulting in extramedullary hematopoiesis, obliteration of the cranial nerve foramina with lesions, retinal degeneration, macrocephaly, forehead protrusion, hypertelorism, intracranial hypertension and hydrocephalus, and delays in neuropsychomotor growth
and development were the most described. CONCLUSION: It is observed that it is important to
make the diagnosis of malignant osteopetrosis early, to avoid the evolution of the disease and its
complications, through BMT, because the sooner it is performed, there will be less neurological
sequelae and more chances of cure.

I N T RO D U Ç Ã O

osteopetrose é uma doença rara, hereditária, em que há falha
na diferenciação das células precursoras em osteoclastos, tornando-os disfuncionais com deficiência na reabsorção óssea1.
Divide-se em: congênita (maligna), autossômica recessiva e
tardia (benigna), autossômica dominante. Este estudo focará a
maligna. A sua incidência é 1/200000 no Brasil2. O início das
manifestações é precoce, por depósito excessivo de material
osteóide mineralizado. Os ossos tornam-se densos, escleróticos e radiopacos. Atualmente, o único tratamento curativo é o
transplante de medula óssea (TMO) de doador antígeno leucocitário humano (HLA) idêntico1,3.

A

O B J E T I V OS

Este trabalho objetiva revisar sobre a osteopetrose maligna
e sua única proposta terapêutica curativa, a partir da literatura
científica.
M É T O D OS

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

RESU L T A D OS

Acometimentos decorrentes do supercrescimento ósseo,
como a ausência de cavidade medular nos ossos longos, resultando em hematopoiese extramedular, obliteração dos forames dos nervos cranianos com lesões, degeneração retiniana,
macrocefalia, protusão de fronte, hipertelorismo, hipertensão
intracraniana e hidrocefalia, e atrasos no crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor foram os mais descritos3.
Ocorre óbito nos primeiros anos de vida, por causas hematológicas, lesões ósseas ou processos infecciosos2. Há tratamentos paliativos com taxas de sucesso insatisfatórias como
intervenção cirúrgica para descompressão de nervos cranianos
ou tentativa de controle do metabolismo ósseo com oferta de
fosfato e diminuição do cálcio1,3.

A única alternativa capaz remissão total da doença é o TMO
HLA idêntico, pois é capaz de restabelecer a hematopoiese e a
função monócito-macrófago, melhorando lesões ósseas e disfunção hematopoiética, porém não reverte perdas sensoriais
instaladas. Até 2001 foram realizados transplantes em 153
pacientes no mundo. Em 50% dos casos os doadores foram irmãos HLA compatíveis, 28% outro relacionados e 22% não relacionados. A sobrevida em 3 anos foi de 54-11% no primeiro
grupo, 47-15% e 35-17%, respectivamente3.
CO N C L US Ã O

Observa-se que é importante realizar o diagnóstico de osteopetrose maligna precocemente, para evitar evolução da doença e suas complicações, através do TMO, pois quanto mais
cedo realizado, ter-se-á menos sequelas neurológicas e mais
chances de cura.
RE F ER Ê N C I AS
1.Bryk Junior Agostinho, Komatsu Maria Claudia Gomes, Bigolin

Silvane, Vanzo Leciana Rorato Chiconelli, Jansson Eduardo Luis,
Moreira Ana Tereza Ramos. Amaurose bilateral por osteopetrose
congênita: relato de caso e revisão da literatura. Arq. Bras. Oftalmol.

[Internet]. 2001 Jun [citado 2020 Mar 30] ; 64( 3 ): 251-253. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-

d=S0004-27492001000300017&lng=pt. https://doi.org/10.1590/
S0004-27492001000300017.

2.Khawali Cristina, Rezende Carmen A.C., Castro Marise Lazaretti.

Retardo de desenvolvimento associado à Osteopetrose. Arq Bras En-

docrinol Metab [Internet]. 1998 Dez [citado 2020 Mar 30] ; 42(
6 ): 483-488. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27301998000600011&lng=pt.
doi.org/10.1590/S0004-27301998000600011.

https://

3.Borsato Maria L., Castro Helaine C., Pizza Maria, Silva Helena R.
M., Luporini Silvia M., Tanaka Paula Y. et al . Osteopetrose maligna:

transplante de medula óssea. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. [Inter-

net]. 2008 Abr [citado 2020 Mar 30] ; 30( 2 ): 168-171. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-84842008000200019&lng=pt.

76

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Ed. 2

Síndrome de Prune Belly: uma revisão
de literatura
Síndrome de Prune Belly; revisão de literatura; etiologia
Prune Belly syndrome; literature review; etiology

Autores
Borges KKC, Rocha GA, Azevedo FER,
Silva PHC, Alves PP, Morais FO, Filho
FAM, Vieira GSC, Perillo GT, Ribeiro
GGC, Medeiros GVN, Santana HL,
Oliveira HV, Amaral ISF, Junior IIS
Dados dos autores
Kelry Kariny do Carmo Borges,
Faculdade Alfredo Nasser (Unifan),
Aparecida de Goiânia, Goiás, Brasil.

Gabriel Alves Barros Rocha, Faculdade
do Planalto Central (Faciplac), Gama,
DF, Brasil.
Flávio Eduardo Ramos Azevedo, Faculdade do Planalto Central (Faciplac),
Gama, DF, Brasil.
Pablo Henrique Da Costa Silva, Faculdade do Planalto Central (Faciplac),
Gama, DF, Brasil.
Paula Paiva Alves, Faculdade Alfredo
Nasser (Unifan), Aparecida de Goiânia,
Goiás, Brasil.
Fabrício Oliveira De Morais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás,
Brasil.
Fernando Antonio Monteiro Filho,
Faculdade do Planalto Central (Faci-

r e s u m o

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Prune Belly (SPB) ou síndrome de Eagle-Barret é uma
fisiopatologia rara, com uma incidência aproximada de 1:30.000-40.000 nascidos vivos, sendo predominante em crianças do sexo masculino (aproximadamente 95% dos
casos). OBJETIVOS: Realizar uma revisão de literatura, destacando os pontos mais
importantes da SPB. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão de literatura nas bases
de dados Scielo e PubMed, tendo sido selecionados apenas os artigos de maior relevância sobre o tema. RESULTADOS: Vários estudos foram publicados descrevendo os
possíveis fatores etiológicos responsáveis pela formação da síndrome de Prune Belly.
Reinberg e sua equipe, sugerem que uma obstrução uretral no início do desenvolvimento embrionário pode ser um fator crucial para o desenvolvimento da SPB levando
a uma distensão resultante da bexiga, dilatação uretral, e hidronefrose. CONCLUSÃO:
A SPB é uma condição clínica rara, porém complexa. Sendo assim, sugerimos que novos estudos sobre o tema sejam feitos a fim de que o médico conheça mais sobre essa
síndrome. a primeira proteína alimentar à qual as crianças são expostas.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Prune Belly Syndrome (SPB) or Eagle-Barret syndrome is a rare pathophysiology, with an incidence of approximately 1: 30,000-40,000 live births, being
predominant in male children (approximately 95% of cases). OBJECTIVES: To carry
out a literature review, highlighting the most important points of the SPB. METHODS:
A literature review was carried out in the Scielo and PubMed databases, with only the
most relevant articles on the topic being selected. RESULTS: Several studies have been
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published describing the possible etiological factors responsible for the formation of Prune
Belly syndrome. Reinberg and his team suggest that an urethral obstruction early in embryonic development may be a crucial factor in the development of SPB leading to bladder
distension, urethral dilation, and hydronephrosis. CONCLUSION: SPB is a rare but complex
condition. Therefore, we suggest that further studies on the subject be carried out in order
that the doctor may know more about this syndrome.
I N T RO D U Ç Ã O

A

Síndrome de Prune Belly (SPB) ou síndrome de Eagle-Barret é uma fisiopatologia
rara, com uma incidência aproximada de 1:30.000-40.000 nascidos vivos, sendo predominante em crianças do sexo masculino (aproximadamente 95% dos casos)1,6.
Em um levantamento recente, feito no departamento de urologia do hospital da criança
de Boston em 2000, 2003 e 2006 notificaram 133 crianças do sexo masculino que foram
diagnosticadas e identificadas com SPB, dentro de um espaço amostral de 1.420.991 nascimentos vivos do sexo masculino, resultando em uma incidência ponderada de 3,8 casos /
100.000. Dos portadores de SPB, 50% eram brancos, 31% negros e 10% eram hispânicos.
Esse estudo também mostrou que 43% das crianças nasceram prematuras, e este grupo de
pacientes concentram o maior número de óbitos, uma vez que, segundo esse levantamento
56% das mortes ocorreram em prematuros. A mortalidade hospitalar foi considerada alta
um total de 39 óbitos dos 133 casos diagnosticados (29%)2,3.
A SPB além dos nomes já mencionados, também é conhecida como síndrome Tríplice,
pois é uma fisiopatologia caracterizada principalmente por três anomalias congênitas. São
elas: Ausência ou hipoplasia da musculatura abdominal; Criptorquidia bilateral; Anomalias
do trato urinário1,4,6.
Este defeito da parede abdominal foi descrito pela primeira vez por Frölich em 1839 e
mais tarde foi graficamente registrado por Platt. Parker foi o primeiro a relatar um bebê do
sexo masculino, com todos os três componentes clássicos da barriga de ameixa síndrome.
Osler em 1901 foi o primeiro a utilizar o nomear "barriga de ameixa" e reconheceu a bexiga
dilatada associada a este, configurando a síndrome5.
É sabido que as anomalias que envolve os sistemas genitais e urinários são as mais prevalentes nos portadores da SPB, entretanto, não são as únicas. Dos pacientes em questão
75% também são acometidos por disfunções em outros sistemas de seu organismo1,7. E essas anomalias adjacentes junto com o alto índice de prematuridade, mantêm os índices de
morbimortalidade elevados1,2.

E T I O L O G I A

Vários estudos foram publicados descrevendo os possíveis
fatores etiológicos responsáveis pela formação da síndrome de
Prune Belly. Reinberg e sua equipe, sugerem que uma obstrução uretral no início do desenvolvimento embrionário pode ser
um fator crucial para o desenvolvimento da SPB levando a uma
distensão resultante da bexiga, dilatação uretral, e hidronefrose8.
Desse modo, a maior incidência desta síndrome em crianças do sexo masculino tem sido explicada com base na morfogênese do complexouretral masculino, possivelmente resultado de anomalias obstrutivas em vários níveis. Síndrome de
Prune Belly é raro em mulheres, com menos de 30 casos relatados na literatura9.
A SPB não possui um padrão genético definido, apesar de
alguns estudos trabalharem com a possibilidade de um padrão

de herança familiar hipotética em alguns casos isolados. Uma
vez que, incidem em gêmeos, primos e dois irmãos do sexo
masculino e feminino sugerindo uma herança familiar. A partir
da análise desses casos isolados suspeita-se que exista uma herança autossômica recessiva influenciada pelo sexo5.
Assim como a maioria das doenças com padrões autossômicos recessivos, os portadores desta síndrome, nascem
principalmente de casamentos consanguíneos, segundo o
que foi exposto nos relatórios dos pesquisadores Frydman e
Adeyokunnu. Os estudos de Frydman foram baseados em uma
criança do sexo masculino nascido de relações de um casal consanguíneo. Em paralelo a isto, os estudos de Adeyokunnu relataram maior incidência dessa síndrome na Nigéria, uma área
conhecida com uma das maiores taxas de consanguinidade5.
Síndrome de Prune Belly tem sido associada com trissomia
13, trissomia 18, trissomia 21. No entanto, esta relação com
aberrações cromossômicas é inespecífica, já que nem todas as
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crianças com essa síndrome apresentam estas anormalidades
cromossômicas5. A partir de casos isolados especulou-se que
a síndrome estava relacionada com o cromossomo 17q12, supressões englobando o gene HNF1β. Fizeram deste, um gene
candidato para a síndrome de Prune Belly.
No entanto, foi detectado em apenas 3% dos pacientes,
sendo considerado funcionalmente normal. Assim, mutações
no HNF1β são incomuns na SPB, apesar de relatos de casos de
HNF1β com exclusões10.
A N OMA L I AS

S I S T Ê M I CAS

Anomalias no Sistema respiratório: A ocorrência de alterações pulmonares é de até 55%, e tem a deficiência do abdômen
e alterações do gradil costal como contributivo para o importante aumento da incidência de atelectasias e pneumonias1,5.
Anomalias cardíacas São encontradas em 10% dos pacientes e são principalmente: ducto arterioso patente, defeitos no
septo atrial e/ou ventricular e a tetralogia de Fallot1,5. Anormalidades ortopédicas São da ordem de 30% a 40% e estão relacionadas com deformidades causadas pelo efeito compressivo
do oligoidrâmnio. As mais comuns são o genovaro, a displasia
das costelas, principalmente as mais inferiores, a escoliose, o
“pectus escavatum”, a ausência de dedos e até de membros1,5.
As manifestações gastrointestinais Má rotação intestinal,
estenose do intestino delgado, atresia anal, vólvulo e constipação crônica acometem até 30% dos portadores de SPB1,5. Distúrbios psicomotores Atraso no desenvolvimento cognitivo e
retardo do crescimento também são observados nestes pacientes, com grande variabilidade de sua incidência1,5.
P RO B L EMAS ORA I S
SECU N D Á R I OS

Estudos recentes relatam possível associação entre a síndrome de Prune Belly e problemas orais, que a relaciona com fibromatosis gengival e dismorfismo facial. Descrevem que essas
manifestações orais são efeitos secundários. Fundamentam sua
hipótese em estudos que mostram que anomalias renais congênitas e de trato urinário podem progredir para uma insuficiência
renal crônica (IRC), e Insuficiência Renal Crônica em fase Terminal
(IRCT). Estas por sua vez, podem desencadear no paciente, distúrbios metabólicos, como o hiperparatireoidismo, que causam manifestações orais secundárias11.
Hipoplasia do esmalte dental com linhas hipocalcêmicos
generalizadas, desmineralização do osso trabecular da mandíbula, perda da lâmina dura e descontinuidade do osso cortical
mandibular foram citados como secundária a ICR e hiperparatireoidismo. Petéquias, equimoses, estomatite urêmica, gengivite,
periodontite, hipoplasia do esmalte e obliterações pulpares foram
relacionados com IRC, IRCT e terapia de substituição renal. Além
disso, os depósitos de cálculo excessivos foram relacionados com
IRCT11.

Ed. 2

H I P O P L AS I A CO N G Ê N I T A D A
MUSCU L A T URA A B D OM I N A L

A hipoplasia Consiste basicamente, em uma falha no desenvolvimento dos músculos da parede abdominal, que compromete não só a musculatura estriada, como também os músculos lisos da pélvis renal, rins, ureteres e bexiga12. A etiologia é
pouco conhecida, no entanto acredita-se que possa ser causada
por uma deficiência do mesênquima que dá origem à musculatura da parede abdominal, assim como aos músculos do trato urinário. Esta teoria afirma que entre a terceira e a décima
semana do desenvolvimento embrionário os somitos lombares
não apresentam diferenciação mesenquimatosa resultando na
substituição da musculatura da parede abdominal por tecido
fibroso12.
CR I P T OR Q U I D I SMO

B I L A T ERA L

Nos casos da síndrome tríplice a criptorquidia é sempre bilateral e intraabdominal. Onde, os testículos estarão posicionados ao nível dos vasos ilíacos, na parede abdominal posterior,
sobrepondo-se aos ureteres13,14.
O epidídimo encontra-se, muitas vezes, separado do testículo, podendo apresentar as deformidades típicas observadas
na criptorquidia. A orquiopexia é uma forma de se resolver parcialmente o problema. Entretanto, a infertilidade está sempre
presente na tríplice e decorre, provavelmente, de vários fatores, tais como lesão do epitélio germinativo, volume diminuído do líquido seminal secundário às alterações na estrutura
da proposta e das vesículas seminais e ejaculação retrógrada13.
Todavia, se a orquiopexia precoce resulta em melhora da
espermatogênese ainda é desconhecido. As características
sexuais secundárias, a libido e a ereção não são alteradas e a
produção da testosterona é, usualmente, normal. A frequência
da degeneração maligna dos testículos nesta síndrome parece
não ser maior que do que é observada nos testículos crípticos
intra-abdominal13.
A N OMA L I AS

G E N I T UR I N Á R I AS

As alterações renais na Síndrome de Prune Belly vão desde
um parênquima normal até a displasia, variando conforme o grau
e a lateralidade desta1. Em cerca de até 50% das crianças são acometidas por quadros de obstrução infravesical funcional que não
se associam com um úraco patente. A bexiga das crianças é acometida por um aumento importante, com presença de divertículos e
persistência do úraco, que pode ser patente em 25% a 30% dos
casos1. Observamos durante a micção que o colo vesical é dilatado
e estas alterações prejudicam a contração detrusora e o completo
esvaziamento da bexiga, ocasionando resíduo urinário importante em quase 60% destas crianças1.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:A Síndrome de Zinner (SZ) é uma enfermidade congênita rara devido ao
desenvolvimento anormal do trato urogenital, que consiste em uma anomalia do ducto
mesonéfrico de Müller, composta pela tríade de agenesia renal unilateral, cisto da vesícula seminal ipsilateral e obstrução do ducto ejaculatório. RELATO DE CASO: Paciente
C.A.N., sexo masculino, 17 anos, assintomático, em consulta de rotina com o urologista,
realizou ultrassonografia abdominal, não sendo identificado o rim esquerdo e, prosseguindo a investigação, observado imagem cística retrovesical (cisto da vesícula seminal)
ipsilateral. Realizou tomografia computadorizada de abdome total que evidenciou os
mesmos achados sendo confirmado o diagnóstico de síndrome de Zinner. DISCUSSÃO:
Nos embriões, existem estruturas chamadas de ductos de Müller que, caso este seja do
sexo feminino, dão origem a genitais internos femininos, e caso seja do sexo masculino,
permanecem de forma vestigial. No embrião do sexo masculino, é produzido o hormônio
anti-mulleriano que, após a regressão dos ductos de Müller, estimula a testosterona e a
diferenciação dos ductos de Wolff, formando as estruturas que dão origem aos genitais
masculinos. CONCLUSÃO: As anomalias do desenvolvimento do sistema urogenital raras,
como a Síndrome de Zinner, muitas vezes não são consideradas hipóteses diagnósticas
pelos clínicos quando os pacientes apresentam sintomas vagos e inespecíficos relativos
ao trato urinário, sendo descobertas apenas quando o paciente já apresenta sequelas
como a infertilidade.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Zinner's Syndrome (SZ) is a rare congenital disease due to the abnormal development of the urogenital tract, which consists of an anomaly of the Müller
mesonephric duct, consisting of the unilateral renal agenesis triad, ipsilateral seminal
vesicle cyst and duct obstruction ejaculatory. CASE REPORT: CAN patient, male, 17 years
old, asymptomatic, in a routine consultation with the urologist, underwent abdominal
ultrasound, the left kidney not being identified and, following the investigation, an ipsilateral retrovesical cystic image (seminal vesicle cyst) was observed . He performed a computed tomography scan of the total abdomen that showed the same findings, confirming
the diagnosis of Zinner syndrome. DISCUSSION: In embryos, there are structures called
Müller's ducts that, if this is female, give rise to female internal genitals, and if it is male,
they remain vestigially. In the male embryo, the anti-Mullerian hormone is produced
which, after the regression of the Müller ducts, stimulates testosterone and differentiation of the Wolff ducts, forming the structures that give rise to the male genitals. CONCLUSION: Rare anomalies in the development of the urogenital system, such as Zinner
Syndrome, are often not considered diagnostic hypotheses by clinicians when patients
have vague and unspecific symptoms related to the urinary tract, being discovered only
when the patient already has sequelae such as infertility.

I N T RO D U Ç Ã O

A

Síndrome de Zinner (SZ) é uma enfermidade congênita
rara devido ao desenvolvimento anormal do trato urogenital, que consiste em uma anomalia do ducto mesonéfrico
de Müller, composta pela tríade de agenesia renal unilateral,
cisto da vesícula seminal ipsilateral e obstrução do ducto ejaculatório1,3. Essa síndrome foi descoberta e descrita pela primeira vez em 1914 e, apesar disso, ainda se encontra pouco
documentada pela sua baixa incidência, acometendo menos de
0,003% da população2,4,5.
Nos pacientes portadores da síndrome, entre a 4ª e 13ª semana de gestação, ocorre uma malformação embriológica levando
ao desenvolvimento anormal do ducto de Wolff e, posteriormente, do trato urinário superior ipsilateral. Ambos os sistemas genital e urinário são afetados concomitantemente em
vista da origem embriológica próxima2,3,5.
As manifestações clínicas são múltiplas e inespecíficas, podendo o paciente ser assintomático ou ter sintomas decorrentes da
compressão de estruturas adjacentes à vesícula seminal, aparecendo mais comumente entre a segunda e a quarta década de
vida2,5. O diagnóstico é normalmente tardio através de exame
de imagem quando os pacientes apresentam infertilidade ou
feito incidentalmente em pacientes mais jovens1,3.
As alternativas terapêuticas existentes para cisto na vesícula
seminal sintomático são inúmeras, desde aspiração do cisto
até excisão cirúrgica da vesícula seminal. Contudo, em alguns
casos de diagnóstico incidental e ausência de sintomas, alguns
médicos decidem não realizar cirurgia e optam por um tratamento mais conservador2,3.

RE L A T O

D E

CASO

Paciente C.A.N., sexo masculino, 17 anos, assintomático, em
consulta de rotina com o urologista, realizou ultrassonografia
abdominal, não sendo identificado o rim esquerdo e, prosseguindo a investigação, observado imagem cística retrovesical (cisto da vesícula seminal) ipsilateral. Realizou tomografia computadorizada de abdome total que evidenciou os
mesmos achados sendo confirmado o diagnóstico de síndrome de Zinner.
D I SCUSS Ã O

Por ser uma síndrome rara e com menos de 200 relatos publicados no mundo, é difícil o cálculo correto da sua incidência
e o entendimento profundo sobre sua fisiopatologia. Contudo,
pequenos estudos apontam uma frequência aproximada da patologia de 0,00214% no sexo masculino, acometendo menos de
0,003% da população mundial4.
Nos embriões, existem estruturas chamadas de ductos de Müller que, caso este seja do sexo feminino, dão origem a genitais
internos femininos, e caso seja do sexo masculino, permanecem de forma vestigial. No embrião do sexo masculino, é produzido o hormônio anti-mulleriano que, após a regressão dos
ductos de Müller, estimula a testosterona e a diferenciação dos
ductos de Wolff, formando as estruturas que dão origem aos
genitais masculinos2,3. Nos pacientes com SZ ocorre uma ano-
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malia no desenvolvimento da porção distal do ducto de Wolff,
com desenvolvimento anormal do broto ureteral e das estruturas derivadas da conduta de Wolff, como o epidídimo, o ducto
deferente e as vesículas seminais. A obstrução do ducto ejaculatório acarreta o acúmulo gradual de secreções na vesícula
seminal, podendo levar a formação de cistos, dando origem à
tríade característica da síndrome1,4.
Uma vez sendo portador da síndrome, as manifestações
clínicas são múltiplas e inespecíficas, decorrentes do aumento
do volume do cisto na vesícula seminal e compressão de estruturas adjacentes, como desconforto pélvico, orquiepididimite
(edema e sensibilidade local ao toque, hidrocele e febre) e infertilidade. Entretanto, a maioria dos casos são assintomáticos,
o que dificulta o diagnóstico e o torna mais tardio, quando o
paciente encontra-se infértil4,5,6. Atualmente, devido ao uso
frequente de métodos de diagnóstico por imagem para diversas finalidades, alguns casos têm tido diagnóstico incidental,
melhorando o prognóstico.
Os exames de imagem que são úteis no diagnóstico são pielografia endovenosa, ultrassonografia, vasovesiculografia, tomografia computadorizada contrastada e ressonância magnética.
Uma vez identificada a SZ com a presença de cisto na vesícula
seminal sintomático, o médico tem como alternativas terapêuticas a aspiração transuretral, aspiração transretal e ressecção
transuretral do ducto ejaculatório, que são técnicas menos invasivas, porém associadas a recidiva, ou, como tratamento definitivo, a excisão cirúrgica laparoscópica da vesícula seminal.
Nos casos de diagnóstico incidental, na ausência de sintomas,
pode-se optar por um tratamento conservador4,5,6.

CO N C L US Ã O

As anomalias do desenvolvimento do sistema urogenital raras, como a Síndrome de Zinner, muitas vezes não são
consideradas hipóteses diagnósticas pelos clínicos quando os
pacientes apresentam sintomas vagos e inespecíficos relativos
ao trato urinário, sendo descobertas apenas quando o paciente já apresenta sequelas como a infertilidade. Com o advento
dos exames de imagem, seu diagnóstico incidental tem crescido exponencialmente e, consequentemente, sua incidência, o
que aumenta a visibilidade da doença e desperta a investigação
para um diagnóstico precoce e o estabelecimento da conduta
adequada antes do desenvolvimento de sequelas.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A dor no calcanhar é uma das queixas mais comuns nos consultórios ortopédicos. A talalgia plantar apresenta diversos diagnósticos diferenciais, incluindo fascite
plantar, distúrbios do coxim gorduroso, fratura por estresse, entesopatia e artropatia inflamatória. RELATO DE CASO: Paciente D.D.A. de 52 anos vem encaminhada da atenção
primária devido a uma dor no calcanhar refratária ao uso de anti-inflamatórios e outras
medicações, sem nenhuma melhora. Foi inicialmente diagnosticado com fascite plantar. Após alguns meses de tratamento decidiu procurar especialista em pé que solicitou
ressonância magnética do pé que evidenciou presença de atrofia no AQD relacionada a
denervação do músculo e sinais de aprisionamento do primeiro ramo do nervo plantar
lateral. DISCUSSÃO: A ressonância magnética (RM), método mais sensível na avaliação
de afecções do tecido muscular, pode ser usada para detectar a presença de atrofia no
AQD relacionada a denervação do músculo. Na denervação muscular aguda e subaguda
pode-se observar aumento do sinal dentro do ventre muscular, por meio de sequencias
sensíveis a fluídos, como imagens ponderadas em STIR, correspondendo a edema muscular neurogênico. CONCLUSÃO: A detecção de atrofia do músculo AQD em imagens de
RM, confirma a compressão crônica do nervo calcâneo inferior, sendo útil no diagnóstico
da neuropatia de baxter. Como último recurso terapêutico, a liberação cirúrgica do nervo
pode ser realizada.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Heel pain is one of the most common complaints in orthopedic clinics. Plantar talalgia has several differential diagnoses, including plantar fasciitis, fatty pad
disorders, stress fracture, enthesopathy and inflammatory arthropathy. CASE REPORT:
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Patient D.D.A. 52 years old comes from primary care due to a pain in the heel refractory to
the use of anti-inflammatory drugs and other medications, without any improvement. He
was initially diagnosed with plantar fasciitis. After a few months of treatment, he decided to
seek a foot specialist who requested magnetic resonance imaging of the foot, which showed
the presence of atrophy in the AQD related to muscle denervation and signs of entrapment
of the first branch of the lateral plantar nerve. DISCUSSION: Magnetic resonance imaging
(MRI), the most sensitive method for assessing muscle tissue disorders, can be used to detect
the presence of atrophy in the AQD related to muscle denervation. In acute and subacute
muscle denervation, an increase in the signal inside the muscular belly can be observed,
through fluid-sensitive sequences, such as STIR-weighted images, corresponding to neurogenic muscle edema. CONCLUSION: The detection of AQD muscle atrophy in MRI images,
confirms chronic compression of the lower calcaneus nerve, being useful in the diagnosis of
baxter neuropathy. As a last therapeutic resource, surgical nerve release can be performed.
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I N T RO D U Ç Ã O

A

dor no calcanhar é uma das queixas mais comuns nos
consultórios ortopédicos. A talalgia plantar apresenta
diversos diagnósticos diferenciais, incluindo fascite plantar,
distúrbios do coxim gorduroso, fratura por estresse, entesopatia e artropatia inflamatória1.
Uma das causas mais comumente negligenciadas de dor crônica no calcanhar, é o aprisionamento do primeiro ramo do
nervo plantar lateral2, conhecido como neuropatia de Baxter,
responsável por 20% dos casos de dor na região medial do calcanhar3-6.
O primeiro ramo do nervo plantar lateral, também conhecido
como nervo de baxter, nervo calcâneo inferior ou nervo para
o músculo abdutor do quinto dedo7,8, tem origem no primeiro
ramo do nervo plantar lateral ou diretamente do nervo tibial
posterior8,9. É um nervo misto e fornece ramos motores para o
músculo abdutor do quinto dedo (AQD) e ocasionalmente para
o músculo quadrado plantar e flexor curto dos dedos, e ramos
sensoriais ao periósteo do calcâneo, ligamento longo plantar e
pele na face lateral plantar do pé10,19.
Causas biomecânicas, como o aumento na amplitude de pronação na articulação subtalar, pode ocasionar compressão do
nervo e consequente neuropatia11.
Os sintomas podem ser indistinguíveis da fascite plantar, sendo
frequentemente sobrepostas estas duas enfermidades12. Todavia, ao contrario desta última, o paciente não responde ade-

quadamente às medidas conservadoras de tratamento13, sendo
necessário a descompressão cirúrgica da região.
D ESCR I Ç Ã O

D O

CASO

Paciente D.D.A. de 52 anos vem encaminhada da atenção
primária devido a uma dor no calcanhar refratária ao uso de
anti-inflamatórios e outras medicações, sem nenhuma melhora. Foi inicialmente diagnosticado com fascite plantar.
Após alguns meses de tratamento decidiu procurar especialista em pé que solicitou ressonância magnética do pé que
evidenciou presença de atrofia no AQD relacionada a denervação do músculo e sinais de aprisionamento do primeiro ramo
do nervo plantar lateral.
D I SCUSS Ã O

Roegholt em 1940 foi o primeiro autor a propor o aprisionamento nervoso como origem das talalgias14. Donald Baxter
(1984) relatou um estudo em que realizou a liberação cirúrgica
do primeiro ramo do nervo plantar lateral conseguindo bons
resultados em 32 calcanhares de 34, acreditando que seu trabalho traz evidencias suficientes para apoiar o diagnóstico de
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neuropatia como causa de dor crônica no calcanhar15.
O nervo de baxter em 82,1% dos casos tem sua origem
como primeiro ramo do nervo plantar lateral16. Segue trajeto
entre os músculos abdutor do hálux e quadrado plantar. Ao alcançar a borda inferior do músculo abdutor do hálux, altera a
sua direção seguindo lateralmente passando anteriormente a
tuberosidade medial do calcâneo, entre os músculos quadrado
plantar e flexor curto dos dedos, até penetrar no aspecto proximal do músculo AQD9,12,17.
A literatura sugere dois locais de aprisionamento do referido nervo: no ponto onde o nervo muda de direção, onde é
comprimido entre o abdutor do hálux e a margem medial do
quadrado plantar ou um pouco mais distal, onde o nervo segue
anterior à tuberosidade medial do calcâneo15,18.
Fatores de risco para o aprisionamento do nervo no primeiro local incluem pronação excessiva (pés chatos), hipertrofia muscular em atletas competitivos e no segundo local, pela
compressão direta, como fascite plantar, massas, osteófitos do
calcâneo15,16.
O quadro clínico do aprisionamento do primeiro ramo do
nervo planar lateral pode muitas vezes ser indistinguível da
fascite plantar o que dificulta o diagnóstico12, todavia, diferentemente desta última o paciente não responde adequadamente
apenas com o tratamento conservador13.
Normalmente a dor é localizada na região proximal da fascia plantar e medial à tuberosidade do calcâneo19,21, descrita
como aguda, acentuada e com a presença de queimação ou formigamento22, pode irradiar para o aspecto inferior e medial do
calcanhar e proximalmente para a região medial do tornozelo.
Em alguns casos o paciente pode se queixar de dor irradiando
para a região lateral do calcanhar, seguindo o curso anatômico
do nervo19,21.
O principal achado clínico que diferencia a neuropatia de
baxter das outras causas de dor no calcanhar, sendo considerado sinal patognomônico, é a sensibilidade máxima ao longo
do trajeto do nervo na área de aprisionamento, tipicamente
localizada na região medial do retropé7. Ademais, a presença
de parestesias ou dor irradiada em direção a região medial do
calcâneo também indica a existência de compressão do nervo
nesse nível19,20.
Com a cronificação da doença ocorre incapacidade de abdução do quinto dedo do pé como consequência da denervação
do AQD e atrofia do referido músculo16,19.
O diagnóstico do encarceramento é feito através da história clínica e exame físico24. A injeção de anestésico na região do
nervo com alívio completo da dor, embora transitório, auxilia
na confirmação diagnóstica dessa entidade patológica21,23.
A ressonância magnética (RM), método mais sensível na
avaliação de afecções do tecido muscular, pode ser usada para
detectar a presença de atrofia no AQD relacionada a denervação do músculo20,25, o que demonstra compressão crônica do
nervo calcâneo inferior e, portanto, contribui para o diagnóstico clínico da neuropatia de baxter3.
Na denervação muscular aguda e subaguda pode-se observar aumento do sinal dentro do ventre muscular, por meio de
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sequencias sensíveis a fluídos, como imagens ponderadas em
STIR, correspondendo a edema muscular neurogênico26,27. A
denervação crônica gera atrofia muscular com posterior infiltração gordurosa irreversível25.
Na literatura ainda há controvérsia sobre a segurança diagnóstica do aprisionamento do nervo calcâneo inferior com base
em estudos de eletromiografia e de condução nervosa, devido a
altas taxas de falsos negativos13,28.
O tratamento da talagia, inicialmente, deve ser conduzido
de modo conservador, que inclui repouso, gelo, modificação
nos calçados, fisioterapia, órteses, anti-inflamatórios não esteroidais e infiltração com corticoides1,13,30.
Se a terapia conservadora não melhorar o quadro clínico
do paciente, persistindo por mais de seis meses, deve sempre
se suspeitar do aprisionamento do primeiro ramo do nervo
plantar lateral16. Nesses casos a intervenção cirúrgica deve ser
considerada.
Dentre as abordagens cirúrgicas para a descompressão da
região, inclui a cirurgia aberta16, liberação endoscópica do nervo1,31 e a técnica de ablação por radiofrequência29.
CO N C L US Ã O

O aprisionamento do primeiro ramo do nervo plantar lateral representa 20% das talalgias, sendo considerado a principal causa de dor recalcitrante no calcanhar. Seu diagnóstico é
frequentemente negligenciado, pois pode coexistir com outras
enfermidades com quadro clínico semelhante.
O diagnóstico da neuropatia de Baxter é clínico e deve sempre ser cogitado quando a dor se torna crônica, persistindo por
mais de seis meses, sem melhora efetiva com a terapia conservadora.
A detecção de atrofia do músculo AQD em imagens de RM,
confirma a compressão crônica do nervo calcâneo inferior, sendo útil no diagnóstico da neuropatia de Baxter.
Como último recurso terapêutico, a liberação cirúrgica do
nervo pode ser realizada.
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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: 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 radiológico. 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. A extremidade dos
MMII, isto é, a região podal, é mais submetida a traumatismo, pela própria condição de
suas funções. 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.pode ser realizada.

a b s t r a c t

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: In all perforating plantar ulcers, the initial phenomenon is evidenced by the absen-
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ce of pain. Said condition is an essential factor for the formation of ulceration. The diagnosis
is made through an anamnesis and a detailed physical examination, in addition to radiological
examination. 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 their formation. The extremities of the lower limbs, that is,
the foot region, are more subject to trauma, due to the very condition of their functions. 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.
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Maressa Henriques Silva Desiderio, Faculdade Alfredo Nasser,
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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.
A úlcera do MPP se desenvolve devido a um pico de pressão
anormal, associado à diminuição da sensibilidade protetora.
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 afetados2.
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 radiológico3.
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 complicação4.

D I SCUSS Ã O

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. A extremidade dos MMII, 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 feriada, 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 pododáctilos e região plantar, ou
seja, regiões que estão mais afetadas pela pressão. A característica morfológica da úlcera se apresenta como uma forma ova-
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lada 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 clinico, além de exame radiológico, como o
raios-X para avaliar o comprometimento ósseo3,5.
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 maneira correta a evolução
do paciente é satisfatória, sendo possível realizar a restauração
funcional e anatômica da região que foi afetada1,4.
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 óssea1,2,3.
CO N C L US Ã O

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. O repouso, portanto, é um dos maiores
obstáculos na vida dos pacientes, tendo em vista a perda da
sensibilidade protetora dos pés.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:As prostatites correspondem a um grupo de doenças da pelve masculina,
com várias classificações, diversas apresentações clínicas. A prostatite crônica/síndrome de dor pélvica crônica (CP/CPPS), a mais comum das prostatites, é uma entidade
clínica de grande relevância, sendo, portanto, escolhida como alvo de estudo deste trabalho. OBJETIVOS: realizar uma revisão de literatura sobre a síndrome de dor pélvica
crônica, focando nas apresentações clínicas, diagnóstico e tratamento. Métodos: foi feita
uma revisão da literatura científica, buscando os descritores “síndrome de dor pélvica
crônica”, “prostatite”, “prostatite crônica”, “chronic pelvic pain syndrome”, “prostatites” e
“chronic prostatites” nas plataformas PubMed e Scielo. Resultados: Todos os artigos pesquisados concordam com o fato de que a CP/CPPS é uma doença com apresentação clínica bastante heterogênea, variando de indivíduo para indivíduo, podendo flutuar ao longo
do tempo. No geral, podem ser definidos 4 domínios sintomáticos presentes na CP/CPPS:
dor urogenital, sintomas de trato urinário inferior, disfunções sexuais e alterações psicológicas. A CP/CPPS é um diagnóstico de exclusão, se fazendo necessária a investigação
completa do paciente para afastar possíveis outras causas dos sintomas. O tratamento é
um dos grandes desafios da CP/CPPS, mas apesar da dúvida, muitos estudos concordam
com o fato de que os bloqueadores alfa-adrenérgicos e os anti-inflamatórios oferecem
bom alívio sintomático aos pacientes. CONCLUSÃO: A CP/CPPS é uma condição clínica
que continua gerando questionamentos e amplas discussões na medicina. A persistência
da dúvida sobre os processos fisiopatológicos subjacentes à doença revela-se um importante obstáculos para que se alcance o tratamento adequado e efetivo.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Prostatitis corresponds to a group of diseases of the male pelvis, with
various classifications, diverse clinical presentations. Chronic prostatitis / chronic pelvic
pain syndrome (CP/CPPS), the most common of prostatitis, is a clinical entity of great
relevance, being, therefore, chosen as the target of this study. OBJECTIVES: to perform
a literature review on chronic pelvic pain syndrome, focusing on clinical presentations,
diagnosis and treatment. Methods: a review of the scientific literature was carried out,
looking for the keywords "chronic pelvic pain syndrome", "prostatitis", "chronic prostatitis", "chronic pelvic pain syndrome", "prostatites" and "chronic prostatites" on the
PubMed and Scielo platforms . Results: All researched articles agree with the fact that
CP/CPPS is a disease with a very heterogeneous clinical presentation, varying from individual to individual and may fluctuate over time. In general, 4 symptomatic domains
present in CP/CPPS can be defined: urogenital pain, lower urinary tract symptoms, sexual dysfunctions and psychological changes. CP/CPPS is a diagnosis of exclusion, making
a thorough investigation of the patient necessary to rule out other possible causes of
symptoms. Treatment is one of the great challenges of CP/CPPS, but despite the doubt,
many studies agree with the fact that alpha-adrenergic blockers and anti-inflammatory
drugs offer good symptomatic relief to patients. CONCLUSION: CP/CPPS is a clinical condition that continues to generate questions and broad discussions in medicine. The persistence of doubt about the pathophysiological processes underlying the disease is an
important obstacle to achieving adequate and effective treatment.

I N T RO D U Ç Ã O

A

As prostatites correspondem a um grupo de doenças
da pelve masculina, com várias classificações, diversas
apresentações clínicas e comprometimento funcional variável1. Sua prevalência varia de acordo com o estudo analisado,
acometendo, em média, 8,2% da população masculina1,2. Estudos destacam que são gastos mais de 80 milhões de dólares
anualmente com cuidados em saúde relacionados às prostatites1,3. Entre os custos destacam-se consultas, cirurgias, internações e medicamentos, além do presenteísmo e absenteísmo3.
Segundo a National Institute of Health (NIH), as prostatites podem ser divididas em 4 categorias:
I – Prostatite bacteriana aguda: sintomas urogenitais
agudos e evidência de infecção bacteriana na próstata.
II – Prostatite bacteriana crônica: sintomas urogenitais
crônicos e evidência de infecção bacteriana na próstata.
IIIA – Prostatite crônica/síndrome de dor pélvica crônica (CP/CPPS), inflamatória: sintomas urogenitais crônicos
ou recorrentes, com evidência de inflamação e sem evidência de infecção bacteriana na próstata.
IIIB – Prostatite crônica/síndrome de dor pélvica crônica (CP/CPPS), não inflamatória: sintomas urogenitais crônicos ou recorrentes, sem evidência de inflamação e infecção
bacteriana na próstata.
IV – Prostatite inflamatória assintomática: ausência de
sintomas urogenitais e evidência de inflamação na próstata,
descoberta de modo incidental.
A CP/CPPS ganha grande importância na medida em
que se revela como a mais comum (e intrigante) dentre

todas as prostatites3.
A doença ainda é desafiadora, pois sua etiologia e processos fisiopatológicos ainda não são inteiramente conhecidos1,2. Dentre as hipóteses para suas possíveis causas,
destacam-se o processo inflamatório crônico, as alterações
endócrinas e anatômicas, além de distúrbios nervosos3. Na
maioria dos casos, a dor pélvica crônica é causada, sobretudo, por distúrbios da neuroplasticidade do sistema nervoso.
Nas fases iniciais, fatores como infecção, trauma e excesso
de pressão de esvaziamento da bexiga, em indivíduos genética a anatomicamente suscetíveis, levam a sensibilização
dos nervos periféricos. O estado tende a se cronificar e acometer também o sistema nervoso central por meio da amplificação de sinais neuroquímicos do sistema periférico1, 4.
Por ser a prostatite de maior prevalência, sendo causada
por fatores etiológicos ainda não definidos, com processos
fisiopatológicos complexos e importante impacto econômico e
na qualidade de vida do indivíduo1,2,3, a CP/CPPS torna-se uma
entidade clínica de grande relevância, sendo, portanto, escolhida como alvo de estudo deste trabalho.
O B J E T I V OS

Este trabalho tem por objetivo realizar uma revisão
de literatura sobre a síndrome de dor pélvica crônica, dando
maior enfoque para as apresentações clínicas, diagnóstico e
tratamento dessa condição.
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M É T O D OS

A metodologia deste estudo consiste em uma revisão da
literatura científica. Para tal, os descritores “síndrome de dor
pélvica crônica”, “prostatite”, “prostatite crônica”, “chronic pelvic pain syndrome”, “prostatites” e “chronic prostatites” foram
buscados nas plataformas PubMed e Scielo. Foram incluídos
somente os trabalhos de grande relevância para o tema, escritos na língua portuguesa ou inglesa. Os trabalhos pouco relevantes e/ou que traziam informações em duplicidade foram
excluídos desta revisão.
RESU L T A D OS

Inicialmente, foram encontrados 18 trabalhos que se adequavam ao tema proposto. Após leitura do resumo/abstract,
verificou-se que 5 desses não apresentavam grande relevância
ao tema. Após leitura completa dos artigos restantes, outros 7
foram excluídos por apresentarem informações em duplicidade. Sendo assim, ao todo foram selecionados 6 artigos científicos para a revisão sobre o tema proposto neste trabalho.
D I SCUSS Ã O

Todos os artigos pesquisados concordam com o fato de que
a CP/CPPS é uma doença com apresentação clínica bastante
heterogênea, variando de indivíduo para indivíduo, podendo
flutuar ao longo do tempo1-6. No geral, podem ser definidos 4
domínios sintomáticos presentes na CP/CPPS: dor urogenital,
sintomas de trato urinário inferior, disfunções sexuais e alterações psicológicas2. O primeiro domínio, componente principal
da síndrome, é caracterizado por dor em região pélvica, supra-púbica, em testículos e/ou pênis. Dentre as queixas de trato
urinário inferior, os pacientes frequentemente apresentam
sintomas de esvaziamento e armazenamento. Ademais, a presença de sangue nas secreções prostáticas faz parte do grande
grupo de disfunções sexuais que podem se manifestar. Por fim,
percebeu-se ainda a relação entre CP/CPPS e o desenvolvimento de transtornos mentais, como ansiedade, depressão e tendência à dramatização3.
Ainda no contexto da avaliação clínica do paciente, destacamos o National Institute of Health Chronic Prostatitis Symptom (NIH-CPSI) como importante questionário para avaliação inicial dos sintomas, estudo da apresentação fenotípica e
monitoramento da resposta ao tratamento em pacientes com
CP/CPPS2, 5. Ele é composto por treze itens, divididos em 3
categorias: dor, sintomas urinários e impactos na qualidade de
vida. Cada pergunta recebe uma pontuação específica, sendo
que, quanto maior a pontuação final, maior a severidade dos
sintomas5.
A CP/CPPS é um diagnóstico de exclusão2, 6, se fazendo
necessária a investigação completa do paciente para afastar
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possíveis outras causas dos sintomas, como uretrite ativa, neoplasia urogenital, doenças estruturais do trato urinário e doenças neurológicas da bexiga. A prostatite bacteriana é o principal
diagnóstico diferencial da CP/CPPS e pode ser excluído a partir
do teste de Mears-Samley3. Além disso, outros exames complementares devem ser considerados na investigação, tais como o
estudo urodinâmico, para avaliar alterações funcionais do trato
urinário, a tomografia computadorizada de abdome, para excluir a presença de processos intra-abdominais, a ecografia de
escroto, quando há dor testicular3, e o PSA, para afastar HPB e
CA de próstata2.
O tratamento é um dos grandes desafios da CP/CPPS, uma
vez que os processos fisiopatológicos envolvidos não são bem
definidos na doença1. Apesar da dúvida, muitos estudos concordam com o fato de que os bloqueadores alfa-adrenérgicos e
os anti-inflamatórios oferecem bom alívio sintomático aos pacientes, podendo ser considerados medicamentos de primeira
escolha no tratamento2, 3. Além disso, na vigência de processo infeccioso, os antibióticos corroboram com a melhora dos
sintomas urinários e dor pélvica. Ademais, caso a dor pélvica
tenha origem neuropática, recomenda-se também o uso de
antidepressivos tricíclicos ou inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Por fim, os estudos ainda revelam
a importância do acompanhamento psicossocial do paciente,
uma vez que fatores psicológicos estão associados à condição
do paciente2.
CO N C L US Ã O

A CP/CPPS é uma condição clínica que continua gerando
questionamentos e amplas discussões na medicina. A persistência da dúvida sobre os processos fisiopatológicos subjacentes à doença revela-se um importante obstáculos para que se
alcance o tratamento adequado e efetivo. Sendo assim, reforça-se a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o tema
a fim de se chegar a conclusões mais objetivas sobre a doença,
visando promover maior qualidade de vida ao paciente acometido pela CP/CPPS.
RE F ER Ê N C I AS
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INTRODUÇÃO: A síndrome de Dandy-Walker (SDW) é caracterizada por uma malformação congênita rara da fossa craniana posterior. Ocorre em 1 a cada 25.000 - 35.000 nascidos vivos. Suas principais alterações ocorrem durante o desenvolvimento embrionário,
afetando principalmente o cerebelo e o quarto ventrículo. Tem-se na SDW e nas demais
alterações da fossa posterior tema amplo e de grande relevância para a prática clínica.
Por isso, buscou-se compilar em apenas um estudo as principais informações encontradas em artigos científicos recentemente publicados sobre o assunto. OBJETIVO: Desenvolver uma revisão sistemática da literatura acerca dos principais pontos relacionados
à síndrome de Dandy-Walker e às alterações correlatas da fossa craniana posterior. MÉTODOS: Realizou-se uma revisão sistemática da literatura na base de dados Pubmed utilizando-se os seguintes descritores: “Dandy-Walker syndrome” e “posterior cranial fossa
changes AND Dandy-Walker syndrome”. Foram utilizados na pesquisa os filtros: artigos
de revisão, publicados ao longo dos últimos cinco anos (entre os anos de 2015 e 2020),
de acesso gratuito e escritos na língua inglesa. RESULTADOS: Um total de dezessete artigos diferentes foi encontrado. Após a leitura do título e do resumo/abstract, verificou-se
que nove destes não se relacionavam com o tema proposto. Dos oito trabalhos restantes,
lidos na íntegra, dois foram excluídos da pesquisa por serem menos relevantes ou por
apresentarem informações em duplicidade. Sendo assim, ao todo seis artigos científicos
foram selecionados para compor a revisão abordada no presente estudo. CONCLUSÃO:
A SDW e as alterações correlatas da fossa craniana posterior são condições clínicas de
grande importância na área médica. Discussões e estudos a respeito do tema são fundamentais e devem ser mais frequentes a fim de se obter uma maior compreensão a respeito de sua etiologia, o que proporcionará uma abordagem cada vez mais aprimorada
de seus portadores.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Dandy-Walker syndrome (DWS) is characterized by a rare congenital
malformation of the posterior cranial fossa. It occurs in 1 in every 25,000 - 35,000 live
births. The malformation appears during embryonic development, affecting mainly the
cerebellum and the fourth ventricle. DWS and other changes in the posterior cranial fossa are highly expressive theme for clinical practice. Therefore, we aimed to compile in
one study the main information found in scientific articles recently published about the
subject. OBJECTIVE: To develop a systematic review of the literature on the main points
related to Dandy-Walker syndrome and related changes in the posterior cranial fossa.
METHODS: A systematic review of the literature was carried out in Pubmed database
using the following descriptors: “Dandy-Walker syndrome” and “posterior cranial fossa
changes AND Dandy-Walker syndrome”. The filters used were: review articles, published
over the past five years (between the years 2015 and 2020), free of charge and written
in the English language. RESULTS: Seventeen different articles were found. After reading
the title and the abstract, it was found that nine of these were not related to the proposed
theme. Of the remaining eight works, read in full, two were excluded from the research
because they are less relevant or because they present information in duplicate. Therefore, six scientific articles were selected to compose this review. CONCLUSION: DWS and
related changes in the posterior cranial fossa are important clinical conditions in medical science. Discussions and studies about the topic are essential and should be more
frequent in order to obtain a greater understanding of its etiology, which will provide an
increasingly improved approach to its patients.

I N T RO D U Ç Ã O

A

Ed.2

síndrome de Dandy-Walker (SDW) é caracterizada por
uma malformação congênita rara da fossa craniana
posterior. Ocorre em 1 a cada 25.000 - 35.000 nascidos vivos.1-3
Geralmente apresenta-se clinicamente em pacientes pediátricos, pois sua apresentação no adulto é rara.1 Suas principais
alterações ocorrem durante o desenvolvimento embrionário,
afetando principalmente o cerebelo e o quarto ventrículo.1,2
A maioria dos casos de SDW são eventuais, uma vez que
sua etiologia é multifatorial.2,3 Porém, sabe-se que parentes de
primeiro grau de pacientes portadores da síndrome têm risco
aumentado de desenvolvê-la quando em comparação com a
população geral.2 Tipicamente, a SDW surge como consequência de desordens do desenvolvimento (mutações, aberrações
cromossômicas ou síntese alterada de ácidos nucleicos) ou ainda como resultado de infecção viral contraída intraútero, como
no caso do citomegalovírus.4,5
Diante disso, tem-se na SDW e nas alterações da fossa posterior relacionadas a ela, tema amplo e de grande relevância
para a prática clínica, uma vez que se trata da malformação
mais comum da fossa posterior.3 Buscou-se, então, compilar em
apenas um estudo as principais informações encontradas em
artigos científicos recentemente publicados sobre o assunto.

O B J E T I V OS

O objetivo do presente estudo é desenvolver uma revisão
sistemática da literatura acerca dos principais pontos relacionados à síndrome de Dandy-Walker e às alterações correlatas
da fossa craniana posterior.
M É T O D O

Realizou-se uma revisão sistemática da literatura na base
de dados Pubmed utilizando-se os seguintes descritores: “Dandy-Walker syndrome” e “posterior cranial fossa changes AND
Dandy-Walker syndrome”. Foram utilizados na pesquisa os filtros: artigos de revisão, publicados ao longo dos últimos cinco
anos (entre os anos de 2015 e 2020), de acesso gratuito e escritos na língua inglesa.
RESU L T A D OS

Inicialmente, a busca realizada resultou em um total de dezessete artigos diferentes. Após a leitura do título e do resumo/
abstract, verificou-se que nove destes não se relacionavam com
o tema proposto. Dos oito trabalhos restantes, lidos na íntegra,
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dois foram excluídos da pesquisa por serem menos relevantes
ou por apresentarem informações em duplicidade. Sendo assim, ao todo seis artigos científicos foram selecionados para
compor a revisão elaborada no presente estudo.
D I SCUSS Ã O

O complexo de Dandy-Walker (CDW), também chamado de
síndrome ou malformação de Dandy-Walker, compreende uma
série de raras anomalias neurológicas do desenvolvimento da
fossa posterior.2,4,5 Trata-se de quatro alterações, assim denominadas: malformação clássica de Dandy-Walker (MDW), variante de Dandy-Walker (VDW), Dandy-Walker “mega cisterna
magna” ou simplesmente mega cisterna magna (MCM) e cisto
da fossa aracnoide posterior.4,5 Acredita-se que os quatro tipos
do CDW ocorram entre a sétima e a décima semana de gestação
e cada tipo tem características anatômicas únicas.5
MDW é definida como uma dilatação cística do quarto
ventrículo, associada ao alargamento da fossa posterior, agenesia (ausência de um órgão devido à ausência do seu tecido
primordial) completa ou parcial do vermis cerebelar, elevação
do tentório cerebelar e hidrocefalia.4,5 Já a VDW é compreendida como hipoplasia (tecido histologicamente normal, mas cujo
tecido de origem teve desenvolvimento incompleto) variável
do vermis cerebelar com ou sem aumento da cisterna magna,
com comunicação entre o quarto ventrículo e o espaço aracnoide, porém, sem apresentação de hidrocefalia.4,5 A MCM, por
sua vez, é entendida como cisterna magna aumentada em suas
dimensões, mas nesse caso tem-se a integridade, tanto do vermis cerebelar quanto do quarto ventrículo, mantida. E por fim,
também faz parte do CDW, a formação de cistos oriundos da
fossa aracnoide posterior.1,4,5
O diagnóstico do CDW pode acontecer ainda na vida intraútero, por meio do exame de ultrassonografia. Ou ainda por
meio da ressonância nuclear magnética (RNM) – que confere
uma análise mais precisa – a partir da 18ª semana de gestação,
quando o vermis cerebelar já está totalmente desenvolvido.
Entretanto, a maioria dos casos é diagnosticada ou durante o
primeiro ano após o nascimento ou um pouco mais tarde na
infância, devido ao aparecimento das manifestações clínicas
e à realização de exames de imagem, como a RNM diante da
suspeita.1,2,3
Em relação à apresentação clínica, trata-se de achados pouco específicos, relacionados a defeitos na estrutura cerebelar
e à hipertensão intracraniana causada por hidrocefalia e pelo
aumento da fossa posterior.1 A hidrocefalia, presente em mais
de 80% dos casos de MDW, é considerada mais como uma complicação associada do que como uma malformação por si só.4
Geralmente, as manifestações se apresentam em menores de
2 anos e as alterações mais comuns são: macrocefalia, vômitos, convulsões, cefaleia, síndrome piramidal, hemiparesias,
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hipotonia e déficit intelectual. Quando ocorrem no adulto, a
sintomatologia é mais heterogênea e pode apresentar diplopia,
nistagmo, disartria, miastenia gravis, surdez neurossensorial e
melanose neurocutânea associados.1,2 Em muitos casos vê-se
associação da SDW com doenças psiquiátricas, como esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão maior.2,5 Em alguns
casos, os portadores da malformação de Dandy-Walker podem
apresentar sintomas apenas na segunda metade da vida ou
permanecer assintomáticos.1,2
Estudos evidenciam que, mesmo quando manifestada
isoladamente, a presença da SDW aumenta em muito o risco
de haver concomitantemente associação com anormalidades
cromossômicas, condições genéticas e outras malformações
congênitas. Dentre as possíveis associações, tem-se: trissomias
do 13 e do 18, síndrome de Meckel-Grueber, síndrome de Walker-Warburg, disgenesias do corpo caloso, displasias do tronco encefálico, defeitos do fechamento do tubo neural, doenças
cardíacas congênitas e doença de Hirschsprung.1,2,4,6 Por esse
motivo, tais pesquisas recomendam a realização do exame de
cariótipo nos fetos com diagnóstico pré-natal, além de maior
investigação com métodos de imagem, em especial a RNM
diante da suspeita de alteração. Porém, revelam também que
frequentemente as alterações congênitas citadas são subdiagnosticadas antes do nascimento.1,6
O tratamento da SDW consiste em lidar com as manifestações e as comorbidades associadas. Muitos pacientes
apresentam sinais de hipertensão intracraniana, por isso, é
frequente abordagem cirúrgica.1,3 Sua indicação é sempre criteriosa, devido à baixa morbidade provocada pela síndrome
em grande parte dos indivíduos, e permanece sendo um assunto controverso.1 Dentre as técnicas aparecem a derivação
ventrículo-peritoneal (DVP) ou cisto peritoneal e as técnicas
endoscópicas, que estão sendo cada vez mais utilizadas, como
é o caso da terceiro ventriculostomia endoscópica.1,3
Existem diversas outras malformações congênitas relacionadas à fossa craniana posterior, como agenesia, aplasia ou
hipoplasia do cerebelo ou do vermis cerebelar isoladamente,
hipoplasia vermi-cerebelar, doença de Lhermitte-Duclos, síndrome de Walker-Warburg, síndrome de Joubert e as malformações de Chiari.1,2,4,6 Neste artigo, porém, optou-se por discutir apenas as malformações da fossa posterior mais comuns,
que são aquelas relacionadas à SDW.3
CO N C L US Ã O

A SDW e as alterações correlatas da fossa craniana posterior são condições clínicas de grande importância na área médica. Discussões e estudos a respeito do tema são fundamentais e devem ser mais frequentes a fim de se obter uma maior
compreensão a respeito de sua etiologia, o que proporcionará
uma abordagem cada vez mais aprimorada de seus portadores.
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INTRODUÇÃO: Retropé é o nome dado a um segmento anatômico e funcional do pé,
sendo composto pelos ossos calcâneo e tálus. Ao longo do desenvolvimento esquelético
dessa região do pé, algumas deformidades podem ocorrer e, por vez, causar sintomas
que podem ser confundidos com outras patologias. OBJETIVO: desenvolver uma revisão sistemática da literatura acerca das principais alterações ósseas extranumerárias
do retropé. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão sistemática de literatura investigando estudos que tratassem sobre as deformidades e deformações do retropé em adultos.
CONCLUSÃO: A maioria dos ossículos acessórios do retropé são achados incidentais em
exames de imagem e raramente têm repercussões clínicas significativas. Apesar da baixa
prevalência, eles devem sempre estar presentes na memória do ortopedista para que seu
diagnóstico seja o mais fidedigno e acertado possível.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Hindfoot is the name for an anatomical and functional segment of the
foot that consists of the calcaneus and tallus bones. During the skeletal development of
this region of the foot, some deformities can occur and sometimes cause symptoms that
can be confused with other pathologies. OBJECTIVE: To develop a systematic review of
the literature on the main extra-numerical bone changes of the hindfoot. METHODS: A
systematic literature review was conducted investigating studies that dealt with deformities and deformities of the hindfoot in adults. CONCLUSION: Most hindfoot accessory
ossicles are incidental findings on imaging studies and rarely have significant clinical
repercussions. Despite the low prevalence, they should always be present in the orthopedist's memory so that their diagnosis is as reliable and accurate as possible.
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I N T RO D U Ç Ã O

O

s ossos do pé se dividem em tarso, metatarso e falanges. Os
ossos do tarso são sete (7) e são divididos em duas fileiras,
a proximal e a distal. A fileira proximal é composta pelo tálus e pelo
calcâneo e a fileira distal, pelos ossos navicular, cuboide e cuneiformes (medial, intermédio e distal). O metatarso é constituído pelos
5 ossos metatarsianos, que são numerados no sentido medial para
lateral do primeiro ao quinto metatarso. As falanges estão em número de quatorze. Do segundo ao quinto dedos, há falanges proximais, médias e distais. O hálux não apresenta falange média. De
acordo com a sua funcionalidade, os ossos do pé são separados em
três segmentos. O antepé (ou segmento anterior) inclui os cinco
metatarsais e as falanges. O segmento intermediário (médiopé) é
formado pelos três cuneiformes, o navicular e o cuboide. o segmento posterior (retropé) é constituído pelos dois ossos restantes do
pé, o tálus e o calcâneo.1
Quanto ao retropé, uma série de variações anatômicas
como ossículos acessórios, coalizões e bipartições ósseas podem
ocorrer, não determinando obrigatoriamente, contudo, manifestações clínicas. Pode-se, ainda, citar anormalidades anatômicas de
tecidos moles, sendo a presença de músculos acessórios a principal
delas. Estas, no entanto, raramente manifestam-se clinicamente e
costumam ser achados incidentais em exames de imagem.1,2

M É T O D O

Foi realizada uma revisão sistemática de literatura investigando estudos que tratassem sobre as deformidades e deformações do retropé em adultos na Base de Dados PubMed,
abrangendo o período de 2013 a 2019, utilizando-se as palavras-chaves “hindfoot”, “deformity”, “foot anatomy”, “accessory
bones”, sendo selecionados os artigos completos publicados
em revistas científicas nacionais e internacionais, nas línguas
portuguesa e inglesa que se relacionassem ao tema proposto e
excluídos os artigos que não se relacionavam ao tema proposto.
RESU L T A D OS

Inicialmente, foram encontrados 10 trabalhos que se adequavam ao tema proposto. Após leitura do resumo/abstract,
verificou-se que 5 desses não apresentavam grande relevância
ao tema. Sendo assim, ao todo foram selecionados 5 artigos
científicos para a revisão sobre o tema proposto neste trabalho.
D I SCUSS Ã O

O os trigonum é o mais comum dos ossículos acessórios
do retropé, sendo que sua prevalência pode chegar a 25 %. É
uma variação do desenvolvimento esquelético, se forma dos 7
aos 13 anos por uma falha na fusão de um centro de ossificação de um tubérculo lateral secundário do tálus. Faz conexão

com o tubérculo lateral do processo posterior do tálus, tendo
proximidade com o tendão do músculo flexor longo do Hálux e
pode ter formato oval, triangular ou redondo.2 Normalmente é
assintomático, sendo um achado incidental em exames de imagem. Contudo, em casos em que há flexão plantar forçada, seja
por esforço repetitivo ou em um único episódio traumático, a
sincondrose entre o os trigonum e o tálus pode se degenerar ou
se romper, causando sinovite local e tenossinovite do músculo
flexor longo do hálux. Clinicamente, essa condição é denominada “Síndrome os trigonum” e manifesta-se com dor crônica
e recorrente, edema local, rigidez e dor à palpação da referida
região.3,4,5,6
Outra variação esquelética do retropé é o os sustentaculi,
muito rara, com uma prevalência de cerca de 0,4%. Após seu
desenvolvimento, o os sustentacli pode formar uma ponte óssea talocalcânea na parte posterior do sustentáculo do tálus,
originando coalizão talocalcânea. Essa condição torna-se sintomática em casos de redução da mobilidade da articulação, que
leva à degeneração da superfície articular e esclerose.2,3,4,6
Na região superior do retropé, pode haver outro ossículo,
chamado os calcaneus secundarius, cuja prevalência varia de
0.6 a 7 % da população. De formato oval ou triangular, pode
se localizar tanto no espaço entre o calcâneo e o cuboide. Na
grande maioria dos casos, é assintomático e pode passar desapercebido em radiografias, sendo mais visível em incidências
oblíquas. Pode simular um quadro de fratura do processo anterossuperior do calcâneo, com dor em região anterior e inferior
ao ligamento talofibular anterior.2,5
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Distalmente ao maléolo medial, um outro ossículo, o os
subtibiale pode ser bilateral, múltiplo e assintomático. Sua prevalência é de cerca de 0.9% e é originado de um centro de ossificação acessório que não se fundiu à epífise da tíbia. Em casos
de trauma da articulação do tornozelo, o achado de os subtibiale pode mimetizar uma fratura de tíbia por avulsão ao exame
de imagem. Contudo, como a prevalência de sintomatologia de
os tibiale é muito inferior a fraturas por avulsão nos casos de
trauma da região do tornozelo, o achado de os tibiale deve ser
tratado como uma fratura. 2,4,6
Os subfibulare é outro ossículo que, à semelhança do os
tibiale, se origina da persistência de um centro de ossificação
acessório. Localiza-se distalmente à extremidade do maléolo
medial, com formato riniforme, sem originar nenhuma sintomatologia. Sua prevalência é de aproximadamente 2%. Se
achado incidentalmente em exames de imagem, deve ser diferenciado de fratura de fíbula por avulsão por meio da verificação de instabilidade. Entretanto, pelo mesmo motivo que leva o
os tibiale a ser tratado como fratura tibial por avulsão, o os sibfibulare também é tratado como fratura fibular por avulsão.2,4,6
CO N C L US Ã O

A maioria dos ossículos acessórios do retropé são achados
incidentais em exames de imagem e raramente têm repercussões clínicas significativas. Apesar da baixa prevalência, eles
devem sempre estar presentes na memória do ortopedista
para que seu diagnóstico seja o mais fidedigno e acertado possível. Ademais, o conhecimento acerca destes ossículos mostra-se se incomensurável importância para que se tranquilize
tanto o clínico quanto o paciente acerca da benignidade e do
real significado do quadro em questão.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:: A qualidade do sono tem se demonstrado prejudicada entre estudantes
universitários, especialmente de medicina. Fatores como elevada carga horária e estresse
do ambiente acadêmico, agravados pelo uso de álcool e tabaco, interferem no seu ciclo circadiano. Esse prejuízo na qualidade do sono promove alterações emocionais e na eficácia
acadêmica, sendo importante avaliar a qualidade do sono entre esses estudantes. OBJETIVOS: Retratar a relação entre má qualidade do sono e disfunção de atividades diárias
entre os estudantes de medicina. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura do tipo
integrativa com artigos publicados nas bases de dados: PUBMED, LILACS, SciELO, entre os
anos 2015 e 2019. RESULTADOS: Ao ingressar no curso de Medicina, o jovem passa por
adaptações e aumento das responsabilidades. Estas mudanças alteram o estilo de vida dos
estudantes que sacrificam horas de lazer e de sono, contribuindo não apenas para uma má
qualidade de sono, como também para disfunção das atividades durante o dia. Em uma
pesquisa realizada com estudantes de medicina, 39,5% dos participantes classificaram
sua qualidade do sono como ruim e 29,5% afirmaram demorar mais de 30 minutos para
conseguir dormir. Assim, muitos estudantes apresentam dificuldades de manterem-se
acordados durante o dia pelo menos uma vez por semana, contribuindo para uma disfunção das atividades básicas. A sonolência diurna gera exaustão emocional e estas influenciam-se mutuamente, especialmente entre estudantes de medicina, os quais não é incomum que adquiram distúrbios emocionais ao longo do curso. CONCLUSÃO: Devido a uma
parcela substancial de alunos apresentarem má qualidade do sono é importante ações de
promoção da saúde para que o próprio acadêmico atue na construção da sua qualidade
do sono. Eles devem ser capacitados de colaborar para que o seu sono seja restaurador e
sadio e, consequentemente, seja um veículo a mais para a sua promoção da saúde.
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a b a s t r a c t

INTRODUCTION: Sleep quality has been shown to be impaired among university students,
especially in medicine. Factors such as high workload and stress in the academic environment, aggravated by the use of alcohol and tobacco, interfere with your circadian cycle. This
impairment in sleep quality promotes emotional changes and academic effectiveness, and
it is important to assess sleep quality among these students. OBJECTIVES: To portray the
relationship between poor sleep quality and dysfunction in daily activities among medical
students. METHODS: This is an integrative literature review with articles published in the
databases: PUBMED, LILACS, SciELO, between the years 2015 and 2019. RESULTS: Upon entering the medical course, young people undergo adaptations and increase responsibilities.
These changes alter the lifestyle of students who sacrifice hours of leisure and sleep, contributing not only to poor sleep quality, but also to dysfunction in activities during the day.
In a survey of medical students, 39.5% of participants rated their sleep quality as poor and
29.5% said it took more than 30 minutes to get to sleep. Thus, many students find it difficult
to stay awake during the day at least once a week, contributing to a dysfunction in basic activities. Daytime sleepiness generates emotional exhaustion and these influence each other,
especially among medical students, who are not uncommon to acquire emotional disturbances throughout the course. CONCLUSION: Due to a substantial portion of students with
poor sleep quality, it is important to promote health actions for the academic to act in the
construction of their sleep quality. They must be able to collaborate so that their sleep is restorative and healthy and, consequently, is an additional vehicle for their health promotion.

I N T RO D U Ç Ã O

O

sono é um fenômeno essencial para a sobrevivência,
sendo primordial para a restauração corporal e mental,
com diversos efeitos fisiológicos, entre eles processamento de
vários tipos de memória1. Para um estado considerado “ótimo”
de vigília, o adulto requer uma média de 7 a 8 horas de sono
num período de 24 horas. Esse ciclo é regulado endogenamente por dois fatores. O primeiro é o homeostático, que representa a necessidade de dormir, estado relacionado ao metabolismo
e à atividade parassimpática. O segundo é o comportamental,
que se sobrepõe ao homeostático e o circadiano2.
Entretanto, além do componente endógeno fatores comportamentais exógenos podem interferir na qualidade e manutenção do ciclo sono-vigília, como a alta carga horária de
trabalho, uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir, tabagismo, consumo de álcool, uso de medicamentos, drogas ilícitas, estresse e outros. Esses fatores compõem o contexto em
que os estudantes de medicina estão inseridos, tornando-os
vulneráveis a uma má qualidade de sono e as suas possíveis
complicações3.
Estudantes de medicina representam um grupo socialmente predisposto a alterações no ciclo sono vigília. Mudanças ambientais, sociais e compromissos curriculares, limitam a qualidade do sono, pois os estudantes acabam tendo que decidir
entre manter a qualidade do sono, satisfazendo suas necessidades, ou responder aos esquemas acadêmicos e curriculares4.

Os estudantes universitários apresentam interferências
no seu ciclo circadiano mediante o estresse do ambiente acadêmico, que é agravado com hábitos como acessar a internet,
assistir televisão, e fazer uso de álcool e tabaco, hábitos esses
frequentemente encontrados nessa população. Sabendo-se
que esse prejuízo na qualidade do sono interfere diretamente
na eficácia acadêmicae também na ordem emocional, ressalta-se a importância da mensuração da qualidade do sono em
estudantes de medicina5.
Desta forma, o estudante de medicina, habitualmente, se
veem em um conflito com dificuldades em conciliar as diversas
atividades acadêmicas necessárias à sua formação e a quantidade de horas necessárias ao sono. Isso pode levar a sonolência excessiva devido ao aumento do tempo de vigília, causando graves sequelas, como a deterioração mental, psicológica
e física, com diminuição da capacidade de raciocínio, de reter
informações, de resolução de problemas e da interpretação de
exames6.
Na esfera psiquiátrica, as possíveis alterações encontradas
são ansiedade, depressão, Burnout, abuso de álcool e desordens alimentares. A performance cognitiva é afetada inicialmente com prejuízo da atenção, declínio da memória de curto
prazo e memória operacional, além da redução da capacidade
de aquisição de informações novas. A longo prazo, são relatadas alterações metabólicas, endócrinas e imunes, que podem
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predispor ou exacerbar doenças cardiovasculares, diabetes e
obesidade7.
Em vista disso, o presente estudo possui, a partir da revisão da literatura, o propósito de investigar sobre a qualidade do
sono e das atividades de alunos de medicina, expondo aspectos
sobre o sono, sua interação e influencia sobre a aprendizagem
acadêmica e outras atividades realizadas.

Ed.2

RESU L T A D OS

PSQI verificou-se que os estudantes demoravam, em média,
15,31 minutos para pegar no sono, com uma média de horário
para acordar às 6 horas e 26 minutos da manhã. A análise dos
componentes do PSQI demonstrou que 14,9% (n = 41) dessa
amostra apresentavam qualidade ruim no padrão de sono, com
diferentes prevalências dentre o ano de formação médica dos
estudantes.
Do mesmo modo, no estudo de Vilar8 em que ao analisar
o escore geral do PSQI quanto à classificação entre boa ou má
qualidade de sono entre os universitários, os resultados dos
241 alunos mostraram que a maioria dos estudantes 69,3%
(n= 167), foram classificados com má qualidade de sono e
23,2% (n= 56) indica presença de algum distúrbio do sono.
Rosa9, teve resultados semelhantos quanto a maioria dos estudantes demonstrarem má qualidade de sono, visto que em sua
análise de 277 questionários, evidenciou-se que 205 estudantes (74%) possuem má qualidade do sono, enquanto apenas 72
acadêmicos (26%) apresentam boa qualidade.
No que se refere à qualidade do sono, Feitosa10, mostrou-se que os acadêmicos apresentaram em sua maioria, uma qualidade de sono ruim, e a ocorrência de sonolência diurna excessiva foi predominante entre os acadêmicos de 1º a 4º período.
Ao relacionar o estresse com a qualidade do sono, observou-se
que nas fases de resistência e exaustão, 70,9% e 62,9% dos discentes, têm qualidade de sono “Ruim”, respectivamente.
No estudo de Leite11, verificou-se que dos 71 (23,8%) estudantes com boa qualidade de sono, 46 (64,8%) apresentaram, concomitantemente, baixos níveis de ansiedade. Já dos
182 acadêmicos (61,1%) com sono ruim, 140 (76,9%) apontaram um nível moderado de ansiedade. Acerca dos 45 (15,1%)
acadêmicos com distúrbio de sono, constatou-se, também, um
nível moderado de ansiedade. Outro estudo de estudo de Obrecht12, 149 (39,4%) obtiveram índice de “bons dormidores”,
mais da metade dos alunos, 229 (60,6%), obtiveram a classificação de “maus dormidores”, com mediana no valor de seis
para pontuação global dos componentes.

Realizou-se uma busca nas bases de dados com as palavras
chaves “estudantes de medicina”, “sono” e “transtornos cronobiológicos”. Nesta consulta foram encontrados mais de 200 artigos, porém sete contemplaram os critérios de inclusão para a
revisão de literatura. Nos estudos selecionados, utilizaram ferramentas de pesquisa como o Inventário de Sintomas de Stress
para Adultos de Lipp, o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) e a Escala de Sonolência de Epworth.
No estudo de Corrêa5, evidenciou-se que 39,5% dos participantes classificaram sua qualidade do sono como ruim ou
muito ruim, e 29,5% afirmaram demorar mais de 30 min para
conseguir dormir em dois ou mais dias da semana. Além disso,
50,4% relataram apresentar indisposição para atividades diárias ao menos uma vez por semana, e 70,6% relataram cochilar.
Já no estudo de Cardoso6, em que por meio do questionário

A qualidade do sono entre estudantes de medicina é um assunto que vem sendo abordado mundialmente devido a suas
repercussões silenciosas na rotina acadêmica e na vida pessoal
dessa população5. Os resultados encontrados nesta pesquisa
evidenciaram que a maioria dos estudantes possuem fatores
que contribuem para uma má qualidade do sono de estudantes
de medicina, sendo estes a sonolência diurna excessiva, hábitos
como a falta de higiene do sono e baixa duração do sono. No
que se refere a avaliação da qualidade do sono, a maioria dos
estudantes avaliados foram classificadas como portadores de
sono ruim.
Em condições naturais, os seres humanos precisam de certa regularidade no padrão do sono por este ter importantes
funções biológicas na consolidação da memória, restauração
de energia e restauração do metabolismo energético cerebral.

O B J E T I V OS

Buscar a associação entre a má qualidade do sono e a disfunção de atividades diárias entre alunos que cursam medicina
M É T O D O

Para elaborar esta revisão de literatura do tipo integrativa
optou-se por um processo metodológico de caráter bibliográfico que procura comparar estudos que exploram a qualidade
do sono e de atividades em uma população específica: alunos
que cursam medicina. Os critérios de inclusão deste trabalho
foram artigos de jornais, teses, dissertações, artigos de periódicos, livros e outras categorias, publicadas entre os anos de
2015 e 2019, as quais abordem o tema: Má qualidade do sono
e disfunção de atividades em alunos de medicina. O estudo tem
como critérios de exclusão artigos incompletos e fora do tema
propostos. As bases de dados utilizadas para busca foram:
National Library of Medicine and NationalInstitutesof Health
(PUBMED), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), ScientificElectronic Library Online
(SciELO). Após a seleção, os resumos dos artigos foram lidos
para que fossem escolhidos aqueles qualificados para leitura
completa e inclusão no estudo.
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Neste contexto, estudantes universitários, sobretudo, os estudantes de medicina que não mantem uma quantidade e qualidade de sono adequadas estão sujeitos a ter seu processo de
aprendizagem e seu desempenho acadêmicos comprometidos
devidos aos transtornos cronobiológicos causas pela irregularidade do sono na vida acadêmica13.
Estudantes de medicina compõem um grupo especial
de risco para desenvolver distúrbios relacionados ao sono, devido a notável diminuição do total de horas dormidas e consequentemente da qualidade do sono1.A privação de sono foi
detectada como responsável por alterar o desempenhodos
acadêmicos. Acredita-se que a privação parcial de sono e a má
qualidade de sono podem ter importante impacto em diversas
funções do indivíduo, como por exemplo, causando maior sonolência diurna, a qual pode levar ao pior desempenho escolar14.
Araujo15 encontrou-se uma correlação positiva entre a
privação do sono e diminuição do desempenho acadêmico e
profissional entre os estudantes de medicina. Os alunos que
mantinham os horários de amanhecer relativamente estáveis
tanto nos dias escolares como no fim de semana tendiam a obter melhor rendimento acadêmico nasdisciplinas.
Dessa forma, recomenda-se aos estudantes do curso de
Medicina que planejem as aulas e as atividades extracurriculares com certa regularidade de horários, considerando, dentro
do possível, os períodos de sonolência diurna e os de maior
alerta/rendimento dos estudantes; e que promovam o desenvolvimento de programas preventivos que orientem os alunos
sobre a importância da regularidade e das medidas de higiene
do sono.
CO N C L US Ã O

Levando em consideração os aspectos analisados, conclui-se que parcela substancial dos alunos de medicina apresentaram uma má qualidade do sono, que por sua vez, implicou
diretamente no surgimento de disfunção em suas atividades diárias. Diante disso, é condição sinequa non estimular o fomento à criação de ações em promoção da saúde, com o intuitode
que o próprio acadêmico atue de forma ativa na construção de
sua qualidade do sono. Os discentesprecisam ser capacitados
e orientados para a colaboração em estabelecer um sono restaurador e sadio e, consequentemente, serem dotados de uma
ferramenta adicional para a sua promoção da saúde.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:: A endometriose é uma doença crônica e frequente, a qual possui impacto na qualidade de vida e na fertilidade das pacientes, afetando essas mulheres
em idade reprodutiva, predominantemente. RELATO DE CASO: Paciente feminina,
37 anos, desenvolvimento sexual aos 13 anos, G5P4nA1 (gravidez tubária). Como cirurgias realizou laqueadura tubária após o quarto parto normal, reversão da laqueadura, laparotomia de urgência, salpingectomia direita e duas laparotomias exploratórias – com a finalidade de drenagem. Ultrassom transvaginal apontava 100cm³ de
útero (normal), 2,5x2,9 cm² de ovário (normal), cisto hemorrágico e endometrioma
como principais alterações. Ao exame físico abdominal: massa palpável em região mesogástrica com percussão maciça, sugestivo de aderências ou fibroses ocasionadas
pelas cirurgias prévias. DISCUSSÃO: A patogênese da endometriose revela-se como
um processo multifatorial, podendo ter como uma das etiologias o trauma cirúrgico,
características que devem ser identificadas por meio da história clínica e exames complementares, como a ultrassom transvaginal. Essa enfermidade pode repercutir com
diversas outras patologias físicas e/ou mentais, por isso a necessidade de diagnóstico
e tratamento precoces, com o objetivo de evitar demais repercussões clínicas para as
pacientes, além de amenizar a dor crônica que geralmente apresentam. CONCLUSÃO:
Deve-se identificar incidência e formas clínicas da endometriose de cicatriz cirúrgica,
de modo a evitar erros diagnósticos e oferecer melhores opções terapêuticas. Ademais, a terapia medicamentosa pode ser usada para casos de grandes massas ou nódulos, para reduzir seu volume previamente à cirurgia, facilitando a exérese.
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a b a s t r a c t

INTRODUCTION: Endometriosis is a chronic and frequent disease that has an impact on
the quality of life and on fertility of patients, predominantly affecting these women of reproductive age. CASE REPORT: Female patient, 37 years old, sexual development at 13 years
old, G5P4nA1 (tubal pregnancy). As surgeries, tubal ligation was performed after the fourth
normal delivery, reversal of tubal ligation, emergency laparotomy, right salpingectomy, two
exploratory and laparotomies – for drainage purposes. Transvaginal ultrasound pointed 100
cm³ of uterus (normal), 2.5x2.9 cm² of ovary (normal), hemorrhagic cyst and endometrioma
as the main changes. On abdominal physical examination: palpable mass in the mesogastric region with massive percussion, suggestive of adhesions or fibrosis caused by previews
surgeries. DISCUSSION: The pathogenesis of endometriosis reveals itself as a multicausal
process, with surgical trauma as one of its etiologies, characteristics that must be identified
through clinical history and complementary exams, such as transvaginal ultrasound. This
disease can have repercussions with several other physical and/or mental pathologies, so
the need for early diagnosis and treatment, with the aim of avoid other clinical repercussions
for patients, in addition to alleviating the chronic pain they usually have. CONCLUSION: Incidence and clinical forms of surgical scar endometriosis should be identified, in order to avoid
diagnostic errors and offer better therapeutic options. Moreover, drug therapy can be used
for cases of large masses or nodules, to reduce its volume previously to surgery, facilitating
exeresis.

I N T RO D U Ç Ã O

A

endometriose é uma patologia caracterizada pela presença de tecido endometrial de caráter benigno fora
da cavidade uterina, causando dor pélvica e infertilidade.¹ As
lesões podem ser lesões peritoneais, implantes superficiais
ou cistos no ovário ou doença infiltrante profunda ², podendo
ocorrer em diversas localizações, mas a presença do tecido ectópico é mais frequente na pelve. É considerada uma doença
impactante e acomete, pelo menos, 70 milhões de mulheres
mundialmente, sendo uma das principais causas de hospitalização em países industrializados, podendo levar a incapacidade.³
A prevalência da endometriose é apresentada na maioria
dos artigos se referindo à população feminina em idade fértil.
Dados do DATASUS, de janeiro de 2009 a julho de 2013, revelam que o custo da doença no Brasil chega a 10,4 milhões de
reais por ano, com grande parte destes recursos investidos na
região Sudeste. ³ Evidências indicam que a combinação de fatores ambientais, genéticos, hormonais e imunológicos poderiam
também contribuir para a formação e o desenvolvimento dos
focos ectópicos de endometriose, por isso é considerada como
uma doença de origem multifatorial.4
A paciente com endometriose pode ser assintomática, ter
sintomas como dismenorréia severa, dispareunia profunda,
dor pélvica crônica, sintomas urinários ou evacuatórios perimenstruais e apresentar-se com infertilidade. Além dos sin-

tomas dolorosos a paciente pode relatar ciclos irregulares e
sangramento menstrual excessivo crônico, que pode causar
prejuízos físicos, psíquicos e sociais.4
Neste relato objetivou-se descrever o caso de uma paciente
que desenvolveu endometriose após salpingectomia.
A P RESE N T A Ç Ã O

D O

CASO

Paciente do sexo feminino, 37 anos, desenvolvimento sexual aos 13 anos, G5P4nA1 (gravidez tubária). Como cirurgia
prévia realizou laqueadura tubária após o quarto parto normal.
Após se casar novamente e com desejo de engravidar, houve a
reversão da laqueadura e após 7 anos teve uma gravidez tubária. A paciente evoluiu com hemorragia com necessidade de
laparotomia de urgência e posterior salpingectomia direita.
Ocorreram complicações com mais duas laparotomias exploratórias, com a finalidade de drenagem.
Após 5 anos da cirurgia vem a consulta na Unidade Básica
de Saúde (UBS) com queixa de dor crônica pélvica (nível 10 na
classificação de dor), com prejuízos na vida social e relação sexual (dispareunia) e com piora durante o período menstrual.
Relata também disúria, uso de fluconazol há 3 semanas, menstruação irregular com sangue escurecido e odor forte. Menarca
aos 13 anos e sexarca aos 13 anos, desconhece a data da DUM
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e atividade sexual 1 vez na semana com parceiro fixo, nega uso
de preservativos e outro método de anticoncepção. Transfusões sanguíneas previas durante a salpingectomia (3 concentrados de hemácias), alérgica a ampicilina.
Hemograma normal, EAS sem alterações, ultrassom transvaginal (USGt) apontava 100cm³ de útero (normal), 2,5x2,9
cm² de ovário (normal) e cisto hemorrágico e endometrioma
como principais alterações. Ao exame físico: bom estado geral,
acianótica, anictérica, corada, hidratada e eupneica, exame abdominal: massa palpável em região mesogástrica com percussão maciça, sugestivo de aderências ou fibroses ocasionadas
pelas cirurgias prévias. Ao exame especular: leucorreia fisiológica.
A partir do exposto foi aventada hipótese diagnóstica de
dor pélvica crônica, aderências e endometriose. Como conduta foi prescrito dienogeste para tratamento da endometriose e
anti-inflamatório para dor e exame colpocitológico de rotina e
retorno com o resultado do exame.

D I SCUSS Ã O

A patogênese da endometriose revela-se como um processo multicausal, envolvendo fatores genéticos, anormalidades
imunológicas e disfunção endometrial. Em casos mais raros,
como o do relato em questão, a endometriose possui sua etiologia decorrente a traumas cirúrgicos, responsáveis por proporcionar maior exposição e manipulação do endométrio ao tecido subcutâneo, sendo observada a ocorrência de endometriose
em 1-2% pós laqueadura tubária, 10% pós salpingectomia e,
em 15% pós laparoscopia.¹
Embora o diagnóstico definitivo necessite de intervenção
cirúrgica, em especial a videolaparoscopia, o exame de ultrassonografia transvaginal já permite sugerir o diagnóstico de
endometriose. A identificação precoce da doença e o encaminhamento rápido para o atendimento especializado oferece
melhor resultado terapêutico e prognóstico.4
As mulheres afetadas têm maior risco do que a população
feminina em geral de desenvolver câncer de ovário, e também
podem ter maior risco de desenvolver câncer de mama e outros
tipos de câncer, bem como doenças autoimunes e atópicas.5
Além disso, como no caso da paciente em questão, a maioria das mulheres com endometriose pode ter como repercussão a dor pélvica crônica de forma consideravelmente intensa.
Esta pode interferir diretamente na qualidade de vida dessas
pacientes, de forma a prejudicar as atividades cotidianas. 6,7 O
estresse e a ansiedade são vistos como fatores que poderiam
contribuir para o desenvolvimento da endometriose, como
também cronificar o processo etiológico. 8
A endometriose e a dor pélvica crônica, como consequência, podem repercutir com introversão, ansiedade e depressão,
padrões clínicos também manifestados pela paciente do caso
em questão. Por isso, a importância de se discutir o assunto,

Ed.2

devido suas repercussões sociais, físicas e psíquicas.9,10
Dessa forma, o diagnóstico de endometriose geralmente é
feito com base na história clínica, uma vez que a maioria das
mulheres mostra resultados normais do exame físico. Sensibilidade à palpação do fórnice posterior é o achado mais comum.
Dor pélvica também é um sintoma de outras doenças, como
aderências pélvicas, adenomiose e distúrbios gastrointestinais
ou urológicos; portanto, o diagnóstico diferencial é importante.11
O ultrassom transvaginal é usado para visualizar melhor o
endométrio e a cavidade uterina e detectar cistos endometrióticos ovarianos, mas não descarta. Ocasionalmente, imagens
de ressonância magnética e computadorizada tomografias são
realizadas para caracterizar as massas pélvicas. O padrão ouro
para o diagnóstico confirmatório de endometriose é inspeção
laparoscópica com confirmação histológica após biópsia, no
entanto não é uma ferramenta de diagnóstico de primeira linha
por ser invasiva. 11
O manejo da endometriose requer uma abordagem multidisciplinar com diagnóstico cirúrgico, tratamento hormonal
para suprimir e retardar a recorrência e progressão da doença,
estratégias de manejo da dor. A escolha dos tratamentos médicos é feita com base no perfil dos efeitos colaterais, custo e preferência pessoal. Antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) e
pílulas anticoncepcionais orais combinadas de baixa dosagem
(COCPs), como etilestradiol e progestágenos, são os medicamentos de primeira escolha.10,11
O objetivo do manejo laparoscópico da endometriose é a
remoção ou tratamento ideal de todas as lesões visíveis, tanto
típicas quanto doença atípica e profunda. A seleção adequada
do paciente e o planejamento pré-operatório são essenciais
para escolha da técnica cirúrgica mais adequada para cada paciente.12
Dentre as técnicas cirúrgicas, a histerectomia com salpingoooforectomia bilateral têm uma taxa de sucesso de 50 a 80%
na redução dos sintomas. Infelizmente, a endometriose recorre
em 5 a 15% dos casos, mesmo após o tratamento cirúrgico.11
Há evidências moderadas de que a cirurgia laparoscópica para
tratar a endometriose leve e moderada reduz a dor e aumenta
as taxas de nascidos vivos ou gravidez em curso. Existem evidências de baixa qualidade de que a excisão laparoscópica e a
ablação foram igualmente eficazes no alívio da dor.13

CO N C L US Ã O

É possível concluir que a endometriose de cicatriz cirúrgica
é originada, na maioria das vezes, a partir de procedimento cirúrgico obstétrico, com maior risco após parto abdominal. Com
isso, torna-se imprescindível identificar a real incidência, além
das formas clínicas, de modo a evitar erros diagnósticos e oferecer as melhores opções terapêuticas, visto que a endometriose é uma doença com grande impacto no bem estar e no estilo
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de vida das pacientes adolescentes e adultas.
Assim, a terapia medicamentosa pode ser usada para casos de grandes massas ou nódulos, a fim de reduzir seu volume
previamente à cirurgia e facilitar, assim, a exérese. Outrossim,
deve-se considerar os sintomas psíquicos ao estabelecer a terapêutica, com o objetivo de restabelecer a qualidade de vida
das pacientes.
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INTRODUÇÃO: A Infecção do Trato Urinário (ITU) é considerada a segunda infecção
mais comum em seres humanos, tendo a E. coli como principal patógeno. Nos últimos anos, E. coli, apresentou importante aumento da resistência, com características
regionais evidentes. OBJETIVOS: Avaliar o perfil de resistência aos antimicrobianos
comumente usados no tratamento das ITU de origem comunitária e a evolução da
sua resistência em Goiânia. MÉTODOS: Estudo transversal realizado entre janeiro de
2011 a dezembro de 2016, na cidade de Goiânia. O estudo foi composto por resultados
de laudos de urocultura e antibiograma emitidos por quatro laboratórios clínicos, sendo três particulares e um laboratório escola de uma universidade. No período em estudo foram avaliadas 149.179 uroculturas; 15.255 (10,22%) resultaram em culturas
positivas e dessas 10.394 (68,1%) foram E.coli e 9.335 (89,8%) ocorreram no sexo feminino. A estratificação dos resultados de resistência por sexo e idade revelou heterogeneidade entre as faixas etárias. Em geral, os homens apresentaram maiores taxas de
resistência para a maioria dos antimicrobianos do que as mulheres. Além disso, para
cada sexo, a resistência a um determinado fármaco aumentou ou diminuiu progressivamente conforme o antibiótico testado. CONCLUSÃO: Os valores encontrados neste
estudo, mostraram elevada prevalência e crescente evolução da resistência aos principais antibióticos de primeira escolha no tratamento de ITU de origem comunitária.
a b a s t r a c t

INTRODUCTION: Urinary Tract Infection (UTI) is considered the second most common
infection in humans, with E. coli as the main pathogen. In the last few years, E. coli, presented an important increase in resistance, with evident regional characteristics. OBJEC-
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TIVES: To evaluate the resistance profile to antimicrobials commonly used in the treatment of
UTIs of community origin and the evolution of their resistance in Goiânia. METHODS: Cross-sectional study conducted between January 2011 and December 2016, in the city of Goiânia.
The study consisted of results from uroculture and antibiogram reports issued by four clinical
laboratories, three of which are private and one is a university laboratory. During the study
period, 149,179 urine cultures were evaluated; 15,255 (10.22%) resulted in positive cultures
and of those 10,394 (68.1%) were E.coli and 9,335 (89.8%) occurred in females. Stratification
of resistance results by sex and age revealed heterogeneity between age groups. In general,
men showed higher rates of resistance for most antimicrobials than women. In addition, for
each sex, resistance to a particular drug increased or decreased progressively according to
the antibiotic tested. CONCLUSION: The values found in this study showed a high prevalence
and growing evolution of resistance to the main antibiotics of first choice in the treatment of
community-based UTI.
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I N T RO D U Ç Ã O

A

Infecção do Trato Urinário (ITU) é considerada a segunda infecção mais comum em seres humanos, tendo a E. coli como principal patógeno1,2, sendo uma das principais indicações para a prescrição de antimicrobianos.
Nos últimos anos, E. coli, apresentou importante aumento da resistência, com características regionais evidentes2. O
aumento da prevalência da resistência deve-se a demora no
diagnóstico das infecções e a utilização indiscriminada, empírica ou errônea de antibióticos no tratamento, favorecendo a
seleção de variedades resistentes, principalmente nos países
em desenvolvimento3,4. O aumento da resistência foi relatado
nos últimos anos e sua constante mudança deve ser levada em
consideração na escolha da estratégia para o tratamento com
antimicrobiano2.
Os fatores regionais, como condições climáticas e socioeconômicas diferentes, foram determinantes para a não utilização de protocolos universais. Estudos regionais devem
ser desenvolvidos para nortear o tratamento empírico mais
adequado a cada região2,4.
O perfil de susceptibilidade da E. coli é diferente de acordo com as diversas regiões, sendo assim, há uma necessidade
primária em estudar o perfil de susceptibilidade desta bactéria para identificar o antimicrobiano mais adequado e com
melhor custo-benefício para aplicação clínica1,4.

O B J E T I V OS

Avaliar o perfil de resistência aos antimicrobianos comumente usados no tratamento das ITU de origem comunitária e
a evolução da sua resistência em Goiânia.
M É T O D OS

Estudo transversal realizado entre janeiro de 2011 a dezembro de 2016, na cidade de Goiânia, localizada no Centro-Oeste do Brasil, cuja população é de 1.448.639.8 habitantes5.
O estudo foi composto por resultados de laudos de urocultura e antibiograma emitidos por quatro laboratórios clínicos,
sendo três particulares e um laboratório escola de uma universidade. Foram analisados laudos de urocultura positiva realizados conforme os procedimentos de rotina de cada laboratório
participante.
Em todos os casos, foram registradas a idade, o sexo, a espécie bacteriana e o padrão de susceptibilidade aos antimicrobianos.
Foram incluídos no estudo os antibiogramas dos pacientes, independente da idade. Somente o primeiro laudo de cada
paciente foi considerado para análise, mas laudos que caracterizaram reinfecção pelo mesmo microrganismo, no intervalo
de tempo inferior a três meses, com perfil de susceptibilidade
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diferente ao do microrganismo da infecção anterior, também
foi considerado.
Registros de reinfecção pelo mesmo microrganismo, com
mesmo perfil de suscetibilidade, ocorrido em um período inferior a três meses, foram excluídos.
Não foram considerados dados como a presença de paraplegia, cirurgias prévias, uso anterior de antimicrobianos, uso
de sondas e internações anteriores. Essas variáveis não estavam disponíveis nos laboratórios participantes.
Foram analisados os perfis de resistência aos antimicrobianos comumente usados no tratamento das ITU de origem
comunitária6. A susceptibilidade foi classificada em sensível
e resistente. Os resistentes intermediários foram classificados
como resistentes. Todos os testes e interpretações dos breakpoints foram feitos de acordo com as recomendações do Clinical and Laboratory Standards Institute6.
Os dados referentes à sensibilidade aos antimicrobianos
foram analisados e reunidos de acordo com o percentual de resistência a cada um dos antimicrobianos avaliados.
As variáveis coletadas: dados demográficos, os microrganismos identificados e os respectivos perfis de susceptibilidade
foram transcritos dos laudos microbiológicos e armazenadas
em um banco de dados utilizando o aplicativo Excel. Para análise estatística, utilizou-se o Statistical Pachage for Social Sciences 20. As taxas de resistência foram apresentadas em porcentagens em relação ao total de casos de cada período. Variáveis
categóricas foram expressas em percentual. O teste do Chi² foi
utilizado para comparar a prevalência da resistência bacteriana
entre os antimicrobianos. Quando a amostra foi menor do que
20, usou-se o Teste Exato de Fischer. A significância do teste
estatístico foi definida quando o valor de p < 0,05. Para avaliar
a evolução da resistência, foi usado o teste de tendência linear.
Foram observados todos os princípios éticos conforme legislação Brasileira e o projeto aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Brasil, com o registro de número 348.549.
RESU L T A D OS

No período em estudo foram avaliadas 149.179 uroculturas; 15.255 (10,22%) resultaram em culturas positivas e dessas 10.394 (68,1%) foram E.coli e 9.335 (89,8%) ocorreram no
sexo feminino.
A média de idade das mulheres foi de 47,6 ± 21,6 (mínimo:
zero; máximo: 101 anos) e para os homens a média de idade foi
58,4 ± 18,4 (mínimo: zero; máximo: 102 anos).
A estratificação dos resultados de resistência por sexo e
idade revelou heterogeneidade entre as faixas etárias. Em geral, os homens apresentaram maiores taxas de resistência para
a maioria dos antimicrobianos do que as mulheres. Além disso,
para cada sexo, a resistência a um determinado fármaco aumentou ou diminuiu progressivamente conforme o antibiótico
testado.
Ambos os sexos, tiveram elevadas taxas de resistências em
todas as faixas etárias para Ampicilina, Ampicilina/Sulbactam,
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Trimetoprim/Sulfametoxazol. Para o Ácido Nalidíxico, maior
resistência ocorreu a partir dos 11 anos, para os homens e para
as mulheres a partir dos 21 anos.
A taxa de resistência a Ciprofloxacina foi superior a 20%
a partir dos 11 anos de idade para o sexo masculino já para o
sexo feminino essa taxa só ocorreu na faixa etária superior a
60 anos. Para Trimetoprim/Sulfametoxazol e Nitrofurantoína
a taxa de resistência foi superior e inferior a 20%, respectivamente, em ambos os sexos.
Houve uma tendência de crescimento da resistência aos
β-lactâmicos com variações discretas, porém não significativo com valor de p variando de 0,9999 a 0,0868, exceto para a
Ampicilina/Sulbactam que teve uma tendência de redução da
resistência, mas não significativo com (p= 0,1461) (Figura 1). A
Ampicilina/Sulbactam foi o antimicrobiano que teve redução da
taxa de resistência, mas não significativa (p=0,14) (Figura 1).
Para os demais antimicrobianos, houve o aumento da prevalência da resistência, mas não significativo, exceto para a Ciprofloxacina (p = 0,0022).

D I SCUSS Ã O

As taxas de resistência, relacionados à E. coli, mostraram
elevada prevalência de resistência à Ampicilina (57,7%), Trimetoprim/Sulfametoxazol (34%), Ácido Nalidíxico (35,4%),
Ciprofloxacino (25,9%) e Norfloxacina (26%), apresentando
semelhança a outro estudo [3]. Estudos multicêntricos europeus comprovaram o contínuo crescimento da resistência de
E. coli uropatogênica de origem comunitária para ampicilina,
Trimetoprim-Sulfametoxazol, Ácido Nalidíxico e Fluoroquinolonas, porém com taxas de resistência menores ao desse estudo4,7. No caso específico dos antimicrobianos com elevada taxa
de resistência, a sua utilização só deve ocorrer após conhecido
o resultado do antibiograma.
Para os β-lactâmicos, houve um aumento da resistência
para Amoxacilina (p=0,17), Amoxacilina/Clavulanato (p=0,52)
e Ampicilina (p=0,17), enquanto que para Ampicilina/Sulbactam ocorreu diminuição da resistência (p=0,14). A Amoxacilina e a Ampicilina não devem ser usadas em monoterapia, pois
possuem menor eficácia do que outros agentes disponíveis8,9.
Por sua alta prevalência de resistência, na área em estudo, esses antimicrobianos não são recomendados para o uso empírico no tratamento da ITU8,9. Em nosso estudo tanto a Amoxacilina quanto a Ampicilina tiveram alto índice de resistência, 60 e
64% respectivamente, no ano de 2016.
As prevalências elevadas de resistência dos β-lactâmicos
estudados desencorajam o seu uso no tratamento empírico,
principalmente quando as infecções são causadas por microrganismos produtores de β-lactamase de espectro ampliados
(ESBL), como já demonstrado em E. coli isolado em ITU de origem comunitária8,10,11. Entretanto, os β-lactâmicos associados
aos inibidores de ESBL, seu uso pode ser indicado para tratamento empírico11.
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As Fluoroquinolonas possuem boa atividade in vitro principalmente contra enterobactérias, entretanto esses microrganismos, atualmente, apresentam elevadas taxas de resistência
a essa classe de antimicrobiano12, 13. Em virtude da crescente
resistência entre os uropatógenos de origem comunitária, é
recomendável que esses antimicrobianos sejam utilizados com
cautela.
Fluoroquinolonas não são drogas de primeira escolha no
tratamento de ITU, por causa de efeitos adversos e a seleção de
variedades resistentes, mas são indicadas nos casos em que a
resistência aos antimicrobianos de primeira escolha não impedem que sejam utilizados. Porém, se ocorrer resistência maior
do que 10%, deve-se evitar o uso de fluoroquinolonas7. Tanto
o Ácido Nalidíxico (26.3%) quanto o Ciprofloxacino (25.4%)
tiveram resistência maiores que 10%, portanto, não são antimicrobianos recomendados para terapia empírica de primeira
linha, além de uma tendência crescente da prevalência de resistência para Ciprofloxacino (p=0,0022) e o Ácido Nalidíxico
(p=0.52).
Trimetoprim/Sulfametoxazol é uma droga de primeira escolha para o tratamento de ITU, entretanto, com o crescimento
das taxas de resistência dos uropatógenos a essa droga, a Infectious Diseases Society of America recomenda que nas cistites
bacterianas não complicadas, poderá ser utilizado, nos tratamentos empíricos, desde que a prevalência regional de resistência a esse antimicrobiano seja inferior a 20%8. Em nosso
estudo, a taxa de resistência para o isolado avaliado foi elevada
(37,7%), o que torna seu uso não recomendável como agente
de primeira escolha do tratamento de cistite não complicada.
A taxa de resistência à essa classe de antimicrobianos varia de acordo com a região geográfica7, 8, 10. Isso revela que ao
se prescrever um antimicrobiano para uso empírico, deve-se
considerar os dados locais de prevalência da resistência. Embora sejam eficientes, as altas taxas de resistência são um alerta
para o uso de tais antimicrobianos14. Portanto, a prescrição de
antimicrobianos dessa classe deve ser feita mediante critérios
microbiológicos e clínicos.
O tratamento inicial da ITU de origem comunitária frequentemente é empírico, principalmente na cistite não complicada.
As opções incluem antibióticos de amplo espectro como Nitrofurantoína e Amoxicilina/Clavulanato, sendo que a Nitrofurantoína possui alta eficácia, biodisponibilidade, mínimos efeitos
ecológicos adversos e baixa taxa de resistência8.
A Ampicilina, a Amoxicilina e as Sulfonamidas não são fármacos de escolha para o tratamento empírico devido à emergência generalizada de resistência em 15-20% de E. coli em
diversas áreas dos Estados Unidos e de outros países13, 15.
A resistência ao Ácido Nalidíxico é um indicador da presença de mutação em um dos genes gyrA ou parC, relacionados
com resistência às Quinolonas e diminuição da potência das
Fluoroquinolonas15. O crescimento da resistência ao Ácido Nalidíxico alerta para o possível aumento da resistência às Fluoroquinolonas e seu uso no teste de susceptibilidade é útil como
marcador preditivo de resistência para Fluoroquinolonas16.
Isolado expressando fenótipo de resistência para o Ácido Na-
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lidíxico, alerta para a possibilidade de ocorrer falha durante o
uso terapêutico das Fluoroquinolonas.
Maiores taxas de resistência para todos os antimicrobianos analisados, ocorreram em homens e as razões para essa
predominância não está clara. Entretanto, estudo de fatores de
risco para infecção por Enterobacteriaceae produtor de ESBL
em pacientes não hospitalizados, revelou que o sexo masculino
é um fator de risco estatisticamente significativo para infecção
por um organismo produtor de ESBL17.
Outros estudos, descreveram a existência de alguns clones
de E. coli, associados com a produção de ESBL, resistência ao
Trimetoprim/Sulfametoxazol e a Fluoroquinolonas que causaram ITU em homens18, 19, 20. Possivelmente os homens com ITU
causada por E. coli resistentes aos antimicrobianos testados,
possuem fatores predisponentes para infecção por linhagens
de E. coli com essas características genotípicas.
As limitações desse estudo estão relacionadas a ausência
de informações na base de dados que não permitiu classificar
as ITUs em complicadas e não-complicadas, nem as interferências do tratamento prévio com antibiótico, hospitalização e
uso de cateter urinário. Entretanto, os resultados encontrados
são relevantes pelo tamanho da amostra, cujas potencialidades
interpretativas poderão nortear o tratamento empírico de ITU
não grave.

CO N C L US Ã O

Os valores encontrados neste estudo, mostraram elevada
prevalência e crescente evolução da resistência aos principais
antibióticos de primeira escolha no tratamento de ITU de origem comunitária.
A Nitrofurantoína, Ampicilina/Sulbactam e a Amoxicilina/
Clavulanato são a alternativa viável para o tratamento empírico
de ITU causada por E. coli. A escolha do antibiótico para o tratamento empírico de ITU de origem comunitária deverá ter como
critério de uso os dados de susceptibilidade da população alvo
específica e a tolerabilidade, assim como os efeitos ecológicos
adversos do antimicrobiano prescrito. Os antimicrobianos com
elevadas taxas de resistência poderão ser indicados após a confirmação da sensibilidade, assim como a tendência do padrão
de suscetibilidade deverá ser analisado periodicamente para
selecionar o regime apropriado para o tratamento da ITU.
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INTRODUÇÃO: Sever, em 1912, descreveu uma patologia inflamatória da apófise do calcâneo em adolescentes, atribuída à osteonecrose da parte póstero-inferior da fise do
calcâneo devida a microtraumas repetidos, a qual ficou conhecida como doença ou osteocondrite de Sever. Definida como a inflamação da epífise de crescimento da tuberosidade posterior do calcâneo que consiste na mais frequente causa de dor no calcanhar de
crianças e adolescentes. RELATO DE CASO: Paciente O.S.S, 8 anos de idade em consulta
com ortopedista com relato de dor importante no calcanhar esquerdo, principalmente a
dorsiflexão do pé, de natureza crescente. Foi solicitado ressonância magnética do pé que
evidenciou inflamação da epífise de crescimento da tuberosidade posterior do calcâneo,
sendo caracterizado a doença de Sever. DISCUSSÃO: A principal teoria na literatura sobre
a fisiopatologia da Doença de Sever é tratar-se de uma síndrome de uso excessivo derivado de microtraumatismos repetitivos a partir de um aumento da tração na apófise. Esta
tração acredita-se que é aumentada com a atividade desportiva onde a corrida e o salto
são prática frequente, que causam fraturas numa escala pequena, seguido de inflamação.
CONCLUSÃO: A Doença de Sever é uma patologia benigna contudo auto-limitativa, condicionando o quotidiano e a qualidade de vida das crianças ativas. Atendendo a tal prova,
o tratamento desta enfermidade deve concentrar-se em reduzir a dor e proteger a placa
de crescimento (segundo o núcleo de ossificação do calcâneo).
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Sever, in 1912, described an inflammatory pathology of the calcaneus
apophysis in adolescents, attributed to osteonecrosis of the posterior-inferior part of
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the calcaneus due to repeated microtrauma, which became known as Sever's disease or
osteochondritis. Defined as the inflammation of the growth epiphysis of the posterior
tuberosity of the calcaneus, which is the most frequent cause of heel pain in children and
adolescents. CASE REPORT: Patient O.S.S, 8 years of age in consultation with an orthopedist with a report of severe pain in the left heel, especially the dorsiflexion of the foot, of
increasing nature. Magnetic resonance imaging of the foot was requested, which showed
inflammation of the growth epiphysis of the posterior tuberosity of the calcaneus, with
Sever's disease being characterized. DISCUSSION: The main theory in the literature on
the pathophysiology of Sever's Disease is that it is a syndrome of overuse derived from
repetitive microtraumatisms from an increase in traction in the apophysis. This traction is believed to be increased with sporting activity where running and jumping are
frequent practices, which cause fractures on a small scale, followed by inflammation.
CONCLUSION: Sever's disease is a benign but self-limiting pathology, affecting the daily
life and quality of life of active children. In view of this evidence, the treatment of this
disease must focus on reducing pain and protecting the growth plate (according to the
ossification nucleus of the calcaneus).

Classificação
Revisão de Literatura

I N T RO D U Ç Ã O

S

ever, em 1912, descreveu uma patologia inflamatória
da apófise do calcâneo em adolescentes, atribuída à osteonecrose da parte póstero-inferior da fise do calcâneo devida
a microtraumas repetidos, a qual ficou conhecida como doença
ou osteocondrite de Sever ¹.
Definida como a inflamação da epífise de crescimento da
tuberosidade posterior do calcâneo que consiste na mais freqüente causa de dor no calcanhar de crianças e adolescentes ².
Há poucos relatos na literatura acerca da doença de Sever.
Entretanto, esta é patologia de relativa frequência, benigna e
sem relatos de sequelas ³
A apófise do calcâneo se desenvolve como um centro independente de ossificação (possivelmente múltiplo). Aparece em
meninos de 9 a 10 anos e funde-se aos 17 anos; aparece em
meninas em idades ligeiramente mais jovens. Durante o crescimento rápido em torno da puberdade, a linha apofisária parece
estar mais enfraquecida devido ao aumento da frágil cartilagem calcificada 4.
Acredita-se que as microfraturas ocorram por causa do estresse de cisalhamento, levando à progressão normal da consolidação da fratura. Essa teoria explica o quadro clínico e a
aparência radiográfica da reabsorção, fragmentação e aumento
da esclerose, levando a uma eventual união. As radiografias que

mostram a fragmentação da apófise não são diagnósticas, porque múltiplos centros de ossificação podem existir na apófise
normal, como observado. No entanto, o grau de envolvimento
em crianças que exibem os sintomas clínicos da doença de Sever parece ser mais pronunciado 4.
Clinicamente, caracteriza-se por dor na região posterior do
calcâneo, principalmente após esforços físicos, algumas vezes
acompanhada de sinais inflamatórios 5.
Os médicos baseiam o diagnóstico nos sintomas. Radiografias não possibilitam realizar o diagnóstico da doença de Sever,
mas podem ajudar a identificar outras causas da dor no calcanhar, tais como cistos ósseos ou fraturas por estresse6.
O diagnóstico radiológico desta patologia apresenta-se de
forma diversificada. É mais comum o achado de fragmentação
e esclerose do núcleo de ossificação e o franjamento e alargamento da linha fisária. Estas alterações podem vir isoladas ou
combinadas em diferentes frequências 7.
Apoios para o calcanhar ajudam a reduzir a tração do tendão de Aquiles sobre o calcanhar. Talas podem ser usadas à
noite para estender de maneira passiva os músculos da panturrilha, ajudando a manter a flexibilidade. Na maioria dos casos pode-se recomendar imobilização da área com gesso. Esse
tratamento alivia a dor e alonga os músculos da panturrilha. Os
sintomas podem durar vários meses6.
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D ESCR I Ç Ã O

D O

CASO

Paciente O.S.S, 8 anos de idade em consulta com ortopedista com relato de dor importante no calcanhar esquerdo,
principalmente a dorsiflexão do pé, de natureza crescente. Foi
solicitado ressonância magnética do pé que evidenciou inflamação da epífise de crescimento da tuberosidade posterior do
calcâneo, sendo caracterizado a doença de Sever.
D I SCUSS Ã O

A Doença de Sever foi designada como apófise do alcaneo 8.
No entanto, foi em 1912, ano em que J.W. Sever publicou o livro
“Apophysitis of the os calcis”, que esta definição obteve mais
créditos e ficou formalmente conhecida. Esta dava conta de
uma identidade caracterizada clinicamente como uma dor no
calcanhar infantil e, adiantava que essa mesma dor era resultado de alterações e irregularidades verificadas no núcleo secundário do calcâneo. O investigador J.W. Sever atribuiu a sintomatologia às alterações inflamatórias e ainda deu conta do fato de
ter observado alterações circulatórias através de radiografias 1.
Foram encontradas várias teorias relatadas e categorizadas
sobre a fisiopatologia da Doença de Sever.
O crescimento e aperto do gastrocnemio e solear foi uma
das teorias propostas, em que foi constatado que o rápido período de crescimento do mesmo, causa um aumento de tensão
no Tendão de Aquiles e complexo tríceps sural, que consequentemente aumenta a tração na apófise do calcâneo 9,10.
A principal teoria na literatura sobre a fisiopatologia da
Doença de Sever é tratar-se de uma síndrome de uso excessivo derivado de microtraumatismos repetitivos a partir de um
aumento da tração na apófise. Esta tração acredita-se que é aumentada com a atividade desportiva onde a corrida e o salto
são prática frequente, que causam fraturas numa escala pequena, seguido de inflamação 9,11.
Desde a publicação do trabalho de Sever, esta patologia
vem sendo incluída no grupo das necroses avasculares, porém estudos mais recentes mostram que, na realidade, não se
trata de osteonecrose verdadeira 12. A vascularização da linha
epifisária da apófise do calcâneo, como qualquer outro tecido
cartilaginoso, é desprovida de circulação intrínseca, mas cercada por rica rede de vasos responsáveis por sua nutrição 13. Na
doença de Sever poderia haver aumento da vascularização com
amplificação do arranjo vascular devido às necessidades locais,
o que justificaria a imagem de franjamento. O alargamento da
linha epifisária seria explicado pela hipertrofia do tecido cartilagíneo como resposta ao baixo fluxo sanguíneo e a anoxia relativa 3. Sob condições de isquemia ocorreriam fissuras e fraturas
do núcleo de ossificação devidas aos estímulos mecânicos 13. O
processo de reparação inicia-se e substitui a região necrosada
por osso imaturo. Esses eventos originariam imagens de rarefação e fragmentação do núcleo. Assim, após as microfraturas
ocorreria achatamento das trabéculas juntamente com a revascularização e deposição do osso novo sobre trabéculas necróti-
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cas. Esse momento se caracterizaria pela imagem de esclerose
do núcleo de crescimento 3.
As osteocondrites são alterações que podem acometer
epífises, apófises ou ossos curtos e apresentam características radiológicas semelhantes, com uma fase inicial em que a
vascularização local é reduzida, levando a áreas de esclerose
(o osso fica mais denso, com aumento da hipotransparência).
Segue-se uma fase de revascularização, em que a radiologia
evidencia fragmentação óssea. Por último, ocorre regeneração óssea. Esse processo é autolimitado (dura cerca de dois a
três anos) e recebe diferentes nomes segundo sua localização.
O acometimento da apófise do calcâneo, conhecido como doença de Sever, apresenta claudicação por dor espontânea ou à
palpação nessa localização, melhorando com uso de palmilhas
14
.
A apófise do calcâneo atuaria como um sesamóide agindo
como transmissor de forças entre o tríceps sural e a planta do
pé. O excesso de esforço físico atuando nesse sistema seria o
responsável pelo aparecimento dos sinais e sintomas implicados nesta afecção. A força de tração do tendão de Aquiles
em oposição à força de tração da fáscia plantar e pequenos
músculos do pé seria responsável pela fragmentação da apófise. A resultante destas forças levaria à compressão da apófise
contra o corpo do calcâneo, culminando no aumento da densidade óssea neste local com quadro clínico inflamatório 15.
Diretamente relacionada com a Osteocondrose, a Doença de Sever afeta crianças de idade entre os 8 e aos 15 anos,
provocando-lhes dor no calcanhar que, nesta fase do seu crescimento ainda não tem completa a formação do osso que sustentará o corpo pelo resto da vida 16,17.
Esta patologia é considerada uma síndrome de uso mecânico excessivo com auto-limitaçao e prognóstico benigno 18. A
doença de Sever tem um aparecimento através de um espectro de dor leve recorrente de dor forte, associando-se assim a
uma prática desportiva ativa 9,19.
A patologia de Sever é produzida por uma sobrecarga no
sistema aquileo-calcâneo-plantar que em conjunto com o uso
de um calçado plano, aumenta a tração exercida sobre o núcleo epifisário pelo tendão de Aquiles 20.
A Doença de Sever é normalmente diagnosticada quando a criança se queixa de um surto crescente de dor na zona
do calcanhar, em apenas um ou nos dois pés em simultâneo
21. Alguns autores relatam que a Doença de Sever vem, geralmente, acompanhada por uma dorsiflexao do tornozelo
por uma deformidade de natureza variável que se nota e vai
contribuindo para o aumento da dor à medida que o afetado
aumenta a sua atividade física 1,21,22.
O tratamento depende muito do estado clínico da doença
de Sever.
A toma de anti-inflamatorios não esferoides nos três primeiros dias é também uma opção terapêutica 24.
A aplicação de gelo e o uso de crioterapia como terapêutica anti-inflamatoria, conjuntamente com alongamentos dos
músculos posteriores da perna (complexo gastrocnemio-soleo) foram tratamentos propostos por Hergenroeder, em
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1998 25.
Por fim temos o tratamento Ortopológico. Este tratamento
depende do estado de gravidade que se encontra o paciente 26.
O tratamento inicial consiste no uso de uma palmilha ortopédica compensatória das possíveis deformidades existentes no pé, com uma peça elevatória no calcanhar, isto é, uma
calcanheira de material duro com 5 mm de altura no mínimo,
dependendo esta medida do encurtamento que o grupo gastrosoleo apresente 24,27. Com este tratamento pretende relaxar a
musculatura posterior da perna, aproximando-se a origem e a
inserção da mesma, evitando assim a tensão que causa a inflamação da apófise 27.

CO N C L US Ã O

A Doença de Sever é uma patologia benigna contudo auto-limitativa, condicionando o quotidiano e a qualidade de vida
das crianças ativas. Atendendo a tal prova, o tratamento desta
enfermidade deve concentrar-se em reduzir a dor e proteger a
placa de crescimento (segundo o núcleo de ossificação do calcâneo)9.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Os Linfomas Cutâneos de Células T (LCCT) são um grupo de doenças
linfoproliferativas extranodais de comportamento clínico variável, sendo os subtipos
mais comuns dessas neoplasias a micose fungóide, síndrome de Sézary, linfoma cutâneo
primário de grandes células anaplásicas e papulose linfomatóide. APRESENTAÇÃO DO
CASO: P.S, sexo masculino, 54 anos, com queixa de lesão peniana há 2 anos de aspecto
inicial puntiforme e posterior formação de úlcera, dor à manipulação do pênis, dor em
hipogástrio, prurido e disúria. Achados pertinentes para investigação do caso foram encontrados em exame físico, análise histopatológica, análise imunohistoquímica, tomografia computadorizada e leucograma. Tais exames foram solicitados para confirmação
diagnóstica e estadiamento de LCCT em pênis. DISCUSSÃO: Dentro do grande grupo dos
LCCT, pode-se encontrar uma gama de diferentes neoplasias de difícil diferenciação em
relação às características clínicas, histológicas, imunofenotípicas e prognósticas. Todavia, a neoplasia relatada no caso clínico descrito representa um LCCT de comportamento indolente, haja vista que o paciente permaneceu longo período sem tratamento sem
apresentar evidências radiológicas de metástases a distância ou alterações sistêmicas
significativas. CONCLUSÃO: O relato de caso em questão evidenciou que a lesão primária
ulcerosa na região de glande dificultou o diagnóstico, devido sua semelhança com apresentação clínica de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Assim, a demora para
realização de exames complementares específicos e dificuldade de acesso aos especialistas favoreceu a evolução do quadro
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Cutaneous T-Cell Lymphomas (LCCTs) are a group of extranodal lymphoproliferative diseases with variable clinical behavior, the most common subtypes of
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T-cell lymphoproliferative diseases being mycosis fungoides, Sézary syndrome, primary
cutaneous lymphoma of large cells anaplastic and lymphomatoid papulosis. CASE REPORT: P.S, male, 54 years old, complaining of penile lesion for 2 years with an initial
punctate appearance and subsequent ulcer formation, pain when handling the penis,
pain in the hypogastrium, itching and dysuria. Relevant findings for the diagnosis were
found on physical examination, incisional foreskin biopsy, immunohistochemical analysis, computed tomography and white blood cell count. DISCUSSION: The large group
of LCCTs are composed by a range of different neoplasms that are difficult to differentiate through clinical, histological, immunophenotype and prognostic characteristics.
However, the neoplasm reported in this clinical case represents an LCCT with indolent
behavior, since its evolution was insidious and there were no metastases or significant
systemic changes. CONCLUSION: The case report in question showed that the primary
ulcerous lesion in the glans region made the diagnosis difficult, due to the similarity to
the typical manifestations of Sexually Transmitted Infections (STIs). Thus, the delay in
carrying out specific complementary exams and difficulty in accessing specialists favored the evolution of the condition.

I N T RO D U Ç Ã O

O

s linfomas representam um grupo de patologias oncológicas que se desenvolvem a partir dos tecidos linfóides, podendo ser originados dos linfócitos B ou T. Essa entidade
nosológica é classificada em dois grandes grupos: os linfomas
Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. Ademais, a principal distinção entre ambos os grupos é complexa e envolve inúmeros
achados e características. Na histologia, por exemplo, é avaliado o tipo de linfócito afetado, de modo que, no linfoma de Hodgkin, geralmente, há presença das células de Reed-Sternberg
em um cenário repleto de células inflamatórias e marcadores
CD15 (Leu-Mi) e CD30 (Ki-1) positivos, enquanto no linfoma
não-Hodgkin, essas descrições não estão presentes na maioria
dos casos.¹
Apesar de grande parte dos linfomas não Hodgkin desenvolverem-se a partir de linfócitos B, os linfomas cutâneos primários de células T (LCCT) representam até 75% a 80% de
todos os linfomas cutâneos.
A atual classificação WHO-EORTC para linfomas cutâneos
primários lista 13 entidades como sendo as principais neoplasias desse grupo. Nesse contexto, os subtipos mais comuns de
doenças linfoproliferativas de células T são a micose fungóide,
síndrome de Sézary, linfoma cutâneo primário de grandes células anaplásicas e papulose linfomatóide, as quais juntas, totalizam aproximadamente 95% dos LCCT.²
Os LCCT apresentam características clínicas bem amplas
e variadas. Tais linfomas podem manifestar-se de forma altamente agressiva ou fortemente indolente, dependendo de suas
características biológicas. Assim, dentro das LCCT mais incidentes, vale destacar que a micose fungóide, o linfoma cutâneo
primário de grandes células anaplásicas e a papulose linfomatóide tem como característica a apresentação indolente. Em
contrapartida, a síndrome de Sézary representa um subtipo de

linfoma cutâneo de comportamento agressivo, com frequente
leucemização e, portanto, comprometimento de segmentos
cutâneos distantes do sítio primário.³
A P RESE N T A Ç Ã O

D O

CASO

P.S, 54 anos, comparece ao serviço de urologia com queixa de lesão peniana há 2 anos. Refere que inicialmente, a lesão
tinha aspecto puntiforme, porém foi expandindo progressivamente até formação de úlcera. Queixou-se de dor à manipulação do pênis, dor em hipogástrio, prurido e disúria. Relata antibioticoterapia prévia para ISTs, que reduziu a inflamação local,
porém sem reduzir o tamanho da lesão.
Ao exame físico, paciente apresentava lesão ulcerosa espessa, profunda, dolorosa, pruriginosa, com exsudação purulenta
e fétida e localização difusa na glande e prepúcio, em contiguidade com canal da uretra. Ademais havia presença de placa
eritematosa acometendo toda pele do pênis, além de edema
peniano e escrotal e linfonodomegalia inguinal.
Sob suspeita de câncer de pênis, foi realizada biópsia incisional de prepúcio, em que foi constatada denso infiltrado
linfocítico, acometendo derme profunda, com disposição em
lençóis ao redor de vasos, anexos cutâneos e filetes nervosos,
além de atipia linfocitária. A análise imunohistoquímica evidenciou monoclonalidade para células T, com imunofenótipo
CD3+, CD4+, CD5+,CD8-. Tais achados favorecem linfoma não
hodgkin cutâneo com imunofenótipo T e índice de proliferação
celular Ki-67+ em 20% dos linfócitos.
Foi realizada Tomografia Computadorizada (TC) com contraste nos seguintes segmentos: tórax e abdome total. Não fo-

120

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

ram visualizadas linfonodomegalias retroperitoneais ou dos
hilos pulmonares. Órgãos internos de aspecto tomográfico normal, sem evidências de metástases.
No leucograma, não foram constatadas variáveis fora dos
parâmetros de referência, demonstrando assim: contagem
total de leucócitos de 8100/mm3; neutrófilos de 5022/mm3;
monócitos de 648/mm3; linfócitos de 2268/mm3.

D ESE N V O L V I ME N T O

Os linfomas cutâneos primários são definidos como linfomas não Hodgkin de origem extranodal, que acometem primariamente o tecido linfóide cutâneo e que, por definição, encontram-se restritos a pele no momento do diagnóstico. Podem
acometer as seguintes células de origem linfóide: Células T,
Células B e Natural Killers.
Já os linfomas cutâneos de células T (LCCT), por sua vez,
representam um grupo amplo e heterogêneo de patologias, que
preservam em comum a origem linfoproliferativa de células T.4
Sendo assim, dentro do grande grupo dos LCCT, pode-se encontrar uma gama de diferentes neoplasias que apresentam distinções bastante abrangentes com relação às apresentações clínicas, aparências histológicas, imunofenótipos e prognósticos.5
Vale destacar, que os LCCT representam 75% de
todos os linfomas cutâneos, sendo a Síndrome de Sézary e a
Micose fungóide (MF) os subtipos primeiramente descritos, e
responsáveis por 2/3 de todos os LCCT.4
Os LCCT podem ser divididos em três grandes grupos. O
primeiro representa os LCCT clássicos, que inclui a micose fungóide e suas variantes e também a síndrome de Sézary. O segundo grande grupo abrange as desordens linfoproliferativas
cutâneas primárias CD 30+. Por fim, no último grupo encontram-se alguns LCCT de incidência rara e de comportamento
comumente agressivo, que não se enquadram nos demais grupos supracitados.5
A neoplasia relatada no caso clínico descrito nesse trabalho
representa um LCCT de comportamento indolente, haja vista
que em dois anos de evolução, não foram evidenciados sinais
de metástases ou alterações sistêmicas significativas, tais quais
linfonodomegalias em cavidades torácica ou abdominopélvica,
febre, prurido generalizado ou metástases para outros órgãos
(como fígado e pulmões).
Sendo assim, em detrimento do caso clínico do paciente
apresentar lenta progressão, torna-se válido abordar alguns
aspectos clínicos e patológicos relacionados a MF, que representa o principal LCCT indolente. É importante ressaltar, a
princípio, que a MF apresenta frequência de 44% dentre todos
os LCCT, fato que epidemiologicamente a torna uma provável
hipótese diagnóstica, especialmente quando considera-se associadamente suas manifestações clínicas.6
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A micose fungoide caracteriza-se inicialmente pela presença de manchas, placas ou tumorações cutâneas pruriginosas.
A típica mancha desta neoplasia possui apresentação anular,
frequentemente eritematosa e desenvolve-se geralmente em
áreas não fotoexpostas, como glúteo, virilha, porção proximal
das coxas e mamas femininas, apresentando uma distribuição
em “roupa de banho”. Já os tumores, por sua vez, representam
elevações que podem ulcerar e necrosar, favorecendo a instalação de infecções oportunistas. Quando as lesões se apresentam
sob a forma de tumor, ocorre infiltração profunda da derme por
linfócitos T CD4+.3,6,7,9
O paciente descrito no caso apresenta uma lesão linfomatosa cutânea manifestada por uma úlcera peniana em região de
maior espessura, circundada por um halo eritematoso, além de
sinais de inflamação aguda, denotando a presença de infecção
associada. Ademais, ao exame histopatológico apresenta denso infiltrado linfocítico acometendo a derme profunda (como
ocorre nas tumorações da MF) além de imunofenótipo CD3+,
CD4+, CD8- que é o padrão fenotípico comumente encontrado
nos linfócitos T neoplásicos da MF.6,7,8
O diagnóstico da MF, especialmente em suas formas iniciais
(placas e manchas) é desafiador, dado o caráter inespecífico
das lesões. Comumente, pacientes são erroneamente diagnosticados como portadores de eczema ou parapsoriase, demandando anos até receber o diagnóstico definitivo.8,9
Além disso, em grande parte dos casos, as biópsias podem
trazer apenas resultados sugestivos de LCCT, sem quaisquer
especificações quanto ao tipo patológico, haja vista que a comprovação diagnóstica mediante análise imunohistoquímica
nem sempre é precisa, podendo ser observadas inúmeras alterações fenotípicas distintas capazes de sugerir presença de
células T neoplásicas. Nos casos de MF, como previamente comentado, nota-se na maioria das vezes o fenótipo CD3+, CD4+,
CD8-. Contudo, as células T podem apresentar perda de diversos outros antígenos, trazendo uma grande diversidade de fenótipos que variam conforme o caso analisado.3,4,6,7
Os critérios diagnósticos da International Society for Cutaneous Lymphomas (ISCL) para MF precoce baseiam-se em
alterações clínicas, histopatológicas, moleculares e imunopatológicas conforme demonstrado na tabela 1. Nesse algoritmo,
torna-se possível o diagnóstico de MF apenas com critérios clínicos e histopatológicos, caso haja presença dos critérios pré-determinados como descrito na tabela 1.9
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Tabela 1. Critérios Diagnósticos para MF
Critérios

Clínico

Sistema de pontuação

Básico
Manchas / placas finas persistentes e / ou progressivas

2 pontos básicos para um critério básico e dois critérios
adicionais
1 ponto para um critério básico e um adicional

Adicional
1) Não exposto ao sol
localização
2) Variação de tamanho / forma
3) Poiquilodermia

Histopatológico

Básico
Infiltrado linfóide superficial

2 pontos básicos para um critério básico e dois critérios
adicionais
1 ponto para um critério básico
e um adicional

Adicional
1) Epidermotropismo sem espongiose
2) Atipias linfóides
1) Rearranjo de gene TCR clonal

Molecular biológico
1 ponto para clonalidade

Imuno Patológico

1) <50% CD2+, CD3+, e / ou células T CD5+
2) <10% de células T CD7+
3) Discordância epidérmica/dérmica de CD2, CD3, CD5 ou CD7.

1 ponto para cada critério

* É necessário um total de 4 pontos para o diagnóstico de MF com base em qualquer combinação de pontos dos critérios clínicos,
histopatológicos, biológicos moleculares e imunopatológicos. Atipia linfóide é definida como células com núcleos hipercromáticos
aumentados e contornos nucleares irregulares ou cerebriformes. Deficiência de antígeno das células T confinada à epiderme.

Com relação aos critérios para diagnóstico precoce de MF
elaborados pela ISCL (Tabela 1), o paciente do caso relatado
apresenta 2 pontos nos critérios clínicos devido a presença de
mancha eritematosa progressiva (critério básico), associado a
outros dois critérios adicionais: placa que apresenta variação
de tamanho e presença em área não fotoexposta. Com relação
ao critério histopatológico, o paciente apresenta 1 ponto, visto que há presença de infiltrado linfocitário cutâneo (critério
básico), associado a atipia linfocitária (critério adicional). No
critério de biologia molecular, foi constatada a monoclonalidade entre os linfócitos T neoplásicos, garantindo 1 ponto nesse
quesito. No critério imunofenotípico, há presença de células T
CD3+, CD5+, no entanto não foi realizada a estimativa percentual de linfócitos com essas características. Portanto, ao todo
somam-se 4 pontos, suficientes para classificar o paciente
como portador de MF.
Com relação a MF, o prognóstico é bastante variável conforme estágio da doença. Pacientes que apresentam lesões iniciais,

com apresentação na forma de mancha ou mácula, apresentam
sobrevida de 97-98% em 10 anos de doença. Já os pacientes
com placas e manchas acometendo mais de 10% da superfície corpórea, a sobrevida em 10 anos é de 83%. Pacientes que
apresentam acometimento cutâneo na forma de tumoração, a
sobrevida cai para 42%. Por fim, nos casos mais avançados, em
que é constatado acometimento linfonodal com confirmação
histológica, a sobrevida é de apenas 20% em 10 anos.6
Diante disso, é fundamental que seja feito o estadiamento
da doença visando estimar o prognóstico e a definir a melhor
terapêutica para o paciente.6 O atual estadiamento para MF,
também empregado para síndrome de Sézary, utiliza-se de 4
variáveis, sendo elas tumor, linfonodos, metástases e sangue
(estadiamento TNMB). Desta forma, deve-se avaliar a extensão do envolvimento cutâneo (T), acometimento de linfonodos
(N), metástase para outros órgãos (M) e detecção de células de
Sézary no sangue periférico (B) como demonstrado na tabela
2.7,10
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Tabela 1. Critérios Diagnósticos para MF
Estágio

Definição

T2

Manchas, placas ou ambas envolvendo ≥10% da área da superfície corporal

T1
T3
T4

N0
N1
N2
N3

M0
M1
B0
B1
IA
IB

IIA
IIB

IIIA
IIIB
IVA

IVB

Manchas ou placas adesivas ou não ou ambas envolvendo <10% da área da superfície corporal
Um ou mais tumores cutâneos
Eritroderma

Linfonodos clinicamente não envolvidos

Linfonodos aumentados clinicamente, mas não envolvidos histologicamente
Linfonodos clinicamente não palpáveis, mas envolvidos histologicamente
Linfonodos clinicamente aumentados e histologicamente envolvidos
Nenhuma doença visceral
Doença visceral

Sem células atípicas circulantes (células Sézary)
Células atípicas circulantes (células Sézary)
Estadiamento
T1N0M0
T2N0M0

T1–2N1M0
T3N0–1M0
T4N0M0
T4N1M0

T1–4N2–3M0
T1–4N0–3M1

Sendo assim, o paciente encontra-se em estágio IIB (T3N1M0B0), com sobrevida estimada de 44% em 10 anos conforme
a classificação WHO-EORTC, requerendo, portanto, tratamento quimioterápico e radioterápico.

CO N C L US Ã O

A partir do exposto, pode-se concluir que o caso em questão se trata de um LCCT, com comportamento indolente. Tendo
em vista as manifestações clínicas, as análises histopatológicas
e imunohistoquímicas (conforme dispostos nos critérios diagnósticos da ISCL), bem como a importância epidemiológica,
pode-se sugerir que o linfoma do caso descrito trata-se de MF.
O diagnóstico definitivo da MF, especialmente em suas fases iniciais, é desafiador, já que muitas de suas características
clínicas e patológicas são inespecíficas.10 Em estudos retrospectivos, o tempo médio desde o surgimento dos primeiros sintomas até o momento do diagnóstico dura em média 3 a 4 anos,
chegando em alguns casos a exceder quatro décadas.10 A lesão
primária ulcerosa na região de glande constatada no paciente,
certamente postergou o diagnóstico de LCCT na atenção primária, devido sobretudo à sua semelhança com certas ISTs. É
fundamental que seja feito o estadiamento da doença em casos
de MF, a partir do qual poder-se-á avaliar qual a melhor conduta terapêutica, bem como estimar o prognóstico.6 Pacientes
com MF em estágios iniciais possuem sobrevida semelhante à
de pacientes controle em suas respectivas faixas etárias.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A retinite em imunodeprimidos é uma doença rara que vem aumentando
sua prevalência ao longo dos anos devido ao crescente acréscimo da imunossupressão
biológica, seja ela por infecções imunossupressoras ou pelo uso de drogas imunobiológicas. O espectro da infecção engloba a influência de alguns fatores como: capacidade de imunocompetência do indivíduo acometido, tipo de patógeno e fatores externos.
OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo avaliar os espectros e padrões da retinite
com o intuito de facilitar o reconhecimento e o diagnóstico precoce de lesões retinianas
em pacientes imunocomprometidos. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão sistemática,
utilizando bases de dados para a busca de artigos, como MEDLINE, SciELO e PubMed
com cruzamentos de descritores “Viral Retinitis”, “Acute Retinal Necrosis” e “Progressive Outer Retinal Necrosis”. RESULTADOS: O estudo evidencia que o espectro de lesão
varia conforme inúmeros fatores, sendo o principal deles a imunocompetência de cada
indivíduo. Sendo assim, é de fundamental importância contextualizar cada paciente em
sua situação imunológica antes de proceder a investigação diagnóstica. Observa-se, portanto, que a Necrose Retiniana Aguda pode acometer tanto pacientes imunocompetentes
quanto imunodeprimidos. Do outro lado, temos a Necrose Retiniana Exterior Progressiva, a retinite por CMV e os tubérculos coróides que acometem imunodeprimidos quase
que com exclusividade. A fundoscopia mostra-se como exame inicial fundamental na caracterização do espectro de cada lesão. CONCLUSÃO: A retinite em pacientes imunodeprimidos é uma realidade atual. Sua detecção e diagnóstico precoce são de fundamental
importância para redução de sequelas e complicações. Para tanto, torna-se fundamental
a abordagem de rotina com exame de fundo de olho em atendimentos que envolvam pacientes imunodeprimidos, mesmo que sem queixas oftalmológicas
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Retinitis in immunocompromised patients is a rare disease that has
been increasing in prevalence over the years due to the growing increase in biological
immunosuppression, whether due to immunosuppressive infections or the use of immunobiological drugs. The infection spectrum encompasses the influence of some factors
such as: immunocompetence capacity of the affected individual, type of pathogen and external factors. OBJECTIVES: This study aims to evaluate spectrum and patterns of viral
retinitis in order to facilitate early retinal lesions recognition and diagnosis in immunocompromised patients. METHODS: This is a systematic review, using databases to search for articles, such as MEDLINE, SciELO and PubMed. The descriptors used were: “Viral
Retinitis”, “Acute Retinal Necrosis” and “Progressive Outer Retinal Necrosis”. RESULTS:
The study shows that the lesion spectrum varies according to numerous factors and the
most important was immunocompetence situation of each individual. Therefore, it is of
fundamental importance to contextualize each patient’s immunological situation before
proceeding with diagnostic investigation. It is observed, therefore, that Acute Retinal
Necrosis can affect both immunocompetent and immunocompromised patients. On the
other side, we have Progressive External Retinal Necrosis, CMV retinitis and choroidal
tubercles that affect immunocompromised patients almost exclusively. Fundoscopy is
shown as a fundamental initial exam in each lesion spectrum characterization. CONCLUSION: Retinitis in immunodepressed patients is a current reality. Its early detection and
diagnosis are of fundamental importance to reduce sequelae and complications. Therefore, routine approach with fundoscopy examination while treating immunodepressed
patients is essential, even without ophthalmic complaints.

I N T RO D U Ç Ã O

A

retinite em imunodeprimidos é uma doença rara
que vem aumentando sua prevalência ao longo dos
anos devido ao crescente acréscimo da imunossupressão biológica, seja ela por infecções imunossupressoras ou pelo uso de
drogas imunobiológicas. Dentre essas infecções, cabe destacar
alguns agentes específicos, sendo eles representantes principalmente da família Herpesviridae (vírus portadores de DNA-dupla fita caracterizados por reativações de infecções latentes
após uma infecção primária). Herpes simplex vírus (HSV), varicela zoster vírus (VZV) / herpes zoster vírus (HZV), citomegalovírus (CMV) e Epstein-Barr vírus (EBV) são os principais
representantes desse grupo.1
A infecção humana por esses vírus é considerada onipresente, sendo encontrada com taxas de soropositividade variando de 60 a 100% em alguns estudos.2-4 O espectro da reativação
da infecção latente engloba a influência de alguns fatores como:
capacidade de imunocompetência do indivíduo acometido,
tipo de patógeno e fatores externos. A imunodepressão, em
especial relacionada à imunidade celular, foi observada como
o fator mais determinante no surgimento de manifestações
clínicas. O espectro de manifestação viral é variável conforme

à imunidade do indivíduo, podendo variar entre Necrose Retiniana Aguda (NRA) em pacientes imunocompetentes e Necrose Retiniana Externa Progressiva (NREP) ou retinite por CMV
naqueles com imunidade severamente comprometida. 1
Diante do crescente número de casos de imunossupressão
atualmente, é necessário, portanto, que médicos clínicos e/
ou infectologistas realizem exame oftalmológico em pacientes
imunodeprimidos por oftalmoscopia indireta como procedimento inicial básico. Afinal, pacientes com contagem de CD4
menor que 100 células por µL e/ou pacientes com HIV, independentemente de contagem de CD4, porém, com sintomas
oculares, podem ser beneficiados dessa maneira de triagem.
Para tanto, é fundamental que exista treinamento específico
para realização de oftalmoscopia indireta, incrementando habilidade de diagnóstico ocular na formação médica básica.5
O B J E T I V OS

Avaliar os espectros e padrões da retinite por meio da análise de artigos que abordem fundoscopia com o intuito de facili-
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tar o reconhecimento e o diagnóstico precoce de lesões retinianas em pacientes imunocomprometidos
ME T O D O L O G I A

O método de pesquisa utilizado foi a revisão sistemática
com busca em bases de dados, como MEDLINE, SciELO e PubMed com cruzamentos de descritores “Viral Retinitis”, “Acute
Retinal Necrosis” e “Progressive Outer Retinal Necrosis”. Foram
utilizados artigos escritos em português e inglês, no período
de 1994 à 2019. Assim, foram incluídos artigos originais e artigos de revisão sobre o tema. Após selecionar os artigos que
se adequaram à temática proposta, houve leitura integral para
a construção deste trabalho. Foram analisados os seguintes
parâmetros: amostra populacional do estudo; padrões de lesão na fundoscopia; contagem de CD4 individual e tipo de tratamento implementado. 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.
RESU L T A D OS

Diante da leitura dos artigos, foi possível comparar diversos espectros de lesão retiniana. A Necrose Retiniana Aguda
apresentou uma incidência de 1 caso para cada 1,5 – 2 milhões
de habitantes no Reino Unido, com pico bimodal na 4ª e 6ª década de vida.6 Nos pacientes com esse padrão de lesão, foi observado antecedente de infecção herpética ou infecção aguda
propriamente dita em 50% dos casos. 6-8
Houve NRA tanto em pacientes imunocompetentes quanto em pacientes imunodeprimidos, variando a intensidade de
perda visual e complicações conforme à taxa de imunodeficiência. Os principais agentes encontrados foram HZV e HSV.1
A sintomatologia inicial desses casos variou com vermelhidão
ocular, dor ocular, fotofobia e embaçamento visual1 e alguns
pacientes apresentaram síndrome gripal associada.7 Cerca de
85% apresentaram sintomas de NRA de maneira unilateral 6 9 10
Os critérios diagnósticos foram embasados em: um ou mais
focos de necrose retiniana na retina periférica, rápida progressão na ausência de tratamento, disseminação circunferencial,
vasculopatia oclusiva e reação inflamatória em câmara vítrea
e câmara anterior. Além disso, foram observados fatores de
suporte, como: neuropatia ou atrofia óptica, esclerite e dor. O
aciclovir foi o tratamento preconizado para esses casos, tanto
na fase de indução endovenosa quanto na fase de manutenção
via oral. 1
A Necrose Retiniana Exterior Progressiva, por sua vez, foi
praticamente exclusiva em pacientes imunocomprometidos,
principalmente em casos soropositivos para HIV com contagem de CD4 menor que 200.1 Apresenta incidência decrescente no mundo em virtude do maior adesão e avanço da terapia
antirretroviral no mundo. A etiologia mais comum foi o HZV,
sendo responsável por 71,5% dos casos.11
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A NREP se apresentou como perda de campo e acuidade
visual, com evolução indolor.18 Outros sintomas associados
foram: vasculite cerebral, encefalite, meningite e sintomas de
confusão mental.19 Nesses casos, o padrão de envolvimento foi
predominante bilateral, seja no momento do diagnóstico ou em
até 30 dias após o diagnóstico, abrangendo 70% dos casos.12 13
Os critérios diagnósticos se basearam em lesões multifocais, opacificação retiniana profunda sem bordos granulares,
lesões geralmente confluentes, lesões periféricas, progressão
rápida, direção de disseminação inconsistente e ausência de
inflamação vascular. A lucência perivenular foi um fator de suporte. O tratamento preconizado também foi o aciclovir tanto
na fase de indução endovenosa quanto na fase de manutenção
via oral.1
A retinite por CMV acomete pacientes severamente imunocomprometidos (HIV positivo com contagem de CD4 < 100,
pacientes em uso de imunobiológicos ou em imunossupressão para recepção de transplantes). Tanto a infecção primária
quanto a reativação apresentaram manifestações sistêmicas
associadas. 1
Nesses casos, o diagnóstico é feito pautado em critérios de
suporte, sendo eles: imunodepressão severa, padrão ocular
bilateral, necrose retiniana periférica, inflamação intraocular
mínima, progressão lenta e PCR positivo para CMV em humor
vítreo ou aquoso. Na fundoscopia foi descrito o padrão de
“queijo e ketchup”. O tratamento preconizado, por fim, foi o uso
de ganciclovir e valganciclovir tanto para indução quanto para
manutenção, tendo como alternativa o uso de foscarnet.1
Outro estudo também conseguiu evidenciar formas oculares de tuberculose em pacientes imunodeprimidos. A forma
mais comum dessa lesão foi o tubérculo coroide. Clinicamente,
esse tubérculo se manifesta como uma lesão tipicamente pequena (cerca de um terço do tamanho do disco óptico), acinzentadas ou amarelo-acinzentadas, elevadas, com margens
suaves e indefinidas. Pode ter acometimento unilateral ou bilateral, localizando-se próxima ao disco óptico. Os tubérculos podem ser únicos ou múltiplos, mas a maioria se apresenta com
mais de 5 lesões. Se houver aumento do foco infeccioso, a lesão
pode ter um padrão chamado de tuberculoma ou granuloma
coroide.5
Em relação à retinite associada à terapia com imunobiológicos, foi observada a associação de Necrose Retiniana Externa
Progressiva bilateral com o uso de Etanercept em estudo de
Benz et al, 2003 com um paciente.14 Também foi observado o
surgimento de retinite por CMV em dois pacientes de estudos
diferentes com o uso de Infliximab e Anti-TNF.15 16

D I SCUSS Ã O

Na análise do estudo, é evidente que o espectro de lesão
varia conforme inúmeros fatores, sendo o principal deles a
imunocompetência de cada indivíduo. Sendo assim, é de fun-
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damental importância contextualizar cada paciente em sua
situação imunológica antes de proceder a investigação diagnóstica. Observa-se, portanto, que a NRA pode acometer tanto
pacientes imunocompetentes quanto imunodeprimidos. Do
outro lado, temos a NREP, a retinite por CMV e os tubérculos
coróides que acometem imunodeprimidos quase que com exclusividade.
Para realização do diagnóstico, observou-se a importância
da associação de dados clínicos, epidemiológicos e sorológicos.
A fundoscopia se mostrou imprescindível na abordagem inicial do espectro de lesão. O fato, contudo, é que nem sempre
está disponível para a prática clínica, sendo fundamental um
melhor treinamento dessa habilidade durante a formação nas
escolas médicas, de modo que clínicos e infectologistas sejam
capazes de realizar a fundoscopia com maestria.
Nesse sentido, é possível melhorar a acurácia diagnóstica
e, assim, instituir o tratamento de maneira adequada. O reconhecimento e tratamento precoces são de suma importância
para evitar a progressão da lesão e, consequentemente, suas
complicações. Complicações essas que elevam a debilidade do
indivíduo, pois cursam geralmente com perda de acuidade visual em caráter irreversível.
Outro aspecto importante, é a abordagem multiprofissional em relação ao tratamento desses pacientes, uma vez que
devem ser tratados não só com medicações que ajam diretamente no agente etiológico, mas também de forma a melhorar
a imunidade do indivíduo. Nesse contexto, a correta adesão do
tratamento antirretroviral, o seguimento de pacientes em uso
de drogas imunossupressoras e daqueles em imunodepressão
para recepção de transplantes torna-se fundamental. Afinal,
dessa maneira, a terapia oftalmológica mais invasiva com abordagem de injeções intravítreas e fotocoagulação com laser ficariam mais direcionadas para casos refratários e complicados.
CO N C L US Õ ES

A retinite em pacientes imunodeprimidos é uma realidade
atual. Sua detecção e diagnóstico precoce são de fundamental
importância para redução de sequelas e complicações. Para
tanto, torna-se fundamental a abordagem de rotina com exame
de fundo de olho em consultas que envolvam pacientes imunodeprimidos, mesmo que sem queixas oftalmológicas. A escolha da melhor opção de tratamento deve ser individualizada
e baseada nas condições clínicas do paciente, uma vez que os
espectros de lesão variam conforme sua competência imune.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:Responsável pelos maiores índices de mortalidade no mundo, o câncer de
mama destaca se dentre as neoplasias malignas, tornando-se um grande problema em
saúde pública, no que diz respeito à saúde da mulher. OBJETIVOS: Descrever a experiência do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas de Goiás (HC-UFG) em Reconstrução mamária. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo analítico retrospectivo, as
informações foram retiradas de prontuários médicos de 42 pacientes, do sexo feminino,
que foram submetidas à reconstrução mamária imediata ou tardia, no HC-FM- UFG, entre
março de 2015 e março de 2017, pelo mesmo preceptor. RESULTADOS: O Estadiamento
do câncer de mama mais prevalente no momento da primeira cirurgia foi Estágio IIA em
26,2% (11). Quanto as cirurgias realizadas pela equipe de mastologia, 61,9% (26) de
nossas pacientes foram submetidas a mastectomia radical modificada. A preservação do
complexo areolopapilar ocorreu em 23,8% (10) dos casos. O esvaziamento axilar ocorreu em 57,1% (24) dos casos, independente do linfonodo. O tipo histopatológico mais
encontrado foi carcinoma ductal invasor em 61,9% (26). Em 92,8% (39) o tumor era unilateral e 66,7% (28) o lado acometido era esquerdo. A grande maioria das complicações
encontradas são consideradas menores, como: deiscências, seromas, infecções de ferida
operatória e necroses de retalho < 20% (7). CONCLUSÃO: As várias técnicas e indicações de reconstrução mamária devem ser baseadas em fatores relacionados à sequela da
mastectomia, às características físicas da paciente, ao prognóstico do câncer de mama,
à qualificação da equipe médica e aos recursos institucionais disponíveis. Os pacientes
chegam para atendimento geralmente num estágio mais avançado do câncer de mama.
Isso impede, muitas vezes, um tratamento mais conservador pela equipe de mastologia,
levando a ressecções maiores, com grandes perdas de pele.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Responsible for the highest mortality rates in the world, breast cancer
stands out among malignant neoplasms, becoming a major public health problem with
regard to women's health. OBJECTIVE: Describe the experience of the Plastic Surgery
Service of Clinical Hospital of Goiás (HC-UFG) in breast reconstruction. METHODOLOGY: This is a retrospective analytical study, the information was taken from medical records of 42 female patients, who underwent immediate or late breast reconstruction, at
HC-FM-UFG, between March 2015 and March 2017, by the same preceptor. RESULTS:
The most prevalent stage of breast cancer at the time of the first surgery was Stage IIA
in 26.2% (11). As for the surgeries performed by the mastology team, 61.9% (26) of our
patients underwent modified radical mastectomy. The preservation of the nipple-areola
complex occurred in 23.8% (10) of the cases. Axillary emptying occurred in 57.1% (24)
of the cases, regardless of the lymph node. The most common histopathological type was
invasive ductal carcinoma in 61.9% (26). In 92.8% (39) the tumor was unilateral and
66.7% (28) the affected side was left. The vast majority of complications found are considered minor, such as: dehiscences, seromas, infections of the surgical wound and flap
necrosis <20% (7). CONCLUSION: The various techniques and indications for breast reconstruction must be based on factors related to the sequela of mastectomy, the patient's
physical characteristics, the prognosis of breast cancer, the qualification of the medical
team and the institutional resources available. Patients arrive for care usually at a more
advanced stage of breast cancer. This often prevents a more conservative treatment by
the mastology team, leading to larger resections, with great skin loss.

I N T RO D U Ç Ã O

O

câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum entre as mulheres, no mundo e no Brasil, depois
do câncer de pele não melanoma. Segundo o Instituto Nacional
do Câncer (INCA), estima-se que 57.960 novos casos surgiram
no Brasil em 2016, respondendo por 28% dos novos casos de
câncer a cada ano1.
O grande avanço da Mastologia na prevenção e no diagnóstico precoce do Câncer de Mama têm permitido detectar mais
frequentemente lesões neoplásicas iniciais, resultando assim
um número cada vez maior de pacientes submetidas ao tratamento cirúrgico conservador, com margem de segurança aceitável e bons resultados estéticos.5
Mesmo com o maior emprego do tratamento cirúrgico
conservador, as sequelas geradas após a ressecção mamária
por câncer de mama criam uma deformidade estética a essas
pacientes, tornando indispensável à coparticipação entre as
equipes de Mastologia e Cirurgia Plástica para que disponibilizemos o melhor tratamento possível na reconstrução e reparação das sequelas geradas após a ressecção do tumor.
Muitas técnicas de reconstrução mamária vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos e suas indicações, muitas vezes,

são baseadas em fatores relacionados à sequela da mastectomia, às características físicas da paciente, ao prognóstico do
câncer de mama, à qualificação da equipe médica e aos recursos institucionais disponíveis2.
Apesar de indicações especificas dependentes das situações supracitadas, em muitos casos, pode-se optar por diversas
técnicas de reconstrução total, realizadas imediatas ou tardiamente em relação ao procedimento de retirada do tumor pela
equipe de Mastologia. Dentre os procedimentos mais comumente empregados em nosso meio, temos os retalhos miocutâneos pediculados, como os do retalho transverso do músculo
reto abdominal (TRAM) e o do músculo grande dorsal (GD), o
uso de materiais aloplásticos (MAs), como expansores teciduais temporários ou definitivos e implantes de silicone, além do
uso do enxerto de gordura - lipoenxertia.2
O B J E T I V OS

Relatar a experiência do Serviço de Cirurgia Plástica do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universida-
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de Federa de Goiás (HC-FM- UFG) em Reconstrução de Mama
através de uma análise do perfil de 42 pacientes submetidas
à reconstrução mamária após ressecção por câncer de mama
durante os anos de 2015 e 2017.
M É T O D O L O G I A

Pacientes
Trata-se de um estudo analítico retrospectivo, realizado
através da revisão de prontuários médicos de 42 pacientes, do
sexo feminino, que foram submetidas à reconstrução mamária imediata ou tardia, no HC-FM- UFG, entre março de 2015 e
março de 2017, pelo mesmo preceptor.

Parâmetros Analisados
Para traçar o perfil das nossas pacientes, foram analisados
e correlacionados dados como: origem da paciente (cidade e
Estado), idade da paciente (no momento do diagnóstico do
câncer), estadiamento do câncer de mama no momento da
primeira cirurgia da mastologia, procedimento cirúrgico realizado pela mastologia, tipo histopatológico do tumor, momento
da reconstrução (imediata ou tardia), lateralidade da mama reconstruída, técnica utilizada para reconstrução, complicações
pós-operatórias ocorridas, tratamento adjuvante ou neoadjuvante, número de procedimentos cirúrgicos de reconstrução
mamária e recidiva do câncer.
RESU L T A D OS

A partir da amostra de 42 pacientes, 47,6% (20) moram
em Goiânia, 30,9% (13) do interior do estado de Goiás e 21,5%
(9) provenientes de outros estados. Quanto à idade, a média de
idade foi de 43 anos no momento do diagnóstico, variando em
uma faixa de 29 a 64 anos.
O Estadiamento do câncer de mama mais prevalente em
nosso estudo no momento da primeira cirurgia foi Estágio IIA
em 26,2% (11), Estágio IA, IIB E IIIA com 9,5% (4) cada, Estágio 0 com 7,1% (3), Estágio IIIB E IIIC com 4,8% (2) cada,
desconhecido 26,2 (11) e sem evidência de malignidade em
2,4% (1).
Quanto as cirurgias realizadas pela equipe de mastologia,
61,9% (26) de nossas pacientes foram submetidas a mastectomia radical modificada; 14,3% (6) foram submetidas a quadrantectomia; 9,5% (4) à mastectomia simples; 7,1% (3) a
setorectomia; 4,8% (2) a adenomastectomia e 2,4% (1) adenomastectomia profilática. Foi possível a preservação do complexo areolopapilar (CAP) em 23,8% (10) dos casos apenas,
sendo necessária sua ressecção em 76,2% (32) dos casos. Em
71,4% (30) dos casos a equipe de mastologia realizou biópsia
de linfonodo sentinela, e desses casos, 40% (12) dos linfonodos
encontrados estavam positivos. Foi realizado esvaziamento
axilar em 57,1% (24) dos casos total dos casos, independente
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do linfonodo sentinela.
Os tipos histopatológicos mais encontrados nas pacientes
estudadas foram: carcinoma ductal invasor em 61,9% (26) dos
casos; 4,8% (2) dos casos de carcinoma lobular invasivo; 7,1%
(3) dos casos de carcinoma ductal in situ; 2,4% (1) dos casos de
carcinoma lobular in situ; 2,4% (1) de tumor filoide; 2,4% (1)
de carcinoma misto e 19% (8) dos casos o tipo histopatológico
não foram encontrados nos prontuários médicos.
A reconstrução da mama imediata à ressecção do câncer
de mama foi realizada em 54,7% (23) dos casos e 45,3% (19)
foram realizadas tardiamente. Desses 23 casos de reconstrução imediata, 61% (14) casos foram realizados pelo serviço de
cirurgia plástica do HC-FM-UFG. Dentre os demais, 39% (9)
dos casos, 77,7% (7) foram realizadas pela mastologia de outro hospital, 11,15% (1) realizado pela equipe de mastologia
do HC-FM-UFG e 11,15% (1) realizado por equipe de cirurgia
plástica de outro hospital. Esses casos foram encaminhados
para o nosso serviço de cirurgia plástica devido a insatisfação
das pacientes com a primeira reconstrução.
Em 92,8% (39) o tumor era unilateral e 66,7% (28) o lado
acometido era esquerdo. Dentre as 23 cirurgias de reconstruções imediatas realizadas pelo Serviço de Cirurgia Plástica HC-UFG foram realizados: 39,1% (9) casos de TRAM monopediculado, 14% (2) casos de TRAM bipediculado para reconstrução
unilateral, 7,1%(1) caso de TRAM bipediculado para reconstrução bilateral, 7,1%(1) caso de retalho do músculo grande
dorsal associado com o expansor tecidual e 7,1%(1) caso de
uso de expansor tecidual isolado. (Gráfico 01)
Nas 19 pacientes de reconstrução tardia, os procedimentos
realizados foram: 52,7%(10) casos de TRAM monopediculado,
21,1% (4) casos de mastopexia com uso de prótese bilateral ,
10,6% (2) casos de uso de expansor tecidual, 5,2% (1%) caso
de retalho do músculo grande dorsal associado a expansor tecidual, 5,2% (1%) caso de uso de prótese bilateral e 5,2% (1%)
caso de TRAM bipediculado para reconstrução unilateral. (Gráfico 02).
Quanto às complicações da reconstrução de mama imediata, tivemos em 54,76% casos (6) de complicações. Dentre elas
algumas mulheres apresentaram mais de um tipo de complicação. Tivemos 33,4% casos (2) de necrose de gordura < 10% da
mama no pós operatório de um TRAM monopediculado e outro
bipediculado; 16,7% (1) casos de infecção de ferida operatória no pós operatório de TRAM monopediculado; 16,7% (1)
caso de fibrose da neomama após uso de radioterapia no pós
operatório de um TRAM; 16,7% (1) caso de deiscência no pós
operatório de TRAM monopediculado e 16,7% (1) caso de hematoma após uso de expansor de mama. (Gráfico 03).
Nos procedimentos de reconstrução de mama tardia, tivemos em 19 procedimentos, 52,6% (10) casos de complicação.
Dentre elas algumas mulheres apresentavam mais de um tipo
de complicação. Tivemos 15,8% (3) casos de deiscências menores na cicatriz da mama, uma após confecção de um retalho
de rotação local e outras duas após TRAM monopediculado;
5,2% (1) caso de infecção de ferida operatória associado a deiscências; 5,2% (1) caso de seroma de abdome associado a deis-
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cência em cicatriz abdominal, após TRAM monopediculado;
10,4% (2) caso de congestão venosa com necrose gordurosa (<
10%) da mama, após TRAM monopediculado; 5,2% (1) caso de
contratura capsular Baker III após 12 anos de uso de prótese
bilateral; 5,2% (1) caso de sofrimento de pele da área receptora e 5,2% (1) caso de óbito decorrente de uma complicação pós
transfusional (Sindrome de TRALI) em uma paciente que havia
sido submetida a um TRAM monopediculado. (Gráfico 04).
Depois de realizadas as reconstruções imediatas e tardias,
foram realizados em sequência 72 procedimentos, em 36 cirurgias de refinamento das reconstruções mamárias (segundo
tempo da reconstrução imediata e novos refinamentos e simetrizações): 26,4% (19) casos de uso lipoenxertia, 25% (18)
casos de reconstrução do CAP, 11,1% (8) casos de mastopexia
contralateral, 8,3% (6) casos de mastopexia com uso de prótese bilateral, 5,5% (4) casos de ressecção de esteato necrose,
4,1% (3) casos de uso de prótese unilateral, 4,1% (3) casos de
uso de prótese bilateral, 2,7% (2) casos e lipoescultura do retalho, 2,7% (2) casos de mastopexia do retalho, 2,7% (2) casos
de desbridamento, 1,4% (1) caso de TRAM monopediculado,
1,4% (1) caso de rotação de retalho local, 1,4% (1) casos de
rigotomia, 1,4% (1) caso de retalho do músculo grande dorsal associado a expansor tecidual, 1,4% (1) caso de retalho do
músculo grande dorsal.
Sobre o uso de terapias adjuvantes e neoadjuvantes,
19%(8) das pacientes foram tratadas com quimioterapia neoadjuvante e 66,7% (28) com quimioterapia adjuvante. Em
relação a radioterapia 2,4% (1) das pacientes foram tratadas
com radioterapia neoadjuvante e 54,7% (23) com radioterapia
adjuvante.

D I SCUSS Ã O

O grupo de pacientes apresentado representa bem o universo de mulheres com câncer de mama, com variação etária
ampla e predomínio absoluto do tipo histológico carcinoma
ductal. A quimioterapia e radioterapia foram indicadas e realizadas de acordo com critérios oncológicos, assim com a abordagem axilar.
É inquestionável o valor atual dos materiais aloplásticos
nas reconstruções mamárias. A indicação de expansores de
tecidos e próteses mamárias é cada vez mais frequente, principalmente com o avanço nos conhecimentos acerca da evolução
do câncer de mama, o que permitiu o desenvolvimento de mastectomias mais conservadoras, quase sempre com a preservação da musculatura peitoral e revestimento cutâneo. As técnicas de reconstrução com próteses e expansores vêm ganhando
evidência por se tratar de operações relativamente simples,
rápidas, de baixa morbidade e resultado estético satisfatório.
Porém, o relativo alto custo desses materiais aloplásticos é hoje
um empecilho a sua maior utilização no HC-FM-UFG e nos demais serviços públicos nacionais.
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Outro fator importante que diferencia os tipos de procedimentos de reconstrução de mama, imediata e tardia, escolhidos pela equipe de Cirurgia Plástica do HC-FM-UFG é o perfil da
paciente e as características do câncer de mama quando essa
paciente consegue tratamento no serviço de Mastologia e∕ou
Cirurgia Plástica do HC. A paciente do Sistema Único de Saúde
(SUS) perde um período de tempo importante entre o serviço
de atenção básica, local da hipótese ou diagnóstico de câncer
de mama, até o hospital de atenção terciária, que é o caso do
HC-FM-UFG, no qual será iniciado o tratamento da neoplasia.
Assim, essas pacientes diferem-se daquelas que têm acesso
à rede privada de saúde no que diz respeito ao estadiamento
do câncer de mama no início do tratamento. Uma importante
parcela das pacientes do HC-FM-UFG chega ao Serviço para reconstrução com câncer de mama em estágio localmente avançado.
Esse fato está diretamente relacionado ao maior emprego
no HC-FM-UFG de cirurgias de reconstrução de mama, imediata e tardia, mais complexas, tais como os retalhos TRAM e o do
RMGD. São cirurgias de maior complexidade técnica, de tempo cirúrgico mais prolongado, que apresentam maiores taxas
de complicações, porém são retalhos com bons resultados na
cobertura de grandes áreas e na simetria, forma e aparência
estética da mama reconstruída, quando bem indicado.7,8
Foram realizados nas 42 pacientes desse estudo, 27 TRAM,
5 RMGD, 6 reconstruções com expansores teciduais, 18 reconstruções com uso de prótese de silicone. Assim como o RMGD,
o TRAM utiliza-se de uma área doadora, o que aumenta as
chances de complicações decorrentes do procedimento, uma
vez que tanto área doadora quanto a neomama sofrem riscos
pós-operatórios. Torna-se importante ressaltar que a necrose
cutânea, uma de nossas complicações, não se trata de uma consequência exclusiva da reconstrução, podendo ser inerente à
mastectomia e diretamente relacionada à espessura do retalho
deixado pelo mastologista.
As taxas de complicações encontradas no HC-FM-UFG,
54,76% de complicações nas reconstruções imediatas e 52,6%
das complicações tardias, estão de acordo com a literatura pesquisada. A grande maioria das complicações encontradas são
consideradas menores, ou seja, complicações que apesar de
precisarem ou não de algum tipo de refinamento, não comprometem o resultado final da reconstrução. São elas: deiscências,
seromas, infecções de ferida operatória, necroses de retalho <
20%, abaulamento de parede abdominal e pequenos sofrimentos de pele da área receptora < 10%, hematoma. 7,8,9.
Complicações maiores são aquelas que comprometem o
resultado final da reconstrução da mama; seja por causar alterações graves no estado clínico do paciente; seja por causar
danos importantes na área de reconstrução, comprometendo o
seu resultado final. Em muitos casos, as complicações maiores
necessitam de reabordagem cirúrgica para um melhor resultado estético funcional da reconstrução. Dentre as possíveis
citamos: Trombose Venosa Profunda, Tromboembolismo Pulmonar, hérnia de parede abdominal, fibrose extensa da pele da
mama pós radioterapia, necrose de pele da receptora do reta-
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lho > 20%, necrose de retalho > 30% e óbito. Entre as complicações maiores, tivemos um caso de óbito no pós-operatório de
uma paciente submetida a um TRAM monopediculado. Paciente de 44 anos, sem comorbidades, tempo cirúrgico sem grandes
sangramentos, evoluiu no 2° pós operatório com anemia aguda
sintomática com hemoglobina 6,5 g/dL. Durante a transfusão
de dois concentrados de hemácias, a paciente evoluiu com uma
insuficiência respiratória aguda. Evoluiu com parada cardiorrespiratória e veio a óbito 07 dias após por complicações pulmonares infecciosas e hipóxia cerebral.
O diagnóstico final foi de Síndrome de TRALI (lesão aguda
pulmonar pós transfusional), complicação rara (0,04-0,1%) relacionada a transfusão de plasma e plaquetas, que leva a insuficiência respiratória.
CO N C L US Ã O

Muitas técnicas de reconstrução mamária podem ser usadas e suas indicações devem ser baseadas em fatores relacionados à sequela da mastectomia, às características físicas da
paciente, ao prognóstico do câncer de mama, à qualificação
da equipe médica e aos recursos institucionais disponíveis. O
HC-FM- UFG é um hospital público, que enfrenta dificuldades
quanto a disponibilidade de recursos para materiais aloplásticos. E por se tratar de um hospital terciário, presta atendimento à uma população que demora a ter acesso a esse atendimento, e chega muitas vezes, num estágio mais avançado do
câncer de mama. Esso impede, muitas vezes, um tratamento
mais conservador pela equipe de mastologia, levando a ressecções maiores, com grandes perdas de pele. Maiores sequelas
exigem cirurgias de reconstrução mais complexas, como o uso
de retalhos miocutâneos TRAM e RMGD. Embora sejam procedimentos que tenha os maiores índices absolutos e relativos de
complicações, possuem ótimas indicações e excelentes resultados em mãos experientes.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:A população ribeirinha da região norte do Brasil enfrenta inúmeros
problemas devido à precariedade de ações das políticas públicas. Há uma dificuldade
de acesso à saúde, educação e saneamento básico. Isso se dá pelo isolamento territorial e acesso limitado aos cuidados, constituindo um grupo com demandas singulares
ao Sistema de Saúde. Além disso, faltam profissionais de saúde. OBJETIVOS: Compreender a importância da promoção de saúde para a população ribeirinha e a percepção
dessa comunidade em relação ao acesso à saúde. MÉTODOS: Revisão integrativa de
artigos coletados em plataformas do Public Medline (PubMed) e Scientific Eletronic
Library Online (Scielo), com a pesquisa dos Descritores em Saúde (DeCS): Promoção
da saúde, Educação em Saúde e População Rural. Foram escolhidos artigos com os
anos de publicação entre 2009 a 2019. RESULTADOS: Os ribeirinhos, de modo geral,
além de serem destituídos de infraestrutura urbana e de estarem sujeitos a situações
de enchentes periódicas, também enfrentam iniquidades na saúde, pois a assistência à
saúde é centralizada na zona urbana dos municípios, com ações esporádicas dos profissionais de saúde nessas comunidades. Ademais, o acesso dos ribeirinhos à região
urbana é limitado pela distância e pelo custo, tendo em vista que 83,3% das comunidades ribeirinhas não possuem transporte fluvial para uso comunitário. Moradia, fatores ambientais, saneamento e educação da população ribeirinha são condicionantes
da saúde que estão diretamente associados às endemias dessas comunidades. CONCLUSÃO: É fato que os princípios integralidade, universalidade e equidade propostos
pelo SUS não são uma realidade para as comunidades ribeirinhas devido à falta de
direitos básicos e às dificuldades para o acesso efetivo à saúde. Desse modo, mesmo
havendo políticas de saúde criadas especificamente a essa população, como a Equipe de Saúde das Famílias Ribeirinhas (ESF) e as Unidades Básicas de Saúde Fluviais
(UBSF), os problemas ainda persistem.
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a b a s t r a c t

INTRODUCTION: The riverside population of the northern region of Brazil faces numerous
problems due to the precariousness of public policies actions. There is a difficulty in access to
health, education and basic sanitation. This is due to territorial isolation and limited access
to care, constituting a group with unique demands to the Health System. In addition, there is
a lack of health professionals. OBJECTIVES: To understand the importance of health promotion for the riverine population and the perception of this community in relation to access to
health. METHODS: Integrative review of articles collected in Public Medline (PubMed) and
Scientific Electronic Library Online (Scielo) platforms, with the Health Descriptors Survey
(DeCS): Health Promotion, Health Education and Rural Population. Articles were chosen for
publication years between 2009 and 2019. RESULTS: Riverside dwellers, in general, besides
being deprived of urban infrastructure and being subject to periodic flooding situations, also
face health inequities, since health care is centralized in the urban area of municipalities,
with sporadic actions of health professionals in these communities. Moreover, the access
of river dwellers to the urban region is limited by distance and cost, given that 83.3% of
riverine communities do not have river transportation for community use. Housing, environmental factors, sanitation and education of the riverine population are health determinants
directly associated with the endemics of these communities. CONCLUSION: It is a fact that
the principles of completeness, universality, and equity proposed by the SUS are not a reality
for riverine communities due to the lack of basic rights and difficulties in effective access to
health. Thus, even though there are health policies created specifically for this population,
such as the Riverine Family Health Team (ESF) and the Basic River Health Units (UBSF), the
problems still persist.

I N T RO D U Ç Ã O

A

região norte do Brasil é reconhecida por sua diversidade cultural e animal, com a floresta tropical da
Amazônia abrangendo sua maior parte. A importância dessa
região vai além do potencial econômico e riqueza de matérias-primas, visto que há de se considerar a sua ampla variedade
sociocultural 6.
Os povos tradicionais surgiram durante o processo histórico de sua civilização. Nesse contexto, as populações ribeirinhas
da Amazônia representam uma mistura de diferentes grupos
sociais (indígenas, nordestinos e migrantes de outras regiões).
Essas populações vivem em áreas rurais, às margens de rios
e lagos na Amazônia brasileira, distribuindo-se em uma área
geográfica com cerca de 5.020.000km² ¹.
O cotidiano dos ribeirinhos às margens dos rios e sob influência das dinâmicas das águas (cheias e vazantes) impõe restrições de ordem multidimensional ¹. Eles estão isolados não
apenas da cultura geral, como do acesso à mídia escrita, televisiva e radiofônica e, também, de outros moradores da comunidade, já que a distância entre as residências pode ser superior
a 2000 metros ².
A economia encontra-se alicerçada nas atividades de pesca e extrativismo vegetal. A cultura traz uma forte herança dos
povos indígenas, com hábitos alimentares diferenciados, uso
de plantas medicinais e agricultura de subsistência. Os ribeirinhos, de modo geral, são destituídos de infraestrutura mínima

de saneamento básico, energia elétrica e serviços de saúde ¹.
Com a construção das cidades, esses serviços públicos se
concentraram nos grandes polos urbanos, o que contribuiu
para a desigualdade dessa população menos abastada. O acesso à zona urbana costuma ser limitado pelas condições financeiras e, sobretudo, pela distância, que pode superar 500km e
deslocamento de vários dias, realizado somente por via fluvial ¹.
Com a criação e implementação do Programa Saúde da Família (PSF), parte das populações tradicionais da Amazônia,
como é o caso de algumas das populações ribeirinhas, tiveram
um acesso à saúde que não possuíam antes 7. Atualmente, a
atenção à saúde dessa população é dada mediante a Política
Nacional de Atenção Básica, implementada no país, pelas Portarias MS/ GM nº 2.488 e 2.490, ambas de 2011, voltadas para a
implantação e operacionalização das atividades de saúde, bem
como a definição dos valores de financiamento para as Equipes
de Saúde das Famílias Ribeirinhas (ESFR) e custeio das Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF), sobretudo na região
amazônica ². Mas devido aos fatores adversos citados, ainda há
uma ausência quase total dos serviços de saúde de média e alta
complexidade, isso acrescido ao isolamento geográfico e a falta
de profissionais, acarretam muitas vezes o não cumprimento
dos direitos à saúde e a universalidade da assistência 7.
Essas condições precárias de saúde, a falta de saneamento
básico e baixa escolaridade faz com que tal ambiente constitua
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um fator singular para o desenvolvimento de agravos de saúde
típicos da Região Amazônica. Isso aliado ao o clima tropical, a
floresta com dimensões colossais e o rol de doenças infecciosas endêmicas da região parecem ter associação importante no
perfil epidemiológico dessa população.
Levando em consideração a escassez de estudos direcionados às condições de saúde geral das comunidades ribeirinhas
e a importância destes para o direcionamento e o estabelecimento de políticas públicas voltadas a essa população específica, este estudo tem como objetivo compreender a importância
da promoção de saúde para a população ribeirinha da região
Norte do Brasil e a percepção dessa comunidade em relação ao
acesso à saúde.
M É T O D OS

Esse trabalho trata-se de uma revisão integrativa de artigos originais coletados em plataformas do Public Medline
(PubMed) e Scientific Eletronic Library Online (Scielo), com a
pesquisa dos Descritores em Saúde (DeCS): Promoção da saúde, Educação em Saúde e População Rural. Foram utilizados
artigos em língua portuguesa, com os anos de publicação entre
2009 a 2019.
RESU L T A D OS

A maioria das comunidades ribeirinhas enfrentam diversas calamidades, como a falta de energia elétrica fornecida pela
distribuidora local, a ausência de transportes para uso comunitário, principalmente, lanchas que são necessárias para a locomoção a setores urbanos próximos e a inexistência de rede
de esgoto e água tratada de forma adequada, no qual a água
para consumo é adquirida diretamente dos rios e lagos, cujo
tratamento mais comumente utilizado é apenas hipoclorito ¹.
Além disso, a rede de esgoto, existe por meio de fossas sépticas ou a céu aberto. De modo que, nessa mesma pesquisa, foi
perceptível que as casas são construídas de madeira ou forma
mista e a principal fonte de renda é a pesca e a agricultura de
subsistência ².
Em relação a alimentação, foi estudado a comunidade de
Porto Rico, em que a prefeitura da cidade possui programas de
auxílio alimentação, oferecendo uma “cesta básica” por mês a
cada família, que possui um quilo de macarrão, cinco quilos de
feijão e cinco quilos de arroz. No entanto, essa atitude não é o
comum para todas as comunidades, normalmente, esses indivíduos realizam o plantio para subsistência, como feijão, abóbora, mandioca, milho e batata, e criam alguns animais, como
porco e galinha. Dessa forma, é de extrema importância ressaltar que a má alimentação, pequena variedade alimentar e a escassez de nutrientes são fatores desencadeantes de problemas
de saúde futuros ³.
Foi notável, que os ribeirinhos, de modo geral, além de
serem destituídos de infraestrutura urbana e de estarem su-
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jeitos a situações de enchentes periódicas, também enfrentam
iniquidades na saúde, pois a assistência à saúde é centralizada
na zona urbana dos municípios, com ações esporádicas de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas e fonoaudiólogos. A equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) Ribeirinha deveria se deslocar ao
distrito quinzenalmente, no entanto, de acordo com relatos dos
ribeirinhos, na prática isso não ocorre e a população fica longos
períodos sem assistência médica e odontológica. Ademais, tomou-se conhecimento de que quando há necessidade de assistência à saúde, aqueles que têm condições financeiras melhores deslocam-se para outras localidades e os que não têm usam
ervas e plantas medicinais e medicamentos alopáticos, que
muitas vezes, ficam armazenados por muito tempo, já que não
possuem acesso à farmácias e depósitos de medicamentos ².
Os remédios caseiros utilizados na comunidade traduzem
a realidade local e é uma forma de solucionar problemas simples. Nota-se também que os remédios relatados pelos informantes não são utilizados exclusivamente em comunidades
ribeirinhas, mas muitos métodos são utilizados por todos os
indivíduos, principalmente, pessoas mais idosas 5.
O principal problema de saúde relatado foi dor em geral,
como cefaléia, dores nas costas, musculares, articulações e abdominais. Assim como, gripe e sintomas relacionados como febre e tosse. Doenças crônicas, principalmente, em idosos, como,
diabetes e reumatismo; problemas gastrointestinais; infecções
do trato urinário; anemias e inflamações. No entanto, as verminoses não foram muito manifestadas pelos ribeirinhos, mesmo
com as péssimas condições de saneamento básico ¹. A hipertensão arterial também é muito manifestada, a prevalência de
HAS é com maior predominância no sexo masculino com uma
tendência crescente ao longo das faixas etárias, com maior valor entre indivíduos com mais de 60 anos 10.
Ademais, as principais queixas de competência fonoaudiológica encontradas nessas comunidades foram relacionadas à
audição, no qual as queixas auditivas estavam, em sua grande
parte, relacionadas à exposição ao ruído (motosserra e motor
do barco) e também a infecções devido a maus cuidados, em
que foi observado que grande parte das crianças e adultos realizavam a limpeza do Meato Acústico Externo (MAE) utilizando
pena de galinha. No que tange as triagens de linguagem oral,
observou-se a presença de atraso de linguagem com alterações fonéticas, fonológicas e semânticas. Na linguagem escrita
observaram-se dificuldades de aprendizagem, já que o ensino
nessas comunidades é precário, normalmente, até a quinta série e muito longe de várias famílias. Em relação à saúde bucal,
foram verificadas condições precárias de saúde sendo observadas cáries extensas, perdas dentárias precoces e falta de conhecimento sobre autocuidado e dificuldade de acesso a produtos
preventivos, como creme dental e soluções fluoretadas ².
Devido, ao fato da equipe da Estratégia Saúde da Família
(ESF) não cumprir com os seus devidos deveres, é exaltado que
a assistência à saúde das famílias, antecedentes gestacionais
maternos e condições de nascimento da criança, apresentam
associação ruins às seguintes variáveis: realização de pré-natal,
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idade gestacional da primeira consulta no pré-natal e tabagismo materno durante a gestação. Além disso, foi perceptível que
com o aumento da idade da criança, com a redução da probabilidade de aleitamento materno exclusivo e com concentração
de consultas por mês, existe uma tendência crescente do estado de saúde ruim ³.
Uma forma de atuação da Estratégia da Saúde e da Família
nas comunidades ribeirinhas é por meio do Programa Saúde
Na escola (PSE) oferecido por muitas universidades. Nesse
programa, considerado de extensão acadêmica, os estudantes
da área da saúde são incentivados a irem para regiões mais
rurais, como regiões ribeirinhas, para que eles ensinem sobre
alimentação saudável e práticas de higiene, dando inúmeras
orientações básicas para a comunidade 13. O incentivo desses
programas são de extrema importância, uma vez que instiga a
interiorização do profissional de saúde nessas regiões, que têm
um grande déficit de atuantes em atenção primária , e também
promove cuidados básicos para essas comunidades ribeirinhas
que vivem tão precariamente e que não têm acesso às informações e orientações necessárias para se cuidarem da melhor
forma possível 12.
D I SCUSS Ã O

Diante dos resultados obtidos, é inegável a carência da população ribeirinha por serviços de saúde de qualidade. Nesse
sentido, problemas de infraestrutura, falta de energia elétrica,
ausência de transportes comunitários, alimentação precária e
escassa acessibilidade a itens de higiene pessoal, são problemáticas evidenciadas que influenciam indiretamente na saúde
dessa população. Além disso, é indubitável a existência de grande dificuldade no acesso ao serviço de saúde, esse fato deve-se,
principalmente, a ausência da Equipe de Estratégia de Saúde
da Família (ESF). Devido a carência dessa equipe, apenas parte
da população que possui uma melhor condição financeira consegue deslocar-se até o serviço de saúde mais próximo, porém
quem não tem condição vê como solução o uso de medicamentos caseiros para o tratamento de suas enfermidades.
Dessa forma, torna-se evidente a necessidade da intensificação do atendimento às demandas da população ribeirinha
por parte da Equipe de Estratégia de Saúde da Família, que a
partir de ações educativas rotineiras possibilitam um conhecimento e prática mais eficaz a respeito de hábitos básicos de higiene pessoal e armazenamento de medicamentos. Entretanto,
pouco ou quase nada terá efetividade caso as demandas de infraestrutura não forem atendidas concomitantemente às ações
da ESF, visto que, a educação em saúde e o atendimento médico
de qualidade dependem diretamente de boa infraestrutura elétrica, sanitária e social, além de essas prerrogativas serem um
dever do Estado e um direto dessa população.
Apesar dos resultados promissores obtidos, certos pontos
sobre a saúde da população ribeirinha não foram esclarecidos
de forma satisfatória. Como exemplo, não foram especificadas
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as condições de saúde da população idosa que na maioria das
vezes possuem comorbidades, o que requer uma maior atenção e cuidado. Outro fator importante a ser investigado é em
relação às crianças, como elas aprendem sobre a higiene pessoal, o que influencia muito na saúde. Além disso, é necessário
enfatizar a ausência de assistência especializada para pacientes de comorbidades crônicas que necessitam de medicamentos e orientação especializada, a citar diabetes, hipertensão e
doenças renais. Finalmente, é necessário avaliar o impacto dos
valores culturais dessa população na saúde.
CO N C L US Ã O

É fato que os princípios integralidade, universalidade,
equidade e descentralização propostos pelo SUS não são uma
realidade para as comunidades ribeirinhas devido à falta de direitos básicos e às dificuldades para o acesso efetivo à saúde
provenientes do isolamento territorial e da escassez de recursos financeiros. Desse modo, mesmo havendo políticas de saúde criadas especificamente a essa população, como a Equipe de
Saúde das Famílias Ribeirinhas (ESF) e as Unidades Básicas de
Saúde Fluviais (UBSF), problemas, como a falta de profissionais
da atenção primária e de investimentos públicos, ainda persistem. Ademais, apenas essas políticas públicas de saúde não são
o suficiente para mitigar as iniquidades da saúde existentes entre as comunidades ribeirinhas e as zonas urbanas. Logo, fica
evidente a importância da criação de mais políticas, tanto de
atendimento específico quanto de assistência social em situações de enchentes e de locomoção até as zonas urbanas em
caso de necessidade ou de urgência e emergência. Além disso,
faz-se necessário a contratação de mais profissionais de saúde
para atuarem nessa área e também a implantação de políticas
educacionais para conscientização acerca da saúde básica da
comunidade ribeirinha. Afinal, só assim algum dia os princípios
do SUS serão existentes e compreendidos nessa região brasileira que tanto sofre com as dificuldades e precariedades existentes em seu dia-a-dia.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Uma rara etiologia para a hidronefrose do lado direito é a estenose ureteral
devida a compressão pela veia cava inferior, quando a criança nasce com o ureter retrocava
(URC). O tratamento tradicional tem sido por laparotomia ou lombotomia aberta. Os autores
relatam um caso tratado por videolaparoscopia, provavelmente o primeiro caso pediátrico
reportado na América do Sul. RELATO DO CASO: Um menino de 7 anos teve episódios de infecção urinária e dor lombar no último ano. Havia tido diagnóstico prenatal de hidronefrose
grau 1, que foi acompanhado conservadoramente e eventualmente ignorado por anos. No
quadro atual, o ultrassom com doppler mostrou hidronefrose grau 4 à direita e megaureter
da metade superior, caracterizando um URC. A cintilografia com MAG-3 confirmou o quadro
obstrutivo e o DMSA mostrou função renal de 31% versus 69% da esquerda. A tomografia
confirmou a doença. O tratamento cirúrgico foi realizado por laparoscopia transperitoneal, usando 3 portais. O ureter estenótico foi seccionado, a porção mais estreita removida,
os cotos exteriorizados pelo orifício do portal lombar, e a anastomose término-terminal em
diagonal efetuada manualmente, um cateter duplo-J foi colocado, permanecendo ureter anteriormente à veia cava. O paciente recebeu alta no dia seguinte, evoluiu sem intercorrências,
a hidronefrose regrediu e o cateter removido após 2 meses. Com 8 anos de seguimento, a
hidronefrose está praticamente ausente e o paciente assintomático. DISCUSSÃO: O diagnóstico e cirurgia precoce para URC são importantes para prevenir perda renal. A literatura
reporta ambas vias de acesso trans ou retroperitoneal para URC, atualmente por videocirurgia, porém laparoscopia transperitoneal permite avaliar toda a cavidade, melhor segurança
hemostática e menor número de portais, com melhor estética. Não há relatos desta técnica
em crianças no Brasil. CONCLUSÕES: A abordagem laparoscópica transperitoneal com sutura ureteral manual extracorpórea foi segura, rápida, eficiente, barata e beneficiada pelas
vantagens da videocirurgia.
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a b s t r a c t

Classificação
Relato de caso

INTRODUCTION: A rare etiology for right-sided hydronephrosis is ureteral stenosis due
to compression by the inferior vena cava, when the child is born with the retrocaval
ureter (RCU). Traditional treatment has been through laparotomy or open lumbotomy.
The authors report a case treated by videolaparoscopy, probably the first pediatric case
reported in South America. CASE REPORT: A 7-year-old boy had episodes of urinary
tract infection and low back pain in the past year. He had had a prenatal diagnosis of
grade 1 hydronephrosis, which was followed conservatively and eventually ignored for
years. In the current situation, doppler ultrasound showed grade 4 hydronephrosis on
the right and megaureter of the upper half, characterizing a RCU. The MAG-3 scintigraphy confirmed the obstructive condition and the DMSA showed renal function of 31%
versus 69% at the left. CT scan confirmed the disease. Surgical treatment was performed
by transperitoneal laparoscopy, using 3 ports. The stenotic ureter was divided, the estenosis removed, the stumps externalized through the lumbar portal orifice, and the end-to-end diagonal anastomosis performed manually, a double-J catheter was placed, with
the ureter remaining anterior to the vena cava. The patient was discharged the next day,
evolved uneventfully, the hydronephrosis regressed and the catheter was removed after
2 months. After 8 years of follow-up, hydronephrosis is practically absent and the patient
is asymptomatic. DISCUSSION: Early diagnosis and surgery for RCU are important to
prevent kidney loss. The literature reports both trans or retroperitoneal access routes
to RCU, currently by video surgery, but transperitoneal laparoscopy allows to assess the
entire cavity, better hemostatic safety and fewer ports, with better aesthetics. There are
no reports of this technique in children in Brazil. CONCLUSIONS: The transperitoneal
laparoscopic approach with extracorporeal manual ureteral suture was safe, fast, efficient, inexpensive and benefited from the advantages of video surgery.

I N T RO D U Ç Ã O

U

ma rara e interessante etiologia para a hidronefrose do
lado direito é a estenose ureteral devida a compressão
pela veia cava inferior, quando a criança nasce com o ureter retrocava (URC). A anomalia decorre de falha do desenvolvimento da veia cava inferior, com incidência estimada em 1:10.000
recém-nascidos1.
O quadro clínico é variável, incluindo diagnóstico prenatal,
casos assintomáticos com achado de exame para outras doenças, infecção urinária de repetição, dor lombar recorrente,
retenção de cálculos e hidronefrose terminal com perda da função do rim direito1,2.
O tratamento tradicional tem sido por laparotomia ou
lombotomia aberta. Com o advento da videolaparoscopia, esta
via vem sendo gradualmente mais relatada na literatura atual, devido às vantagens desta cirurgia minimamente invasiva,
inclusive com cirurgia robótica3,4. Os autores relatam um caso
tratado por videolaparoscopia, provavelmente o primeiro caso
pediátrico reportado na América do Sul.
RE L A T O

D O

CASO

Um menino de 7 anos, em 2012, teve dois episódios de infecção urinária e dor lombar no ano. Ele havia tido diagnóstico

prenatal de hidronefrose grau 1, que foi acompanhado conservadoramente e eventualmente ignorado por sete anos. Assim,
na investigação destas infecções de urina, o ultrassom com doppler mostrou hidronefrose grau 4 à direita e megaureter da
metade superior, sugerindo um URC (figura 1). A cintilografia
preoperatória com MAG-3 confirmou o quadro obstrutivo e o
DMSA mostrou função renal de 31% versus 69% do lado normal. A tomografia computadorizada confirmou a doença, excluindo outras causas de obstrução do ureter.
O tratamento cirúrgico foi realizado por uma laparoscopia
transperitoneal, usando-se 3 portais: o umbilical de 10mm
para a óptica e dois para os instrumentos. O cirurgião à esquerda do paciente, o monitor do lado direito, similar à posição para
colecistectomia. O portal para instrumentos da mão direita foi
um orifício de 3mm sem trocarte no quadrante superior esquerdo (“stab wound”). O local exato para introdução do portal
na região lombar direita, de 5mm, foi escolhido por visão direta
interna, posicionando-o exatamente sobre o local da estenose
identificada ao se afastar as alças com uma pinça. Com auxílio
da inclinação lateral do corpo em 30 graus, e cisão da goteira
parieto-cólica direita, o cólon direito foi mobilizado para exposição do ureter, a veia cava foi dissecada e o ureter liberado no
espaço retrocava e acima e abaixo da obstrução, preservando-se seu “meso” com a vascularização medialmente (figura 2).
O ureter estenótico foi seccionado, a porção mais estreita
removida, os dois cotos exteriorizados pelo orifício do portal
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lombar, permitido pela retirada do CO2 , interrompendo-se o
pneumoperitôneo. Procedeu-se a anastomose término-terminal em diagonal, efetuada manualmente com sutura contínua
de fio PDS 5-0. Um cateter duplo-J foi colocado e o ureter foi devolvido para o retroperitônio, recoberto pelo mesocólon reposicionado. O procedimento durou 90 minutos, sem sangramento ou outras complicações anestésicas ou cirúrgicas. A criança
foi realimentada 3 horas apos o procedimento, permanecendo
sem sonda vesical, e orientada a urinar a cada 3 horas, para se
prevenir refluxo vesico-ureteral pelo cateter duplo-J.
O paciente recebeu alta no dia seguinte, evoluiu sem intercorrências, em uso de antibiótico profilático (cefalexina uma
vez ao dia por 2 meses). A hidronefrose regrediu rapidamente
e o cateter foi removido após 2 meses da cirurgia. Depois de 8
anos de seguimento, a hidronefrose já está ausente, o paciente
está assintomático e referindo ótima estética.

Ed. 2

Figura 1. Ultrassom preoperatorio mostrando a hidronefrose
e megaureter proximal direita interrompida ao nível da veia
cava inferior.

D I SCUSS Ã O

O ureter retrocava (URC) ou ureter circuncaval é uma anomalia do desenvolvimento da veia cava inferior e não do ureter,
o qual somente sofre a consequência. A incidência estimada é
variável, devido ser uma anomalia rara, provavelmente ao redor de 1:10.000 recém-nascidos, sendo 2,8 vezes mais frequente no sexo masculino1,3.
Há dois tipos: os de alça alta e alça baixa. Esta anormalidade congênita resulta na falha do desenvolvimento do sistema
de supressões e fusões de veias embrionárias, que se compõem
da veia vitelina, veias subcardinal posterior e anterior e as sacrocardinais. Na falha na supressão (atrofia) da veia subcardinal posterior direita, esta persiste e forma a veia cava na frente
do ureter. Como se o ureter desse a volta em torno da veia cava,
porisso se denominando de ureter circuncava3.
A primeira descrição do URC é atribuída a Hochstetter em
18931. Muitos pacientes com esta anomalia são assintomáticos. A depender do grau de compressão, os pacientes podem
desenvolver obstrução parcial ou total do ureter, ou infecções
urinárias de repetição devido à estase urinária2,4. Isto foi exatamente o que aconteceu com nosso paciente, embora ele já
tenha apresentado episódios prévios de dor abdominal mesogástrica por outras causas, mascarando o diagnostico urinário
mais comum, na região lombar.
Não há relatos de outras anomalias repetidamente relacionadas ao URC. A criança deste trabalho apresentava uma banda congênita simulando uma banda onfalomesentérica, porém
unindo a face mesentérica de uma duplicidade ileal hipoplásica
ao mesentério do íleo terminal 20 centímetros adiante.
O uso de exames de imagem tem permitido um variável
quadro de diagnósticos, como achado precoce incluindo hidronefrose prenatal, achados inusitados ao se pesquisar outras
doenças, retenção de cálculos ureterais, hidronefrose em grau
variável até destruição total do parênquima renal unilateral,
assintomático, e diagnóstico após infecções urinárias ou lombalgias. Portanto, devido a estas complicações, a cirurgia está

Figura 2. Imagem intraoperatória mostrando o ureter proximal dilatado acima e à direita da veia cava (UP) , e o ureter distal normal do lado oposto (UD), antes de ser seccionado para
ressecção e anastomose
indicada para todos os casos, o quanto antes, melhor4-7.
O diagnóstico diferencial inclui a fibrose retroperitoneal
congênita ou adquirida, estenose por cálculos ou sua manipulação iatrogênica, assim como massas retroperitoneais comprimindo ou desviando o curso normal do ureter2,4. As imagens
de tomografia computadorizada do abdome e pelve são muito
úteis para excluir estas condições, a depender da qualidade da
ultrassonografia, a qual muitas vezes não demonstra uma boa
relação com a veia cava e é uma anomalia rara, poucas vezes
considerada pelos ultrassonografistas. Ultrassom com doppler
é ideal ao se notar a dilatação de somente parte superior do
ureter e hidronefrose, para se avaliar a possível compressão
pela veia cava anômala, e tentar descartar cálculos encravados
ou alguns tumores do ureter ou retroperitônio1,2.
A tomografia (angiotomografia) ou ressonância completariam a investigação diagnóstica definitiva. Antes do advento
da tomografia, uma urografia excretora era o exame padrão
para confirmação diagnóstica, e ainda vem sendo utilizada em
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algumas instituições. O problema é que em alguns casos mais
tardios ou dilatados, com perda da função renal direita, não há
boa contrastação radiológica. As cintilografias demonstram
padrão obstrutivo, porém não identificam a causa extrínseca
do problema. Em caso de exclusão funcional terminal do rim,
a cintilografia indica a nefrectomia, ao invés de uma cirurgia
salvadora do rim4-6.
Após o diagnóstico através dos testes de imagem para hidro-ureteronefrose, a abordagem tradicional para se tratar
esta anomalia tem sido a ureteroplastia desmembrada por
laparotomia retroperitoneal, com ou sem um cateter ureteral
no pós-operatório5-8. Alguns autores tem preferido a via transperitoneal, porém com o risco de se ocorrer infiltração pela sutura e fístula para a cavidade peritoneal, além da maior possibilidade de aderências e bridas entre as vísceras abdominais6,7.
Entretanto a fístula com abscessos e a ocorrência de bridas
retroperitoneais também são eventuais complicações na via
retroperitoneal.
Atualmente, com o desenvolvimento dos procedimentos
minimamente invasivos por vídeo, o uso de ambas vias retroou transperitoneal tem sido descrito, com vantagens e desvantagens, tal como se discutia com a via aberta tradicional, a qual
se demonstrou ser mais traumática e com complicações agora
evitáveis com a videocirurgia6-10.
A primeira cirurgia laparoscópica para URC foi publicada
por Baba et al. em 1994, por via retroperitoneal5. Após este
relato, e semelhante ao que ocorre em pieloplastias laparoscópicas, nota-se que os principais problemas nesta via é a difícil
exposição para visibilização, pequeno espaço de trabalho para
sutura ureteral, a dificuldade em controlar hemorragias, sobretudo da delicada veia cava envolvida, a impossibilidade de se
avaliar outras anomalias intrabdominais, e as cicatrizes mais
aparentes de 3 a 5 portais de trocartes.
O uso da cirurgia robótica em laparoscopia urológica tem
sido relatado em alguns casos atualmente, em adultos4, entretanto não se veem vantagens em crianças, devido ao grande calibre dos trocartes para os instrumentos robóticos, os altos custos, limitada disponibilidade do equipamento, e à possibilidade
da anastomose manual extracorpórea mais segura e rápida do
ureter, como realizamos em nosso caso.
Assim como alguns autores, consideramos a laparoscopia
transperitoneal uma abordagem mais fácil6,9, que favorece a
inspeção de toda a cavidade, o qual foi bastante útil em nosso caso, que estava evoluindo para uma obstrução intestinal
progressiva, pela anomalia intestinal detectada. Além disso, a
operação pode ser realizada com somente um ou dois orifícios
para trocartes além do umbigo, ou mesmo um portal único umbilical (“single port”), com menos complicações de trocartes e
melhor estética do que na via retroperitoneal.
Nós enfatizamos, e apresentamos pela primeira vez para
pieloplastias, a preferência pela ureteroplastia manual extracorpórea, exteriorizando-se os dois cotos do ureter seccionado, pelo orifício do trocarte lombar, facilitado pela extração do
pneumoperitôneo8,9. A anastomose é mais fácil, rápida e segura
do que por via laparoscópica, permite a passagem do cateter
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duplo J ou outro tipo de stent, como se faziam nas cirurgias
tradicionais abertas. Estes tipos de anastomoses também têm
sido utilizadas nas pieloplastias vídeo-assistidas.
Até o momento, na pesquisa dos trabalhos realizados no
Brasil, publicados em línguas portuguesa, inglesa e espanhola,
este é o primeiro caso operado em crianças até 2012 com esta
técnica no país.
CO N C L US Õ ES

A abordagem laparoscópica transperitoneal com sutura
ureteral manual extracorpórea foi segura, rápida, eficiente, barata e beneficiada por todas as vantagens da cirurgia minimamente invasiva.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O tratamento das onfaloceles depende do tamanho do globo extrofiado e de
outras anomalias mais graves geralmente associadas. As grandes e moderadas e complexas,
antes eram submetidas a tratamento cirúrgico com telas ou similares para cobrir e empurrar
o conteúdo gradualmente para dentro da cavidade, com alta incidência de complicações. Os
autores relatam o estudo da utilização do tratamento tópico de onfaloceles de tamanho grande e médio preservando a membrana e inicialmente sem próteses. MÉTODOS: Os 156 recém
nascidos com onfaloceles grandes ou médias foram atendidos em 6 serviços de cirurgia pediátrica entre janeiro/1999 até janeiro/2019. Todos casos não-rotos foram tratados em 3
etapas: I - tópico com sulfadiazina de prata e óleo de girassol sem compressão; II - curativos
compressivos a partir do 10o. dia, até ocorrer espessamento ou epitelização. III – cirurgia
para fechamento definitivo. RESULTADOS: Tempo médio de internação, sem anomalias graves (n=103) de 36 dias. Mortalidade de 5.8% consequência de outras anomalias ou peritonite. Em 86% dos casos sobreviventes, o fechamento foi possível em uma cirurgia com boa
estética, em idade média de 4,5 meses. Em 1.2% dos casos houve rotura, necessitando sutura
ou uso de tela ou similar para cobrir o defeito. CONCLUSÕES: O tratamento não-cirúrgico inicial das onfaloceles grandes ou médias, com preservação da membrana e cirurgia postergada, permitiu mínima morbi-mortalidade, com boa estética e taxas menores de complicações
que a literatura de indicações cirúrgicas precoces ou retirada da membrana.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: The treatment of omphaloceles depends on the size of the extruded
globe and other severe associated anomalies. The large, moderate and complex ones
have been submitted to surgical treatment with mesh or similar prostheses to cover
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and gradually push the contents into the cavity, with a high incidence of complications.
The authors report the study of using topical treatment of large and medium size omphaloceles, preserving the membrane and initially without prostheses. METHODS: The 156
newborns with large or medium omphaloceles were attended at 6 pediatric surgery services between January / 1999 to January / 2019. All non-ruptured cases were treated in 3
stages: I – topical with silver sulfadiazine oiment plus sunflower oil over the membrane,
without compression; II - compressive dressings from the 10th. day, until thickening or
epithelialization occurs. III - surgery for permanent closure. RESULTS: Average length of
stay, without severe anomalies (n = 103), 36 days. 5.8% mortality due to other anomalies,
or peritonitis. In 86% of surviving cases, closure was possible in a single procedure with
good aesthetics, at an average age of 5.5 months. In 1.2% of the cases there was a rupture,
requiring suture or the use of mesh to cover the defect. CONCLUSIONS: The initial non-surgical treatment of large or medium omphaloceles, with preservation of the membrane
and postponed surgery, allowed for minimal morbidity and mortality, with good aesthetics
and lower rates of complications than the literature on early surgical indications or removal of the membrane.

I N T RO D U Ç Ã O

U

tratamento das onfaloceles depende do tamanho
do globo visceral extrofiado, em relação ao tamanho da
cavidade abdominal, do anel de passagem na parede abdominal (largura do defeito da parede) e de outras anomalias mais
graves, geralmente associadas em mais de 50% dos casos1. As
onfaloceles se classificam em grandes, médias e pequenas, e
em simples ou complexas, a depender das anomalias associadas e à quantidade de fígado dentro da onfalocele1,2.
As grandes, as médias e as complexas, em muitas instituições ainda têm sido submetidas a tratamento cirúrgico com
telas ou próteses similares para cobrir e empurrar o conteúdo gradualmente para dentro da cavidade, por cirurgias em
etapas, com alta incidência de infecções, roturas, síndrome
compartimental, piora da insuficiência de órgãos e riscos anestésicos dos vários procedimentos necessários nos grandes defeitos, mortalidade acima de 50%3.
Com advento das técnicas descritas por Ahlfeld (1899)4 e
Grob (1957)5, para grandes ou complexas onfaloceles, a aplicação tópica com antissépticos, observou-se que a própria
membrana poderia ser a cobertura temporária até uma cirurgia postergada, todavia ocorria intoxicação fatal com álcool ou
mercúrio. Com o passar do tempo, novos antissépticos foram
usados, porém com alguma intoxicação por iodo ou cloro e sem
epitelização3,6.
No final dos anos 90, surgiu o uso de sulfadiazina de prata
e ácidos graxos linoleico e linolênico, como no óleo de girassol,
para recuperação de queimaduras e escaras, com benefícios
bactericidas e epitelizantes sem absorção patológica ou intoxicação3,7. Então passamos a utilizar estes produtos em onfaloceles e em quase todos os tamanhos, objetivando uma cirurgia
postergada única, com cavidade abdominal já naturalmente
ampliada e menor risco cirúrgico-anestésico, menor cicatriz e

com redução da mortalidade, a depender das outras anomalias.
Objetivos: relatar nossa experiência dos últimos 20 anos
em vários hospitais na utilização do tratamento tópico de onfaloceles de tamanho grande e médio com preservação da membrana e cirurgia postergada.
M É T O D OS

Estudo descritivo de coorte longitudinal, retrospectivo,
multicêntrico.
Um total de 156 recém nascidos com onfaloceles consideradas grandes - diâmetros a partir de 10 cm (n=61) ou médias
– diâmetros 4-9 cm (n=95), foram atendidos pelos serviços de
cirurgia pediátrica coordenados pelo autor EE, desde janeiro/1999 até janeiro/2019, registrados em planilha de acompanhamento no departamento de pediatria da Universidade
Federal de Goiás. Os serviços incluem os hospitais: Hospital
das Clínicas da UFG, Maternidade Amparo, Maternidade Ela,
Hospital Premium, Hospital Santa Bárbara, Instituto Goiano de
Pediatria e Hospital Jacob Facuri, em Goiânia.
As onfaloceles eram consideradas pequenas, quando o diâmetro do globo era inferior a 4 centímetros, as denominadas
hérnias de cordão, e receberam tratamento tópico por somente
alguns dias ou nenhum, sendo indicadas para tratamento cirúrgico primário neonatal. Estes casos não estão incluídos nesta
casuística. Os casos que nos chegaram com onfaloceles já rotas
também não foram incluídas no estudo.
Todos os casos não-rotos foram tratados em 3 etapas: (I)
inicialmente receberam inicialmente tratamento tópico com
sulfadiazina de prata e óleo de girassol, de forma mista ou alternada, sem forte compressão do exônfalo, somente para per-
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mitir seu enrijecimento ou formação de uma crosta ou epitelização e não romper a membrana (figura 1). (II) A partir do 10o
dia, os curativos eram compressivos, utilizando-se a própria
membrana amniótica-peritoneal da onfalocele como cobertura
natural, monitorando-se a compressão máxima pela saturação
de oxigênio em membros inferiores e aumento da frequência
respiratória, que não devia sofrer alteração significativa. Nas
minoria das crianças que estavam sondas gástricas poderíamos avaliar indiretamente a pressão intrabdominal pela pressão da coluna de água na sonda, que não deveria ultrapassar
o valor de 12 cm de água. (III) Estando a onfalocele já reduzida para o nível intrabdominal e com tamanho global já menor
que era ao nascer (figura 2), era realizada a cirurgia de reparo
definitivo e construção de uma cicatriz ”umbilical” no ângulo
inferior do defeito (figura 3).
Em casos de onfaloceles médias, a compressão em regime
intrahospitalar permitia o fechamento primário durante a internação, após poucas semanas. Porém, em casos de enormes
onfaloceles (gigantes e com mais de 30% do fígado, para evitar
internação prolongada, quando se constatava a epitelização do
envoltório a criança recebia alta e o tratamento era mais seguro
com os curativos e cintas realizados em casa, após adequado
treinamento dos familiares.
Os casos sem obstrução recebiam dieta oral ou enteral já
a partir do segundo dia de vida. Com a sequencia de compressões diárias com ataduras ou cintas de velcro, após constatação
de que o conteúdo já estaria ao nível ou no interior da cavidade,
era realizada a cirurgia de reparo do defeito da parede, se assemelhando a uma grande hérnia umbilical ou ventral resultante,
eletivamente, em períodos que variavam entre os casos, no máximo após 6 meses.
Em 2 casos somente, no início da série, quando a enfermagem realizou compressão precoce antes do adequado enrijecimento da membrana, houve rotura da cobertura, necessitando-se reparo com tela de silicone suturada à parede abdominal, já
após alguns dias de vida em grandes onfaloceles.
Nos últimos 3 casos de onfalocele grande ou média, utilizamos botox injetado na musculatura da parede abdominal lateral, permitindo o fechamento com menos tensão e antes de três
meses de idade.
RESU L T A D OS

O tempo médio de internação, sem anomalias graves
(n=103) foi de 36 dias. A mortalidade foi de 5.8% (9/156) em
consequência de outras anomalias e peritonite em uso de tela
(n=1). Em 86% dos casos sobreviventes (128/149), o fechamento foi possível em uma cirurgia com boa estética, em idades
de 1-23 meses (média 5,5 meses), sendo a média de idade mais
jovem nas onfaloceles médias (1-3 meses, média 1,9 meses).
Em 9.5% foram necessárias 2 cirurgias, a última para retoque
estético após um ano de idade.
Em 1.2% dos casos houve rotura precoce, necessitando o
uso de tela de silicone ou Aquagel (R) , para cobrir o defeito. Um
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deles apresentava enorme onfalocele com metade do fígado, e
foi um dos que evoluiu a óbito por insuficiência cardíaca.
Um caso apresentou rotura parcial de somente 4,5 cm próximo ao anel aponeurótico, já no 18o dia de vida, por excessiva
compressão em um dos curativos, mas foi possível o reparo e
a total cicatrização da membrana, após sutura contínua com
propilene 4-0.
Um caso apresentou uma fístula ileal cutânea, por perfuração espontânea, em parte de alça bem aderida à membrana
amniótica, necessitou enterorrafia por uma mini-laparotomia
subcostal efetuada ao lado do defeito, sem se abrir a membrana
em epitelização, com sucesso.
Uma criança com nefropatia, fez uso de diálise peritoneal,
mesmo com o defeito em processo de epitelização, sem problemas de vazamento, síndrome compartimental ou roturas.
D I SCUSS Ã O

As onfaloceles são um grupo de defeitos congênitos da
parede abdominal do recém-nascido, em que as vísceras
abdominais intraperitoneais se desenvolvem dentro do
cordão umbilical, não tendo havido o retorno do intestino
ou fígado para a cavidade ao redor da 10-12a semana de
gestação, onde estavam durante o crescimento do fígado e
rotação do mesentério. Assim, permanece o anel umbilical
aberto e dilatado em graus variáveis, assim como o tamanho do globo visceral extra-abdominal (chamado exônfalo)1,2,6.
O diagnóstico atualmente é feito por ultrassom no pré-natal, mas em algumas regiões sem recursos ou para algumas gestantes sem pré-natal adequado, pode ser uma
surpresa no parto. O defeito da parede pode variar desde 4
centímetros até a total ausência da parede abdominal anterior, assim como afetar a parede torácica ou a pélvica. A
etiologia é desconhecida, porém há alta incidência de anomalias genéticas, síndromes e algumas malformações são
fatais, colaborando para uma razoável morbimortalidade
desta doença1-3,8.
A onfaloceles se caracterizam pelo exônfalo esférico
contendo intestinos, parte variável de fígado, baço, estômago e bexiga, até mesmo testículos criptorquídicos e ovários,
cobertos por uma membrana amniótica e geleia de Wharton, e o coto umbilical saindo deste globo amniótico em
algum local1,3. Podem nascer rotas, sobretudo em partos
vaginais, os quais hoje ocorrem muito raramente devido
ao diagnóstico pré-natal, já que é recomendado um parto
cesáreo para permitir esterilidade e integridade da membrana após o nascimento9.
As anomalias podem ser divididas quanto ao seu tamanho, e aqui o tamanho do globo visceral é documento:
grandes, médias e pequenas. Alguns autores classificam
assim em função da proporção com a cavidade abdominal,
ou com o tamanho da cabeça do bebê, ou a quantidade de
fígado dentro do exônfalo. Outros utilizam faixas de diâ-

145

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Figura 1. Aspecto pós-natal de um caso de onfalocele grande

Figura 2. Aspecto da mesma onfalocele após 35 dias de curativos tópicos e compressão da membrana original, agora espessa
e íntegra, já preparada para fechamento do defeito da parede
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metro (classificação de Hatch): até 4 cm (pequenas), 5-7
cm (médias) e maiores de 7 cm (grandes). As onfaloceles
podem ser simples (sem associação a anomalias graves ou
fatais ou síndromes) ou complexas2,6.
Quanto maior o exônfalo e menor a cavidade abdominal, maior o risco de uma redução forçada causar síndrome
compartimental abdominal e rotura da parede, sobretudo
contendo o fígado, um órgão sólido com vasos calibrosos
cuja compressão intrabdominal pode ser fatal3,7.
Para onfaloceles pequenas, é universalmente aceito
que o fechamento cirúrgico primário pode ser realizado no
período neonatal, sem emergência, sem ocorrer tensão de
suturas ou hipertensão abdominal2,3,10.
Para onfaloceles gigantes, desde o século passado já
se observou que o fechamento primário é perigoso ou impossível, a depender do diâmetro. Em 1899 Ahlfeld foi o
primeiro a descrever a utilização de somente curativos ao
invés da cirurgia inicial, aplicando álcool sobre a membrana amniótica de onfaloceles grandes ou “gigantes4. Depois,
Grob (1957) passou a utilizar mercúrio-cromo, o qual permitia epitelização da membrana5. Com o passar do tempo,
outros produtos foram utilizados, como iodo, povidine e
clorexidine, mas basicamente como antissépticos, a epitelização era lenta e todos estes se demonstraram tóxicos aos
recém-nascidos (sobretudo álcool, mercúrio e iodo), mas a
ideia de tratamento em duas etapas foi estabelecido3,6. A
hérnia ventral resultante na criança sobrevivente, poderia
ser reparada em um segundo tempo3.
Um grupo de cirurgiões descreveu a cobertura do defeito com pele, da parede lateral abdominal (Gross, Williams),
mas os resultados não eram bons, formando hérnias e
muitas aderências ou síndromes de hipertensão abdominal7,10,11.
Para contornar estes problemas, Schuster (1967)12
descreveu uso de uma cobertura artificial para comprimir
o defeito, em gastrosquise e onfalocele, com silicone ou
plástico, e vários outros serviços passaram a utilizar diversos esquemas de cobertura temporária e compressão gradual com telas, próteses de diversos materiais, como silos
suturados ou não ao anel aponeurótico, alguns com interesses comerciais para vender os produtos, entretanto com
índices de complicações entre 25 e 80%, como infecções,
erosões, fístulas, bridas, com custo elevado de algumas
placas (hidrocoloide, silicone, teflon, etc). Muitos retiram
a membrana para expor as bordas do defeito e permitir a
sutura do silo3,7,13-15.
Outras variantes técnicas mais invasivas foram descritas, como o uso de retalhos miocutâneos16, expansores de
pele ou intraperitoneais17, sistemas de vácuo18, mas os
resultados não foram superiores ao uso de telas internas
subcutâneas ou cirurgias postergadas após compressões
graduais, como a que apresentamos neste estudo1,19,20.
Quanto às onfaloceles médias, a conduta tem sido controversa, mas a maioria dos colegas preconiza também a
cobertura com silos, compressão gradual até o fechamen-
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Figura 3. Aspecto do abdome após o fechamento definitivo na
mesma criança, na linha média, com confecção do neo-umbigo
no ângulo inferior da ferida.
to dos defeitos, mais precocemente do que as onfaloceles
grandes7,10,14. Os riscos e complicações citados acima, também têm sido relatados, e se adicionam à morbimortalidade das anomalias associadas, cuja ocorrência independe do
tamanho das onfaloceles2,6,19.
Com advento de novos produtos cicatrizantes e bactericidas, utilizados para queimaduras e escaras, alguns autores passaram a aplicar diretamente na membrana amniótica, como Ahlfeld e Grob faziam, em onfaloceles grandes
nos últimos 20 anos, demonstrando-se o espessamento,
rigidez e epitelização desta membrana a partir das bordas,
formando uma hérnia umbilical que poderia ser posteriormente fechada. As substâncias da moda passaram a ser a
sulfadiazina de prata e o óleo de girassol (Dersani(R))3,7,19.
No Brasil, Velhote e colaboradores da USP passaram a
utilizar o tratamento tópico com povidine, e foram os primeiros por aqui a incentivar a preservação da membrana
natural como um silo, com a compressão precoce desta
membrana sem próteses. Entretanto, descreveram a compressão já desde os primeiros dias de vida. Apresentaram
roturas ou síndrome compartimental, necessidade do uso
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de tela entre as bordas no reparo e óbito por peritonite,
em 5 de 12 casos, além de grandes cicatrizes, acreditamos
que por não ter esperado a redução gradual do tamanho do
anel, que acontece com o tempo.
Também preservando-se a membrana, Abello e colaboradores15 na Colombia preconizaram uma cobertura desta
com uma placa de hidrocoloide (Duoderm (R), chamada
bolsa de Bogotá), e sua compressão gradual e mais precoce, porém muitos serviços têm relatado infecções, adesão
e escarificação, e dificuldade em se conseguir as placas de
coloide. Porém, em geral, os resultados são muito superiores a outros tipos de silo1,13.
Considerando-se que, ao se preservar a membrana amniótica com curativos assépticos e produtos como a sulfadiazina de prata não há mais urgência em se fechar as
onfaloceles, e que quanto mais tempo se utilizam os produtos mais a membrana se enrijece e suporta compressão,
temos preconizado o tratamento em 3 etapas: Inicialmente
somente curativos com sulfadiazina de prata e Dersani por
8 a 10 dias, quando a membrana se torna opaca, espessa
e já iniciando a epitelização das bordas, com nenhuma ou
somente leve compressão através do enfaixamento circum-abdominal (ataduras ou cintas de velcro). A criança permanece com dieta oral ou enteral desde o segundo dia de
vida, sem necessidade de acesso venoso central se não tem
outras comorbidades.
A segunda etapa é a compressão gradual do exônfalo
pelos enfaixamentos e uso de compressas ou esponjas ou
gazes já na fase em que o globo não mais existe, estando ao
nível da pele, e sempre untadas com sulfadiazina de prata.
Na terceira etapa, após períodos de 20 a 45 dias da segunda fase, já sem exônfalo e a pele ou crosta já abaixo do nível
da pele, se nota o aumento da cavidade abdominal para os
lados, a falta de tensão entre os dois retos abdominais, o
que então permite o fechamento definitivo do defeito. Em
nenhum caso foi necessário se colocar telas entre os retos,
mas em 4 se realizou o cruzamento de bainhas retais, tipo
Alcino-Lázaro, sem uso de telas (técnica da jaqueta21).
Em casos de onfaloceles gigantes ou com muito componente hepático, o processo tende a ser mais lento, portanto
a criança faz os curativos em casa, ocorre epitelização mais
amiúde, e a cirurgia final pode ser realizada entre 3 a 8
meses de idade.
Nas onfaloceles médias, em que temos também utilizado esta conduta de 3 etapas, notamos redução progressiva
do diâmetro do exônfalo e do anel umbilical, resultando em
uma cicatriz menor que a prevista se fosse operada precocemente, e nenhum caso necessitou telas ou jaqueta.
Comparando-se com outros trabalhos de grandes casuísticas e estudos multicêntricos em que se removeram
a membrana, usando-se silos, ou com compressão precoce, ou ainda o manejo tópico sem a compressão (técnica
clássica de Grob5), nossos resultados demonstraram menor mortalidade, menos complicações cirúrgicas e menor
tempo para reparo definitivo1-3,7,13,14,19.
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Nos últimos 3 casos utilizamos a infiltração de
botox nos retos abdominais e oblíquos, bilateralmente, facilitando bastante o fechamento mais precoce. Esta técnica
ainda é inovadora, com poucos trabalhos publicados, mas
com resultados promissores22.
CO N C L US Õ ES

O tratamento não-cirúrgico inicial das onfaloceles grandes
ou médias, com preservação da membrana e cirurgia postergada, permitiu mínima morbi-mortalidade, com boa estética e
taxas menores de complicações que a literatura de indicações
cirúrgicas precoces ou retirada da membrana
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A saúde do homem surge como questão a ser estudada a partir do comportamento de risco adotado pelos próprios sujeitos do sexo masculino, muitas vezes arraigado
pelos ditames de uma masculinidade hegemônica imposta socialmente. OBJETIVO: Identificar o impacto da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) no município de Anápolis, bem como buscar esclarecer os motivos que inviabilizam os homens a
procurarem atendimento médico. MÉTODOS: Pesquisa de campo, com delineamento transversal realizada entre os meses de Março e Outubro de 2017 contemplando a população de
acadêmicos do sexo masculino entre 16 e 46 anos de idade dos cursos de Direito, Educação
Física, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica do Centro Universitário de Anápolis (UniEvangélica). RESULTADOS: Dentre os questionários analisados, constatou-se que a maioria
afirmou que o trabalho não dificulta a busca do atendimento médico (60,8%), assim como
negaram que o medo de descobrir algum problema de saúde em uma consulta médica os
impediriam de buscar atendimento médico (65,8%), além de terem vergonha de falar ao
médico sobre as próprias genitais (63,5%). Porém, quanto ao câncer, embora 62,3% afirmaram ouvir falar sobre o câncer testicular, no entanto, apenas 2,3% foram ensinados por
um profissional como realiza um autoexame testicular. CONCLUSÕES: Os ditames sociais, os
encargos trabalhistas e a falta de informação relacionada ao câncer testicular demonstram a
implementação falha da PNAISH e a fragilidade do atendimento na Atenção Básica, inviabilizando os homens a procurarem atendimento médico.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Men's health emerges as an issue to be studied from the risk behavior
adopted by the male subjects themselves, often rooted in the dictates of a hegemonic
masculinity imposed socially. OBJECTIVE: To identify the impact of the National Policy
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for Integral Attention to Men's Health (PNAISH) in the city of Anápolis, as well as to seek
to clarify the reasons that make it impossible for men to seek medical care. METHODS:
Field research, with a cross-sectional accomplished between March and October of 2017,
design covering the population of male academics between 16 and 46 years of age of law,
physical education, civil engineering and mechanical engineering courses at the Centro
Universitário de Anápolis (UniEvangélica). RESULTS: Among the questionnaires analyzed,
it was found that the majority stated that work does not hinder the search for medical care
(60.8%), as well as denying that the fear of discovering a health problem in an average consultation would prevent them from seek medical attention (65.8%), in addition to being
ashamed to talk to the doctor about their own genitals (63.5%). However, as for cancer, although 62.3% said they heard about testicular cancer, however, only 2.3% were taught by a
professional how to perform a testicular self-examination. CONCLUSIONS: Social dictates,
labor charges and lack of information related to testicular cancer demonstrate the failed
implementation of PNAISH and the fragility of care in Primary Care, making it impossible
for men to seek medical care.

I N T RO D U Ç Ã O

A

saúde do homem surge como questão a ser estudada a partir do comportamento de risco adotado pelos
próprios sujeitos do sexo masculino, muitas vezes arraigado
pelos ditames de uma masculinidade hegemônica imposta
socialmente. Sabe-se que o homem não possui hábitos de prevenção e eles próprios estavam colocados à margem das políticas públicas de saúde. Estudos sobre a saúde dos homens vêm
ganhando destaque no cenário nacional devido às elevadas taxas de mortalidade e morbidade que afetam esse grupo, assim
como a sua baixa procura pelos serviços de atenção primária
à saúde1.
Quanto aos tipos específicos de causas de morbimortalidade masculina, aos quais esse estudo enfocará, destaca-se o
câncer testicular em adultos jovens. As taxas de sobrevivência
atuais no câncer testicular (CT) são elevadas. No entanto, a demora no diagnóstico CT relaciona-se com a doença mais avançada que requer tratamento de quimioterapia intensiva, com
aumento da morbidade e diminuição da sobrevivência. O atraso no diagnóstico de CT pode ser tanto relacionado ao paciente
quanto ao médico2.
Estima-se que 8.430 novos casos de câncer testicular serão
diagnosticados em homens, e 380 homens morreram desta
doença nos Estados Unidos em 2015. O CT é o tumor maligno mais comum em homens com idades entre 15 a 34 anos. É
responsável por cerca de 1% de todos os cancros nos homens.
Mundialmente, o câncer testicular mais do que duplicou nos
últimos 40 anos. Diferentemente da maioria dos outros tipos
de câncer, câncer de testículo é geralmente encontrada em homens jovens. Aproximadamente 68% dos cânceres testiculares
são localizados, 18% são regionais, e 12% são palco distante

no momento do diagnóstico. Embora tenha havido nenhuma
mudança significativa na distribuição fase de diagnóstico, os
avanços no tratamento têm sido associados com um 60% diminuição da mortalidade3.
Por isso, destaca-se a relevância da inserção de programas
de educação em saúde para prevenção do câncer de testículo,
uma vez que a sobrevida deste tipo de câncer está relacionada
diretamente à detecção precoce. Propõe-se iniciar a educação
em saúde para adolescentes do sexo masculino ressaltando a
importância do autoexame testicular o qual deve ser realizado semestralmente. Uma revisão ampla da literatura, reforça
a implementação dessa estratégia de intervenção dentre as
atividades educativas no ensino médio, no qual está inserida a
faixa etária de início da incidência desse tipo de câncer, que é
15 anos de idade4.
Dessa forma, este estudo tratou de maneira relevante o assunto em buscar identificar evidências de estratégias preventivas para tais afecções. Assim, o objetivo desse estudo é identificar o impacto da Política Nacional de Saúde do Homem no
município de Anápolis, bem como buscar esclarecer os motivos
que inviabilizam os homens a procurarem atendimento médico
e o nível de conhecimento relacionado às práticas de rastreio
do câncer testicular que possibilitem o diagnóstico precoce.
M É T O D OS

Pesquisa de campo, com delineamento transversal, realizada entre os meses de Março e Outubro de 2017 contemplando acadêmicos universitários do sexo masculino entre 16 e 46
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anos de idade dos cursos de Direito (77 alunos), Educação Física (62), Engenharia Civil (114) e Engenharia Mecânica (93) do
Centro Universitário de Anápolis (UniEvangélica).
As amostras foram estratificadas, considerando os grupos
populacionais heterogêneos e multiformes divididos em estratos de acordo com os cursos e universidades correspondentes.
Após, foi realizado cálculo amostral para cada estrato conforme seleção aleatória simples. O sorteio foi realizado através
de um software denominado “sorteador”, para composição das
tabelas randomizadas. Para a realização do cálculo amostral, foram adotados erro amostral de 5%, Nível de Confiança de 95%,
e heterogeneidade de 50%, sendo obtidos os seguintes valores:
nos cursos de Direito (n=77 – 22,25%), de Educação Física (n=
62 – 17,92%), de Engenharia Civil (n= 114 – 32,95%) e de Engenharia Mecânica (n= 93 – 26,88%). Totalizando amostragem
de 346 alunos.
Foram critérios de inclusão indivíduos do sexo masculino
acadêmicos dos cursos de direito, educação física, engenharia
civil, engenharia mecânica da UniEvangélica com idade entre
16 e 46 anos e critérios de exclusão os questionários não preenchidos por completo.
Os estudantes foram recrutados nas próprias instituições
de ensino, e submetidos à pesquisa após a assinatura do termo
de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os dados foram
obtidos através de um questionário estruturado em perguntas
abertas e fechadas. O questionário divide-se em duas partes: A
e B. A parte “A” refere-se à procura pelo serviço médico pelos
questionados, bem como as dificuldades enfrentadas na procura pelo atendimento médico e a parte “B” foi direcionada ao
câncer testicular.
Para a obtenção do Consentimento Livre e Esclarecido –
cujo número do CEP 2.133.154 - foram prestadas informações
em linguagem clara e acessível para informar os objetivos da
pesquisa, seus riscos e benefícios e que poderiam desistir da
participação na pesquisa sem nenhum ônus.

RESU L T A D OS

A amostra é composta por 346 acadêmicos, do centro
Universitário de Anápolis (UniEvangélica), do sexo masculino com idades entre 16 e 46 anos de idade. Estes estão
compreendidos nos cursos de Direito (n=77 – 22,25%), de
Educação Física (n= 62 – 17,92%), de Engenharia Civil (n=
114 – 32,95%) e de Engenharia Mecânica (n= 93 – 26,88%).
Foram questionados sobre o uso de cigarros, que incluiu
o uso de narguilé, e constatou que a média dos indivíduos
que fumam circunda aos 20 anos de idade, considerando um
desvio padrão de 4,38. Vale dizer também que a carga tabágica desses estudantes, em média, é de 2,89 com desvio
padrão de 5,9, em que foi considerado que uma hora de uso
de narguilé equivale a 100 cigarros fumados. A isso pode ser
comprovado no gráfico 1:

Ed. 2

Tabela 1. Uso de cigarros: idade e Carga tabágica
Idade

Maços/Ano

Média

20,55

2,89

Mediana

19,00

0,60

Moda

18,00

0,50

Desvio padrão

4,38

5,90

Mínimo

16,00

0,05

Máximo

46,00

25,00

Seguindo a mesma ideia, foram abordados o questionamento sobre o uso das drogas lícitas e constatou que 13,7%
da amostra afirmaram serem tabagistas e 99,5% afirmaram
consumir bebidas alcoólicas. Destes consumidores, mais de
85,8% afirmaram até dois pontos positivos no teste CAGE (instrumento de avaliação de detecção de problemas relacionados
ao uso do álcool), em que 36,6% tiveram zero pontos positivos
e 30,6% tiveram um ponto positivo. Isso pode ser comprovado
no gráfico 2:
Tabela 2. Uso de drogas lícitas e teste CAGE:

Tabagista

Alcoolismo

CAGE

N

%

Sim

25,0

13,7

Não

158,0

86,3

Total

183,0

100

Sim

182,0

99,5

Não

1,0

0,5

Total

183,0

100,0

0

67,0

36,6

1

56,0

30,6

2

34,0

18,6

3

17,0

9,3

4

9,0

4,9

Total

183,0

100,0

Em seguida, o questionamento voltou-se para o atendimento médico e sobre o uso de medicamentos. Em que do total de
participantes 60,8% dos entrevistados afirmaram que o trabalho não dificulta a busca do atendimento médico; 38,6% do
total dos participantes afirmaram que a exposição do corpo ao
profissional de saúde, devido à vergonha, pode ser um motivo
para a não procura ao atendimento médico; 65,8% negaram
que o medo de descobrir algum problema de saúde em uma
consulta médica os impediriam de buscar um atendimento médico; 63,5% negaram ter vergonha de falar ao médico sobre as
próprias genitais; 53,8% não consideram necessário haver um
hospital apenas para homens, já que 6,4% afirmaram necessidades; 37,7% negaram procurar o médico somente em estado
insuportável do problema, mas 22,5% não souberam respon-
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lariam a procurar os serviços de saúde; 27,5% não souberam
responder quanto ao atendimento médico ser procurado por
exigência da empresa ou serviço, haja visto que 22,2% discordaram; 26,6% negaram a vergonha a realização do exame de
toque retal, no entanto 24,3% não souberam responder sobre.
Isso tudo pode ser comprovado no gráfico 3:

der; 45% afirmaram podem procurar uma alternativa para
solucionar o problema antes de ir ao médico, visto que 38%
afirmaram pensar em ir direto ao atendimento médico; 35,1%
relataram que que a demora ao atendimento médico pode desestimular em vista que 26,3% afirmaram que desestimula;
62,3% afirmaram que a falta de medicamentos os desestimuTabela 2. Atendimento médico e uso de medicamentos:

O trabalho dificulta a
procura por atendimento
médico por ocupar muito
tempo
Não procuro atendimento
médico por vergonha
de ficar exposto a outro
homem ou mulher durante
o atendimento
Não procuro atendimento
médico por medo de
descobrir algum problema
de saúde
Tenho vergonha de falar
com o médico sobre
minhas partes genitais
Considero necessário haver
um hospital apenas para
homens
Só procuro atendimento
médico se o problema for
insuportável
Sempre tento alternativas
antes de procurar
atendimento médico
(exemplo: ir à farmácia)
A demora ao atendimento
médico me desestimula a ir
a consultas
A falta de medicamentos
me desestimula a procurar
os serviços de saúde
Geralmente procuro
atendimento médico
apenas por exigência da
empresa ou serviço em que
trabalho
Tenho vergonha quanto
a realização do exame de
toque retal

Discordo
totalmente

Discordo
razoávelmente

Neutro

Concordo
razoávelmente

Concordo
totalmente

N

208

45

46

32

11

%

60,8

13,2

13,5

9,4

3,2

N

47

54

59

132

50

%

13,7

15,8

17,3

38,6

14,6

N

225

44

36

32

5

%

65,8

12,9

10,5

9,4

1,5

N

217

50

38

28

9

%

63,5

14,6

11,1

8,2

2,6

N

184

47

54

35

22

%

53,8

13,7

15,8

10,2

6,4

N

129

31

77

46

59

%

37,7

9,1

22,5

13,5

17,3

N

67

63

58

88

66

%

19,6

18,4

17,0

25,7

19,3

N

36

38

58

120

90

%

10,5

11,1

17,0

35,1

26,3

N

38

34

56

107

107

%

11,1

9,9

16,4

31,3

31,3

N

76

61

94

69

42

%

22,2

17,8

27,5

20,2

12,3

N

91

39

83

43

86

%

26,6

11,4

24,3

12,6

25,1

Quanto ao câncer, 62,3% afirmaram ouvir falar sobre o câncer testicular. 2,3% foram ensinados por um profissional como
realiza um autoexame testicular. 5% já realizaram o autoexame. 5,8% já teve os testículos examinados por um profissional

durante o atendimento médico. 2,6% já tiveram criptorquidia.
8,5% já teve alguma lesão ou trauma na bolsa escrotal. E 0,6%
tiveram um familiar com câncer de testículo ou de pênis. Isso
pode ser confirmado no gráfico 4:
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Tabela 4. Câncer:
N

%

Ouviu falar em câncer testicular

213

62,3

Foi ensinado por um profissional a realizar autoexame dos testículos

8

2,3

Já realizou autoexame testicular

17

5,0

Teve os testículos examinados por um profissional durante o atendimento

20

5,8

Teve criptorquidia

9

2,6

Já teve alguma lesão ou trauma na bolsa escrotal

29

8,5

Tem um familiar que já teve câncer testicular ou de pênis

2

0,6

D I SCUSS Ã O

Esse estudo inferiu que embora não seja a maioria, muitos homens ainda consideram que o trabalho dificulta a busca do atendimento médico. Correlacionando ao estudo de
Knauth et al, 2012, em que os homens identificados pelos
profissionais da saúde como frequentadores dos serviços
eram divididos em duas categorias: trabalhadores e idosos.
O primeiro grupo, minoritário, é formado por homens entre
30 e 50 anos e se caracteriza por estar exercendo atividade
remunerada, ser trabalhador e ter pouco tempo disponível
para ir ao serviço de saúde. Já o segundo grupo, que contempla a maior parte dos homens, frequenta a unidade de
saúde em razão de alguma doença crônica – hipertensão ou
diabetes – para consulta, busca de receita ou medicamento5.
Quase metade dos participantes também procuram uma
alternativa para solucionar o problema antes de ir ao médico. Sendo aqueles que buscavam eram os que já tinham
comorbidades prévias. O estudo de Oliveira et al, 2015, buscou analisar o perfil sociodemográfico, de morbidade e a
frequência da busca por um serviço de saúde de homens em
Niterói (RJ). Dos 323 homens cadastrados, 56% buscaram
atendimento. O principal motivo que demandou o primeiro atendimento foi consulta de rotina. Observou-se que 43
homens apresentaram excesso de peso, 26 eram obesos e
que 44 tiveram a pressão arterial alterada. Os homens mais
velhos, com seguro social, que relataram alguma morbidade
buscaram mais o serviço de saúde6.
Uma grande porcentagem dos entrevistados teme descobrir algum problema de saúde em uma consulta médica, o
que os impediriam de buscar um atendimento médico. Outra
investigação conduzida no sul do Brasil, de Vieira et al, 2013,
estudou 175 atendimentos a homens entre 25 e 59 anos em
2010. Os resultados evidenciaram que: problemas agudos
acometeram 52,2% usuários, a dor desencadeou 23,6% dos
problemas crônicos, hipertensão arterial acometeu 21,4%
clientes. Os motivos que justificaram a não procura pelo
atendimento médico foram: sentiam-se saudáveis, incompatibilidade de horário, medo de detectarem doença grave,
número insuficiente de fichas e falta de especialistas. Tais

dados são compatíveis com os salientados em nosso estudo, no que se refere aos motivos que justificam a dificuldade
pela busca ao atendimento médico7.
Mais da metade não procuram atendimento por falhas
estruturais nos próprios serviços de saúde. Segundo Leal
et al, 2012, as dificuldades encontradas na busca pelo atendimento em saúde pelos homens, foi apontada por alguns
estudos como resultado de uma fragilidade e dificuldade
na implementação da Política Nacional de Atenção Integral
à Saúde do Homem (PNAISH) por alguns serviços. Há um
desconhecimento dos agentes implementadores sobre a
PNAISH, a rede local de atenção à saúde do homem, as técnicas para atender às especificidades dos homens e o conceito
de gênero. A implementação esbarra na ausência de condições institucionais, como uma estrutura organizacional,
uma rede consolidada de atenção – em que o usuário seja
atendido por serviços com diferentes graus de complexidade dentro do sistema – e recursos em geral, especialmente
humanos8. E por isso, quase metade dos indivíduos entrevistados no presente estudo considera necessário haver um
hospital apenas para homens.
Um estudo realizado em 5 municípios, buscou avaliar
como a PNAISH atua a nível local. Dentre os sentidos atribuídos, o estudo destacou a política é vista como insuficiente
em alguns aspectos, limitada a problemas urológicos, mais
especificamente ao câncer prostático, em detrimento de
outros problemas que prejudicam a saúde e a qualidade
de vida dos homens. Também foi vista como algo vago, não
detalhando como proceder para trazer os homens aos serviços e melhor atendê-los, ou algo episódico, sendo a política reduzida à realização de eventos pontuais e não a ações
continuadas, incorporadas no cotidiano dos serviços9. Isso
reflete a dificuldade de captação da população alvo do nosso estudo, cujos problemas principais não são captados pela
PNAISH, justificando os resultados por nós encontrados.
Corroborando com os achados do nosso estudo, no que
concerne a homens mais jovens, o estudo de Nascimento et
al, 2011 entrevistou indivíduos do sexo masculino com idade entre 18 e 25 anos a fim de determinar as concepções
dessa população sobre saúde. Solicitados a definirem o que
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é "cuidar da saúde", os sujeitos indicaram principalmente
o "cuidar da alimentação" (21,86% das respostas, 73% dos
entrevistados) e "praticar atividades físicas" (18,26% das
respostas, 61% dos entrevistados). A procura por assistência médica em hospitais, relatada por 73% dos sujeitos,
foi motivada principalmente, com possível exceção para as
doenças do aparelho respiratório, por causas consideradas
graves e/ou urgentes (entre as 6 principais causas para procura por essa assistência, 4 estão diretamente relacionadas
à gravidade e/ou urgência da situação: dor forte-persistente, urgência, quando não tem mais jeito/não estou aguentando mais, algo grave)10. Conversando mais uma vez com
o presente estudo quando revela que a mais da metade dos
entrevistados procura sempre uma alternativa para solucionar o problema antes de ir ao médico.
Ademais, a pesquisa de Alves et al, 2011, avaliou homens
entre 25 e 59 anos, inscritos num Programa de Saúde da Família (N = 82). Os resultados mostraram as diferenças entre
os gêneros masculino e feminino quanto aos cuidados com
a saúde. As mulheres foram consideradas mais cuidadosas
e os homens, mais vulneráveis aos aspectos psicossociais,
como: o machismo, as dificuldades em assumir a doença
no trabalho e a dificuldade à acessibilidade aos serviços de
saúde. A prevenção ao câncer de próstata foi o aspecto mais
apontado quando a preocupação é a saúde11. Revelando
mais uma vez a precária educação em saúde ao não serem
ensinados por um profissional como realizar um autoexame
testicular, em não terem consciência da importância do exame.
Vale salientar que a triagem para câncer testicular por
exame testicular de rotina não é atualmente recomendada
para detecção precoce de câncer testicular. Embora a intenção de rastrear o câncer testicular seja diminuir mortalidade e aumento da qualidade de vida do paciente, segundo o
Ministério da Saúde12, o verdadeiro o benefício da triagem
permanece incerto. Uma revisão bibliográfica de Ilic e Misso,
2011, que inclui 19 estudos concluiu que embora o benefício do autoexame testicular seja incerto, os pacientes com
fatores de risco aumentados para câncer testicular, incluindo história familiar de câncer testicular, testículo não descendente (criptorquidismo) ou atrofia testicular, devem ser
informados por seus médicos quanto ao potencial de risco
aumentado de câncer testicular. Além disso, esses pacientes
também devem ser informados dos benefícios potenciais
(ou seja, o aumento da taxa de sobrevivência se identificado com um bom diagnóstico prognóstico) e danos (ou seja,
diagnóstico falso positivo) associados ao rastreio, a fim de
facilitar uma decisão informada sobre se o rastreio de o
câncer testicular poder ser apropriado em suas circunstâncias13. Tendo em vista a baixa percentual dos entrevistados
que afirmaram terem sido ensinados por um profissional
como realizar um autoexame testicular, que já realizaram
o autoexame, que já teve os testículos examinados por um
profissional durante o atendimento médico, que já tiveram
criptorquidia ou alguma lesão ou trauma na bolsa escrotal,
além de um familiar com câncer de testículo ou de pênis,

Ed.2

infere-se que muitos dos entrevistados não têm o conhecimento do assunto.
A revisão de Saab et al 2016 revela justamente o exposto
acima, o estudo observou diversos déficits de conhecimento
em relação ao CT e seu rastreio. Os participantes que não
realizaram os questionários dos estudos muitas vezes não
estavam informados sobre essa prática. Nessa revisão, poucos homens mostraram-se informados sobre CT e a prática
do autoexame e triagem do CT14.
O presente estudo revela a importância do conhecimento e conscientização para detecção precoce e tratamento
mais efetivo, e revela que poucos entrevistados se mostraram competentes em ter conhecimento do assunto. Segundo
o estudo de Ugwumba, et al, 2016 realizado na África com
estudantes de medicina, houve um alto nível de consciência
do câncer testicular, mas um conhecimento insuficiente da
faixa etária mais afetada, com melhora significativa após a
intervenção (palestras). Notável também foi a má conscientização da potencial curabilidade do câncer testicular, o que
também está sendo melhorado após a intervenções como
palestras. Um pobre nível de conscientização e prática de
pré-intervenção de auto-exame testicular foi encontrado
considerando a natureza do grupo de estudo15. Com isso, infere-se que o presente estudo realizado com estudantes dos
cursos de Direito, Educação Física e Engenharias demonstra de forma mais fidedigna a falta de conhecimento de uma
população na sociedade. Necessitando mais ainda de intervenções.

CO N C L US Ã O

Diante dos resultados apresentados e dos estudos realizados, pode-se concluir que os ditames sociais ainda estão relacionados com a procura de cuidados médicos pelos
homens, o que pode ser observado pela quantidade de pacientes que relatam o medo de descobrir algum problema
de saúde e demostrarem fragilidade devido a isso e que avaliam a necessidade de um hospital destinado ao atendimento do público masculino. Além disso, os encargos trabalhistas foram notificados como dificultadores da procura por
atendimento médico. A falta de informação relacionada ao
câncer testicular também é outro aspecto frequente entre os
entrevistados e entre as pesquisas, demonstrando a implementação falha da PNAISH e a fragilidade do atendimento na
Atenção Básica.
A saúde do homem ainda é algo pouco estudado e limitado a estudos realizados em outros países, dificultando a
realização de maiores reflexões acerca do tema no Brasil, na
medida em que os resultados alteram de acordo com nacionalidade e cultura. No entanto, tal quadro está se alterando,
visto que se percebe uma preocupação por parte dos gestores do Sistema Único de Saúde e da sociedade em geral.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:O volvo gástrico (VG) é a rotação do estômago superior a 180º, causando obstrução no cardia ou do estômago, podendo se apresentar de forma aguda ou
crônica, às vezes podendo ser fatal. Os autores apresentam um caso raro de volvo gástrico intramediastinal associado a hérnia hiatal. RELATO DE CASO: Mulher de 45 anos
apresentava vômitos, náuseas e dor epigástrica recorrente crônica há anos, quando
chegou agora com forte dor aguda, e ânsias sem conseguir vomitar. A radiografia contrastada evidenciou hérnia hiatal com volvo gástrico intratorácico. Foi submetida à
cirurgia de urgência: por laparotomia, constatou-se volvo tipo organoaxial (vertical)
em saco herniário trans-hiatal, tratados por gastropexia anterior, hiatoplastia e fundoplicatura à Nissen. Evoluiu sem intercorrências e após 2 anos está assintomática,
sem evidencia de refluxo gastroesofágico nos exames. CONCLUSÃO: O volvo gástrico
herniado é uma afecção muito rara, pode ser associada a uma hérnia hiatal e levar a
uma emergência cirúrgica grave, necessitando cirurgia urgente para evitar isquemia
ou perfuração gástrica e tratamento da hérnia hiatal e o refluxo associado.
a b a s t r a c t

INTRODUCTION: The gastric volvulus (VG) is a stomach rotation greater than 180º, causing obstruction of the cardia or stomach, and may present in an acute or chronic form,
sometimes with fatality. The authors present a rare case of intramediastinal gastric volvulus associated with hiatal hernia. CASE REPORT: A 45-year-old woman had been vomiting, nausea and chronic recurrent epigastric pain for years, when she arrived now with
severe acute pain, and cravings without being able to vomit. The contrasted radiography

156

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Thiago Fagner de Almeida, Unifan,
Aparecida de Goiânia, Goiás,
Brasil.

Classificação
Relato de Caso

showed hiatal hernia with intrathoracic gastric volvulus. She underwent an urgent operation:
through laparotomy, an organoaxial type volvulus (vertical) was found in a transhiatal hernia
sac inside the inferior mediastinum, treated with anterior gastropexy, hiatoplasty and Nissen
fundoplication. She evolved uneventfully and after 2 years is asymptomatic, with no evidence
of gastroesophageal reflux on exams. CONCLUSION: The herniated gastric volvulus is a very
rare condition, it can be associated with a hiatal hernia and lead to a serious surgical emergency, requiring urgent surgery to prevent ischemia or gastric perforation and treatment of hiatal
hernia and associated reflux.

I N T RO D U Ç Ã O

O

volvo gástrico (VG) é uma rotação do estômago superior a 180º, que pode acarretar oclusão do cárdia ou da
luz do estomago.1,2 Ainda que apareça como uma etiologia rara
de oclusão, pode apresentar-se clinicamente de forma aguda
ou crônica, com períodos de obstrução intermitente.2 Usualmente ele se torce dentro do abdome superior. Pode ocorrer
em qualquer idade, é mais incidente após os 50 anos, mas decorre de várias causas como megagastria, flacidez ou deficiência congênita dos ligamentos de fixação gástrica, bezoares, e às
vezes é consequência de uma hérnia hiatal. 1
O diagnóstico padrão ouro é feito pela fluoroscopia contrastada, por tomografia computadorizada (TC), em investigação de epigastralgias ou refluxo, ou por endoscopia em crise
aguda, devendo ser urgente para evitar graves complicações,
como choque hipovolêmico, necrose e perfuração. 2,3
A classificação do volvo gástrico, amplamente utilizada, foi
descrita por Singleton e tem como sustentação o eixo de rotação do estômago, permitindo subdividir em três categorias: organoaxial, mesenteroaxial e misto.4
O tratamento do volvo gástrico muda de acordo com a
aspecto clínico apresentado pelo doente. Na presença de um
volvo gástrico agudo, a inserção de sonda nasogástrica permite a descompressão gástrica, resolvendo varias vezes o volvo e
deixando o paciente assintomático.3 Já no tratamento do volvo
gástrico crônico é adequado a utilização de métodos cirúrgicos
para resolução da doença. Neste contexto o objetivo dos autores é apresentar um raro caso de volvo em uma paciente com
grande hérnia no hiato esofágico do diafragma.3,4

RE L A T O

D E
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CASO

Mulher, 45 anos com história de epigastralgia intensa crônica e episódios de agudização por ânsias sem conseguir vomitar há um dia. O exame físico mostrou epigástrio doloroso
à palpação, sem defesa. Exames laboratoriais normais. Radiografia simples do abdome demonstrou imagem gástrica gasosa
esférica, sugerindo um volvo gástrico. Na endoscopia digestiva
alta não houve passagem do endoscópio pelo cárdia.
A radiografia contrastada evidenciou hérnia hiatal com vol-

vo gástrico intratorácico, já acima de onde estava na radiografia
previa. Não se conseguiu descompressão com sonda nasogástrica, e foi então submetida à cirurgia: constatou-se volvo tipo
organoaxial (vertical) em saco herniário trans-hiatal, tratados
por gastropexia anterior, hiatoplastia e fundoplicatura à Nissen
sem intercorrências.
Evoluiu sem intercorrências no pós-operatório, permaneceu em acompanhamento e após 2 anos está assintomática,
sem evidencia de refluxo gastroesofágico nos exames.
D I SCUSS Ã O

O volvo gástrico foi descrito pela primeira vez por Berti
em 1866 numa autópsia de uma mulher de 60 anos. É descrito
como uma completa obstrução do lúmen gástrico por rotação
do estômago. A incidência de casos descritos tem crescido nos
últimos anos, talvez devido ao maior conhecimento desta afecção. Pode aparecer em qualquer idade, com frequência igual
entre homens e mulheres, sendo raro ocorrer antes dos 50
anos.1
O estômago é um órgão que está preso pelo cárdia e por
vários ligamentos peritoneais (gastroduodenal, gastrohepático, gastroeslénico, gastrocólico) e vasos curtos, que em condições nor0mais não permitem a sua mobilização. Em 25% dos
doentes a rotação gástrica é primária ou idiopática e ocorre
porque existe um alongamento destes ligamentos.1,2 Em 75 %
dos doentes o VG está associado a um fator patológico, nomeadamente: hérnia do hiato; hérnia diafragmática resultante de
traumatismo, eventração do hemidiafragma esquerdo por lesão do nervo frénico; obstrução pilórica com dilatação crónica
do estômago, cirurgia gastresofágica prévia e bridas.3
No diagnóstico do volvo agudo ocorre por muitas vezes na
laparotomia exploradora, ainda que um grande nível hidroaéreo em abdome superior, sem nenhuma outra bolha gasosa
abdominal pode ser exibido em uma radiografia simples de
abdome, o que corrobora com o volvo agudo. O diagnóstico da
forma crônica é utilizado no decorrer da investigação de dor ou
desconforto abdominal alto, por estudo contrastado e/ou endoscopia. O diagnóstico diferencial pode incluir a cólica biliar,
colelitíase, úlcera duodenal crônica e síndromes dispépticas.
No estudo baritado do volvo organoaxial nota-se uma junção gastro-esofágica anatomicamente baixa e um estômago
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horizontal ou invertido com o cárdia e o piloro ao mesmo nível. Se o piloro estiver obstruído por uma torção organoaxial,
pode apresentar dilatação gástrica evidenciada pelo material
de contraste no local da torção. No tipo mesenteroaxial o volvo
gástrico surge esférico na radiografia em decúbito dorsal. Em
ortostatismo, a radiografia pode mostrar, em alguns casos, duplo nível aéreo, um de posição inferior esquerda que descreve
a posição do fundo gástrico e o outro de posição superior e direita caracterizando o antro deslocado.4
A classificação mais utilizada foi descrita por Singleton que
sugere três tipos de VG. Esta diferencia os tipos de acordo com o
eixo de rotação: Tipo 1 ou organoaxial - é o mais comum (59%)
e a rotação ocorre sobre uma linha traçada desde o piloro até à
união esófago-gástrica; Tipo 2 ou mesenteroaxial – ocorre em
cerca de 29% dos doentes e a rotação verifica-se sobre um eixo
que liga a grande curvatura e o hilo hepático; Tipo 3 ou misto
– inclui uma forma muito rara, cerca de 3%, que combina os
tipos 1 e 2 e as formas não enquadráveis nos tipos anteriores,
em cerca de 10% dos doentes.4,5
O tratamento do VG é cirúrgico. Diversas técnicas foram
apresentadas por Tanner em 1968, por exemplo, gastrojejunostomia, gastrogastrostomia fundo-antro (operação de Opolzer), gastropexia simples ou gastropexia com divisão do epiplon (operação de Tanner). 6
A via de acesso pode ser por laparotomia ou videolaparsoscópica. No serviço de emergência onde nossa paciente foi atendida, não havia equipamento de vídeo, portanto foi operada
por via convencional. Habitualmente a abordagem baseia-se na
anti-rotação do volvo, reparação de fatores predisponentes se
existirem e gastropexia anterior, com estabilização da grande
curvatura gástrica à parede anterior do abdome. A gastrectomia total ou subtotal é utilizado quando existem áreas gástricas
não viáveis e perfurações, geralmente se a intervenção é tardia,
apos a isquemia irreversível. No nosso caso, como havia a grande hérnia hiatal e refluxo gastroesfágico crônico, associamos a
hiatoplastia posterior e uma fundoplicatura em 360 graus.7,8
CO N C L US Õ ES

O volvo gástrico herniado é uma afecção muito rara, pode
ser associada a uma hérnia hiatal (não se sabendo se por causa
ou efeito) e levar a uma emergência cirúrgica grave, necessitando cirurgia urgente para evitar isquemia ou perfuração gástrica
e tratamento da hérnia hiatal e o refluxo associado.

Ed.2
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Aproximadamente 30% dos pacientes com epilepsia são refratários ao tratamento clínico. No início do século XXI, foram publicados os primeiros estudos científicos
controlados randomizados que demonstraram a superioridade do tratamento cirúrgico em
pacientes com epilepsia sem controle medicamentoso. Atualmente, a cirurgia para epilepsia
é um procedimento seguro, com baixos índices de complicações pós-operatórias e bons resultados em longo prazo. OBJETIVOS: Revisar os recursos cirúrgicos disponíveis e as novas
perspectivas de tratamento para Epilepsia refratária. MÉTODOS: Revisão da literatura científica selecionando publicações da Medline, LILACS, SciELO e Embase nos bancos de dados
bibliográficos da BVS. RESULTADOS: O tratamento padrão para a Epilepsia do Lobo Temporal
é a ressecção cirúrgica das estruturas afetadas, com taxas de cura que podem chegar a 80%.
A ablação a laser estereotáxica possui mais de 50% de chance de promover ausência de crises a longo prazo, sendo considerado como um procedimento em etapas antes da cirurgia
de ressecção em pacientes apropriados. O dispositivo ROSA proporcionou maior segurança e viabilidade de abordagens minimamente invasivas, otimizando o resultado cirúrgico e
minimizando a morbidade pós-operatória. A estimulação do Nervo Vago pode ser indicada
como terapia adjuvante, visando reduzir a frequência das crises. O USG focalizado de alta
intensidade (HIFU) guiado por RM surge como nova perspectiva para o futuro. CONCLUSÃO:
Devido as graves consequências prognósticas e psicossociais da epilepsia, a modificação na
qualidade de vida dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico é, na maioria dos casos,
extremamente positiva, e deve-se encorajar a avaliação precoce desses pacientes em centro
especializado com equipe multidisciplinar. Atuais técnicas e tecnologias propiciaram o melhor entendimento, diagnóstico e manejo da epilepsia, especificamente importante nos casos
refratários a medicações. Novas terapias que se desenvolverão no futuro precisarão incorporar simplicidade e eficiência de tempo com qualidades minimamente invasivas.zando os
homens a procurarem atendimento médico.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Approximately 30% of patients with epilepsy are refractory to clinical treatment. At the beginning of the 21st century, the first randomized controlled scientific studies were
published that demonstrated the superiority of surgical treatment in patients with epilepsy without drug control. Currently, epilepsy surgery is a safe procedure, with low rates of postoperative
complications and good long-term results. OBJECTIVES: To review the available surgical resources
and the new treatment perspectives for refractory epilepsy. METHODS: Review of the scientific
literature selecting publications from Medline, LILACS, SciELO and Embase in the bibliographic
databases of the BVS. RESULTS: The standard treatment for Temporal Lobe Epilepsy is surgical
resection of the affected structures, with cure rates that can reach 80% and a 77% probability of
remaining free from seizures for 12 to 18 years. Stereotactic laser ablation has a more than 50%
chance of promoting absence of seizures in the long term, being considered as a stepwise procedure before resection surgery in appropriate patients. The ROSA device provided greater safety and
feasibility for minimally invasive approaches, optimizing the surgical result and minimizing postoperative morbidity. Stimulation of the vagus nerve can be indicated as adjuvant therapy, aiming
to reduce the frequency of crises. High-intensity focused USG (HIFU) guided by MRI appears as a
new perspective for the future. CONCLUSION: Due to the serious prognostic and psychosocial consequences of epilepsy, the change in the quality of life of patients undergoing surgical treatment is,
in most cases, extremely positive, and early evaluation of these patients in a specialized center with
a multidisciplinary team should be encouraged. Current techniques and technologies have provided a better understanding, diagnosis and management of epilepsy, specifically important in cases
refractory to medications. New therapies that will develop in the future will need to incorporate
simplicity and time efficiency with minimally invasive qualities.

I N T RO D U Ç Ã O

A

Epilepsia foi conceitualmente definida em 2005
como um distúrbio do cérebro caracterizado pela
predisposição persistente em gerar crises epilépticas e pelas
consequências neurobiológicas, cognitivas, psicossociais desta
condição.1 Crise epiléptica resulta da alteração súbita e transitória da função cortical, decor¬rente de descargas neuronais
sincrônicas, excessivas e autolimitadas, expressas por mudanças no movimento, comportamento ou emoções.
O processo em que, após um insulto cerebral agudo, alterações patológicas e fisiológicas gradualmente ocorrem em
determinadas regiões cerebrais e levam à expressão de epilepsia, é referido hoje como epileptogênese. A epileptogênese
deve-se a um desequilíbrio entre os mecanismos de inibição e
de excitação sináptica que atuam em uma população neuronal
suscetível, levando a um estado de hiperexcitabilidade e hipersincronia. Estas alterações podem ser devido à predisposição
genética ou alterações estruturais dos circuitos neuronais, sendo mediadas por neurotransmissores e canais iônicos.2 Uma
das hipóteses é que as crises são causadas por um aumento na
ativação da via que utiliza o glutamato como neurotransmissor excitatório e/ou uma diminuição na via que utiliza o GABA
como neurotransmissor inibitório.3
As primeiras referências sobre epilepsia surgiram em torno do ano 2000 a.C. na antiga Babilônia, atribuindo à epilepsia

caráter mágico e sagrado, pois acreditava-se que ela era a manifestação de espíritos do mal ou a expressão do descontentamento divino.4 A primeira descrição da epilepsia como doença
pode ser encontrada na coletânea conhecida como Corpus Hippocraticum, uma coletânea composta por sessenta tratados
do período da Grécia Clássica, cerca de 400 a.C., em que Hipócrates afirmou que a causa da epilepsia não estava em espíritos malignos, mas seria causada por um excesso de flegma no
cérebro, que, quando em contato com o sangue, provocaria as
crises epilépticas.5
A era da epileptologia, strictu sensu, começou em 1861,
quando John Hughlings Jackson (1835-1911), fundador da
“epileptologia moderna”, correlacionou as crises convulsivas
com uma disfunção cerebral. Nos anos seguintes, novas hipóteses foram sendo feitas, até que em 1870 determinou-se que as
crises seriam originadas no córtex cerebral.6, 7
Estima-se que a prevalência mundial de epilepsia ativa
esteja em torno de 0,5% a 1,0% da população. A prevalência
difere com as diferentes idades, gêneros, grupos étnicos e fatores socioeconômicos. Nos países desenvolvidos, a prevalência
aumenta proporcionalmente com o aumento da idade, enquanto nos países em desenvolvimento geralmente atinge picos na
adolescência e idade adulta.8 A probabilidade geral de um indivíduo ser afetado pela epilepsia ao longo da vida é de cerca
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de 3%.9
Um estudo importante sobre o risco de recorrência de
crises epilépticas não provocadas foi feito por Hauser et al.
(1998)10. Os autores seguiram 204 indivíduos que apresentaram uma primeira crise epiléptica por até 72 meses para
verificação do risco de recorrência de novas crises. Após uma
primeira crise, observou-se que o risco de recorrência de uma
segunda foi de 26% a 40%. Após duas crises, o risco de uma
terceira foi de 60% a 87%, e após a terceira crise, o risco de
uma quarta foi aproximadamente o mesmo (61% a 90%) e
manteve-se estável. Por essa razão, preconizou-se, a critério
médico, o início do tratamento após a segunda crise.
Assim, em 2014, a Liga Internacional contra a Epilepsia
(ILAE) propôs uma definição operacional/prática de epilepsia
como uma doen¬ça do cérebro caracterizada por uma das seguintes condições: Pelo menos duas crises não provocadas (ou
duas crises reflexas) ocorrendo em um intervalo superior a 24
horas; Uma crise não provocada (ou uma crise reflexa) e chance de ocorrência de uma nova crise estimada em pelo menos
60%; ou diagnóstico de uma síndrome epiléptica.
Os sinais e sintomas principais das crises epilépticas são
utilizados como base para categorização das crises conforme
o manual de instruções da ILAE 2017, as quais podem ser de
início focal, generalizado ou desconhecido. Há ainda a crise “inclassificável”, seja por informações inadequadas, ou por impossibilidade de colocá-la em outras categorias.
As crises generalizadas têm origem em algum ponto da
rede neural que é capaz de recrutar rapidamente outras redes
neurais bilaterais, e são subdivididas em motoras e não motoras. As crises epilépticas focais iniciam-se de forma localizada
em uma área específica do cérebro, e suas manifestações clínicas dependem do local de início e propagação da descarga
epileptogênica para outras áreas. Dois aspectos fundamentais
são considerados na subdivisão das crises de início focal: alteração ou não da consciência durante a crise (percepção preservada/perceptiva ou comprometida/disperceptiva) e tipo de
manifestação da crise, como motoras e não motoras. Uma crise
focal, quando propagada para todo o córtex cerebral, pode terminar com uma crise tônico-clônica generalizada, sendo então
denominada crise focal com evolução para crise tônico-clônica
bilateral.
O sistema de Classificação Internacional das Crises Epilépticas é de difícil utilização na infância. As crises epilépticas infantis mostram características clínicas peculiares que podem
ser atribuídas à imaturidade cerebral. As dificuldades para interpretação da fenomenologia crítica nesta faixa etária incluem
vários fatores, tais como: (1) incapacidade de descrição de auras no período pré verbal; (2) impossibilidade de avaliação do
nível de consciência, o que faz com que sejam utilizados termos descritivos relacionados à fenomenologia motora (como
tônica, clônica, atônica, hipomotora, versiva) na caracterização
das crises, e (3) a ocorrência rara de crises TCG, possivelmente
decorrente do desenvolvimento dendrítico imaturo e da falta
de formação da mielina, o que impossibilita a sincronização
perfeita dos dois hemisférios cerebrais.11
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Mesmo após os avanços dos fármacos antiepilépticos,
aproximadamente 30% dos pacientes não respondem a terapêutica, tornando-se refratários ao tratamento clínico.12 Nesses
casos, o impacto da epilepsia não é determinado apenas pelos
aspectos clínicos, frequência e gravidade das crises, mas também por fatores psicológicos e sociais, e suas implicações na
qualidade de vida.13
Entretanto, há grandes avanços no tratamento cirúrgico
para esses pacientes. No início o século XXI, foram publicados
os primeiros estudos científicos controlados randomizados
que demonstraram a superioridade do tratamento cirúrgico
em pacientes com epilepsia do lobo temporal sem o controle
medicamentoso, reforçando o consenso de que a cirurgia poderia ser o melhor tratamento para as epilepsias refratárias.14
O B J E T I V OS

Diante da proporção significativa de epilepsia refratária ao
tratamento clínico, e suas consequências prognósticas e psicossociais, a presente revisão de literatura científica teve como
objetivo revisar os recursos cirúrgicos disponíveis atualmente
e as novas perspectivas de tratamento para esses pacientes.
M É T O D OS

Revisão da literatura científica mediante consulta nas bases eletrônicas de dados bibliográficos da MEDLINE, LILACS,
SciELO e EMBASE, utilizando-se os descritores “epilepsy”, “refractory epilepsy” e “epilepsy surgery”.

RESU L T A D OS

1.1 EPILEPSIA REFRATÁRIA E SUAS CONSEQUENCIAS
PROGNÓSTICAS E PSICOSSOCIAIS
A Liga Internacional contra a Epilepsia (ILAE) define Epilepsia Refratária ou de difícil controle medicamentoso, como
a persistência na frequência das crises epilépticas após o uso
de pelo menos duas medicações devidamente indicadas para o
tipo de crise, utilizadas em monoterapia ou combinação. Uma
Coorte Retrospectiva, realizada por Kwan & Brodie (2000)15,
analisou 525 pacientes com epilepsia e verificou que entre os
pacientes que não tiveram resposta ao primeiro medicamento,
apenas 11% conseguiram o controle após o segundo medicamento, quando a falha do tratamento foi devido à falta de eficácia, 41% quando devido a efeitos colaterais intoleráveis, e
55% quando devido a reação idiossincrático. Portanto, crises
recorrentes antes do início do tratamento, ou resposta inadequada ao tratamento inicial com drogas antiepilépticas, são
preditores de epilepsia refratária.
Indivíduos com epilepsia apresentam duas a três vezes
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mais chances de morrerem subitamente quando comparados com indivíduos sem a patologia, sendo que a categoria de
morte mais comum nesses casos é o fenômeno da morte súbita e inesperada na epilepsia/SUDEP.16 A incidência da SUDEP é considerada alta em pacientes com epilepsia crônica
(1-2/1.000 pessoas/ano) e maior nos indivíduos refratários ao
tratamento farmacológico (3-9/1.000 pessoas/ano).17
Um dos prováveis mecanismos associados a SUDEP foi
estudado por Tigaran et al. (2003)18. Os pesquisadores utilizaram testes cardiológicos com o intuito de avaliar possíveis
alterações cardiovasculares em 22 pacientes com epilepsia
refratária, e verificaram que 40% apresentaram depressão do
segmento ST associado com aumento da frequência cardíaca
durante as crises epilépticas. O evento pode ocorrer mesmo
com artérias coronárias normais, conforme demonstrado por
Panting et al. (2002)19. Assim, os autores concluíram que um
processo de isquemia cardíaca pode ocorrer nos pacientes com
epilepsia refratários ao tratamento farmacológico.
Ensaio clínico realizado por Bell et al. (2010)20 acompanhou 3365 pacientes separados em 2 grupos: com intervenção
cirúrgica e sem intervenção cirúrgica. Pacientes não operados
tiveram probabilidade de morte 2,4 vezes maior (IC 95% 1,4 a
4,2) do que aqueles que passaram por cirurgia, e pacientes sem
cirurgia tinham 4,5 vezes (IC 95% 1,9 a 10,9) mais probabilidade de morrer por provável morte relacionada à epilepsia. Concluindo que a cirurgia de epilepsia bem-sucedida é associada a
redução do risco de mortalidade prematura devido ao controle
efetivo das crises, em comparação com aqueles com epilepsia
focal refratária que não tiveram tratamento cirúrgico
As crises epilépticas no cérebro infantil em desenvolvimento produzem alterações importantes e, frequentemente, irreversíveis. Embora haja controvérsias sobre a existência e o grau
de perda neuronal decorrente de insulto em fases precoces da
vida, há indicações de que as crises neonatais possam alterar a
função e os circuitos neuronais, reduzindo o limiar epileptogênico permanentemente.11
O estudo de Huang et al. (1999)21 demonstrou que a estimulação química repetitiva no cérebro infantil levava a um déficit do aprendizado e da memória na vida adulta. Skirrow et
al. (2011)22 acompanhou 53 crianças com epilepsia do lobo
temporal resistente a medicamentos, sendo que 42 crianças
foram submetidas à cirurgia de ressecção do lobo temporal e
11 crianças não tiveram intervenção cirúrgica. Observaram um
aumento significativo no QI e melhor resultado psicossocial no
grupo cirúrgico após 5 anos de acompanhamento, sendo associado à cessação da medicação antiepiléptica e mudanças no
volume de substância cinzenta. Essa mudança não foi encontrada no grupo de comparação não cirúrgico.
Vários estudos que mostram a alta prevalência de transtornos depressivos em pacientes com epilepsia, entre 15% e 60%,
cerca de 17 vezes maior que na população geral.23 Os pacientes
com epilepsia resistente ao tratamento medicamentoso são,
em geral, dependentes dos familiares e têm uma baixa qualidade de vida. Além dos efeitos colaterais consideráveis pelo uso
de medicação em doses máximas, as consequências cognitivas,
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emocionais, físicas e sociais das crises epilépticas também têm
influências significativas. É comum que elas se isolem na tentativa de evitar maior exposição, e gere um estado de sofrimento
psíquico permanente e graves consequências sociais, pela perda de relacionamentos interpessoais e pelo abandono ou afastamento de atividade acadêmicas e profissionais.24,25
1.2

TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS EPILEPSIAS

A partir dos anos 1970, com a concretização dos conhecimentos anatomopatológicos, eletrofisiológicos e neuropsicológicos, associada a novos métodos de imagem, houve uma expansão mundial grandiosa na abordagem das epilepsias.
Atualmente várias tecnologias contribuem para a definição
precisa da zona epileptiforme, suas conexões e relações com
as áreas eloquentes, através de RNM funcional, TC PET-FDG,
SPECT e SISCOM, Tractografia, Magneto-encefalografia e Eletrocorticografia. permitindo realizar intervenção específica
dessa área cerebral acometida e obtendo maior taxa de controle das crises com os menores riscos de déficits funcionais.26
Os tipos de neurocirurgia para epilepsia podem ser classificadas em: Ressectivas e Desconectivas. As ressectivas incluem
a ressecção de área epileptogênica, lobectomia temporal, lobectomia extra-temporal, lesionectomia e ressecção multilobar. As desconectivas fazem a desconexão da área epileptogênica através da calosotomia ou transsecção subpial múltiplas.
A combinação das duas técnicas é realizada na hemisferectomia e hemisferotomia. Atualmente está disponível técnicas
neuromodulatórias, que promovem o “silenciamento” da área
epileptogênica a partir da estimulação elétrica por neuromoduladores, como a Estimulação Vagal e Estimulação Encefálica
Profunda (DBS).
Entre as epilepsias, aquelas com origem no lobo temporal
(ELT) são as mais frequentes, representando 30-35% de todas
as epilepsias.27
A esclerose hipocampal está associada a 65% dos casos de
ELT, e está presente em 60-70% dos pacientes submetidos ao
tratamento cirúrgico.28 O tratamento padrão da ELT é a remoção cirúrgica das estruturas envolvidas, com taxas de cura que
podem chegar a 80%.29
Em um estudo randomizado de ENGEL (2012)30, 73,3%
dos pacientes do grupo que realizaram a lobectomia temporal
ficaram livres de crises com alteração da consciência (Engel I)
por um período mínimo de 2 anos em acompanhamento, enquanto nenhum dos pacientes do grupo farmacológico, atingiu
este objetivo. Em outro estudo de prognóstico a longo prazo,
realizado por HEMB et al. (2013)31, foi observado que a probabilidade do paciente manter-se livre de crises com alteração
da consciência (Engel I) em 12 a 18 anos, foi de 77%. Assim, os
benefícios da lobectomia temporal para Esclerose Hipocampal
são superiores aos do tratamento clínico.
Em relação as complicações cirúrgicas, BEHRENS et al.
(1997)32 revisaram 708 cirurgias de epilepsia. Destas, 279
foram cirurgias do lobo temporal. Em 7,5% dos casos houve
complicações cirúrgicas transitórias, incluindo trombose ve-
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nosa profunda, embolia pulmonar, lesão de nervo periférico,
meningite, infecção de ferida operatória e hidrocefalia em um
paciente. Em 4,7% dos casos houve complicações neurológicas,
incluindo alterações transitórias: quatro paralisias do nervo
oculomotor, duas disfasias e duas hemiparesias; e permanentes: duas hemianopsias, duas hemiparesias e uma tetraespasticidade. Portanto, a cirurgia para epilepsia é um procedimento
seguro, com baixos índices de complicações pós-operatórias e
bons resultados em longo prazo.
Durante as últimas 3 décadas, a tecnologia robótica se espalhou rapidamente por vários campos cirúrgicos. A Neurocirurgia foi pioneira nesse campo, com o objetivo de melhorar a
qualidade de vários procedimentos que exigem um alto grau
de precisão e segurança. Assim, surgiu a neurocirurgia minimamente invasiva, que pode ser executada pelas técnicas de
cirurgia Esterotáxica e Endoscópica.
Estereotaxia, que significa “localização tridimensional
orientada”, visa atingir uma área encefálica previamente definida por suas coordenadas tridimensionais. Esse recurso tecnológico resultou da integração da cirurgia, dos exames de imagem e dos princípios geométricos para determinar a trajetória
da superfície do crânio até o alvo.33 Permite realizar a ablação
ou inativação do foco epiléptico através da emissão de calor
(termocoagulação por radiofrequência, laser LITT ou USG focal
de alta intensidade guiado por RM), estímulos elétricos (neuromodulação com DBS) ou radiação ionizante (radiocirurgia com
Aceleradores lineares ou Gamma-Knife), a partir de pequenos
orifícios (trepanações) ou sem abertura da cavidade craniana
(transcraniana).
As indicações clássicas para o uso dessas técnicas consistem em ter uma zona epileptogênica evidente e volume menor
do que 3 cm, pelo risco de edema subagudo ou tardio.
A ablação a laser estereotáxica (SLA) é uma nova forma
de cirurgia para pacientes com epilepsia, com mais de 50% de
chance de promover ausência de crises a longo prazo. Alguns
estudos sugerem que o SLA seja considerado como um procedimento em etapas antes de cirurgia de ressecção em pacientes
apropriados.
O dispositivo ROSA (Robotized Stereotactic Assistente)
proporcionou maior segurança e viabilidade de abordagens
minimamente invasivas, otimizando assim o resultado cirúrgico e minimizando a morbidade pós-operatória. Abordagens
guiadas por robôs são de especial interesse em pacientes pediátricos, que frequentemente têm relações anatômicas desafiadoras entre as estruturas doentes e eloquentes, além de
auxiliar em procedimentos que requerem mais alto nível de
precisão, como procedimentos funcionais e implante de eletrodos.
De Benedictis et al. (2017)34 usou o sistema ROSA para
auxiliar 128 procedimentos cirúrgicos realizados em 116
crianças, incluindo implantação de eletrodos SEEG, neuroendoscopia, biópsia tumoral, procedimentos funcionais (DBS e
palidotomia) e outras abordagens estereotáxicas. Em todos os
casos, o robô permitiu atingir o objetivo planejado e fornecer
suporte estável aos instrumentos durante a fase operativa. A
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taxa geral de sucesso cirúrgico foi de 97,7%, com uma taxa de
3,9% de complicações clínicas transitórias iniciais.
A estimulação do Nervo Vago é uma técnica moderna, que
ainda não possui um mecanismo de ação completamente elucidado. As fibras aferentes desse nervo craniano transmitem
informações viscerais ao núcleo do trato solitário e, sequencialmente, ao locus coeruleus, hipotálamo, amígdala, tálamo e
córtex insular. É amplamente conhecido que outras regiões do
cérebro, como o núcleo do trigêmeo espinhal, área postrema
e formação reticular da medula, também podem receber aferências.35
Acredita-se que o aumento da atividade do locus coeruleus
após estimulação elétrica do nervo vago, pode provocar liberação de noradrenalina no circuito límbico e ativação do núcleo dorsal da rafe, que envia projeções serotonérgicas difusas
para o diencéfalo e telencéfalo, inibindo a sincronização eletroencefalográfica e abolindo as crises epilépticas. O implante
preferencial do eletrodo à esquerda se deve à inervação do nó
sinoatrial pelos ramos direitos, o que apresenta maior risco de
arritmias cardíacas.36
Atualmente há evidências suficientes para corroborar a
estimulação do Nervo Vago como terapia adjuvante, visando
reduzir a frequência das crises em pacientes acima de 12 anos.
Os resultados não são extremamente satisfatórios, com apenas
11% dos pacientes apresentando redução maior do que 75%
na frequência das crises.
O USG focalizado de alta intensidade (HIFU) guiado por RM
é uma terapia não invasiva que utiliza as ondas de ultrassom
focado para eliminar termicamente (a 70-80 °C) o foco epileptogênico, e é um dos métodos promissores em estudos para
tratamentos no futuro.

D I SCUSS Ã O

Os fatores clínicos preditores de epilepsia refratária devem
ser reforçados na classe médica com o intuito de referenciar esses pacientes precocemente para um centro especializado em
cirurgia de epilepsia e, consequentemente, diminuir as taxas de
morte súbita e comorbidades, além de proporcionar qualidade de vida, especialmente para as crianças, devido a chance de
obter um aumento significativo no QI e melhor resultado psicossocial.
Deve-se ressaltar a importância de uma compreensão holística da saúde desses pacientes, sendo fundamental conhecer
suas condições de vida, bem como as visões que têm acerca da
doença, das dificuldades impostas e como reagem a tais fatores,
afim de identificar os pontos necessários para abordagem.13
Em casos selecionados, os benefícios da cirurgia são superiores aos do tratamento clínico. Atualmente, a cirurgia para
epilepsia é um procedimento seguro, com baixos índices de
complicações pós-operatórias e bons resultados em longo prazo. O dispositivo ROSA proporcionou maior segurança e viabilidade de abordagens minimamente invasivas, otimizando o re-
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sultado cirúrgico e minimizando a morbidade pós-operatória.
Por fim, deve-se considerar que algumas tecnologias ainda
não estão disponíveis no Brasil, como o Laser LITT, ou não são
disponibilizadas a maior parte da população através do SUS,
como o Marcapasso para estimulação do Nervo Vago.
CO N C L US Ã O

Devido as importantes consequências prognósticas e psicossociais da epilepsia, a modificação na qualidade de vida dos
pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico é, na maioria
dos casos, extremamente positiva, e deve-se encorajar a avaliação precoce em centro especializado em cirurgia de epilepsia
com equipe multidisciplinar, afim de investigar o diagnóstico
e definir melhores estratégias de tratamento. Atuais técnicas e
tecnologias propiciaram o melhor entendimento, diagnóstico e
manejo da epilepsia, especificamente importante nos casos refratários a medicações. São, em geral, procedimentos seguros,
com baixos índices de complicações pós-operatórias e bons resultados em longo prazo. Novas terapias que se desenvolverão
no futuro precisarão incorporar simplicidade e eficiência de
tempo com qualidades minimamente invasivas.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:A dengue é uma doença viral, transmitida pelo Aedes aegypti, que possui quatro tipos de vírus. A doença é um problema de saúde pública por implicar 20
mil mortes e 500 mil internações anualmente. As manifestações da dengue são febre
alta, cefaléia, mialgia, astenia, dor retro-orbital, exantema e prurido cutâneo. A rabdomiólise é uma complicação infrequente, porém é recomendado que todo paciente com
suspeita de dengue dose CPK no sangue. RELATO DE CASO: W.L.M., 65 anos, residente
em Uberlândia-MG, hipertenso e diabético, foi levado ao hospital, após episódio de
intoxicação alcoólica. Chegou inconsciente e foram realizados exames que corroboraram para o diagnóstico de dengue. No entanto, o paciente negava sintomas típicos
da infecção. Durante a internação foram realizadas medidas de hidratação e controles
sintomáticos. O caso teve reversão após 10 dias. DISCUSSÃO: O fígado é apontado pela
maioria dos trabalhos como o órgão mais atingido na infecção. Os níveis aumentados
de transaminases no soro durante a infecção e tendem a retornar ao normal em 1421 dias após a infecção. Os exames complementares revelaram no caso hemograma
normal, leucopenia e aumento da CPK (em dois terços dos casos). As formas graves
da doença podem levar ao choque ou acúmulo de líquidos com desconforto
respiratório, sangramento grave ou sinais de disfunção orgânica. A principal complicação é o choque hemorrágico. É fundamental que o diagnóstico diferencial da dengue
seja feito com outras doenças. CONCLUSÃO: O caso descrito de dengue atípica é fundamental para os profissionais investigarem cautelosamente os pacientes, visto que
é uma doença grave que pode ter complicações. A vacina Dengvaxia, é uma das mais
novas prevenções da doença e é feita em indivíduos soropositivos que moram em área
endêmicas.
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a b a s t r a c t

INTRODUCTION: Dengue is a viral disease, transmitted by Aedes aegypti, which has four types
of virus. The disease is a public health problem as it involves 20,000 deaths and 500,000 hospitalizations annually. The manifestations of dengue are high fever, headache, myalgia, asthenia,
retro-orbital pain, rash and itchy skin. Rhabdomyolysis is an uncommon complication, however
it is recommended that every patient with suspected CPK dengue in the blood. CASE REPORT:
W.L.M., 65 years old, resident in Uberlândia-MG, hypertensive and diabetic, was taken to the
hospital after an episode of alcohol intoxication. He arrived unconscious and tests were carried
out to confirm the diagnosis of dengue. However, the patient denied typical symptoms of the
infection. During hospitalization, hydration measures and symptomatic controls were performed. The case reversed after 10 days. DISCUSSION: The liver is identified by most studies as the
organ most affected in the infection. The increased levels of transaminases in the serum during
infection and tend to return to normal within 14-21 days after infection. Complementary exams
revealed normal blood count, leukopenia and increased CPK (in two thirds of the cases). Severe
forms of the disease can lead to shock or fluid accumulation with respiratory distress, severe bleeding or signs of organ dysfunction. The main complication is hemorrhagic shock. It is essential
that the differential diagnosis of dengue is made with other diseases. CONCLUSION: The described case of atypical dengue is essential for professionals to carefully investigate patients, since
it is a serious disease that can have complications. The Dengvaxia vaccine, is one of the newest
preventions of the disease and is made in seropositive individuals who live in endemic areas.

I N T RO D U Ç Ã O

A

dengue é uma doença viral, transmitida pelo Aedes aegypti, um inseto que ganha repercussão mundial desde
o século 20, principalmente nas regiões tropicais, por ser vetor
da Dengue, da Chikungunya, da Febre Amarela e da Zika².
A dengue é considerada a arbovirose mais importante do
mundo, causando 50 milhões de infecções por ano e mais de
20.000 mortes em mais de 100 países. É estimado que cerca de
dois bilhões de pessoas estão em risco e que a doença produza
grande impacto social e econômico. Atualmente é considerada
pela OMS como um dos principais problemas de saúde pública
da humanidade10.
Nos últimos 50 anos a proliferação da dengue aumentou
cerca de 30 vezes, principalmente nos países subdesenvolvidos. O Brasil é o país com mais casos de Dengue, chegando a
70% de casos registrados².
Existem quatro tipos de vírus de dengue (sorotipos 1, 2, 3
e 4). Cada pessoa pode ter os 4 sorotipos da doença, mas a infecção por um sorotipo gera imunidade permanente para ele7.
A primeira manifestação da dengue é a febre alta, cefaléia,
mialgia, astenia, artralgia, prostração, dor retro-orbital, exantema e prurido cutâneo7. A rabdomiólise e miocardite são complicações infrequentes. O diagnóstico é estabelecido com uma
elevação acentuada da atividade da creatinina fosfoquinase sé-

rica (CPK) e isoenzima CPK-MB6. Recomenda-se que em todo
paciente com dengue e mialgias deve fazer um exame de urina
e deve solicitar a medição de CPK no sangue6.
A sorologia é feita pela técnica MAC ELISA, por PCR, isolamento viral e teste rápido. Em caso de confirmação da doença,
a notificação deve ser feita ao Ministério da Saúde em até 24
horas7.
RE L A T O

D E

CASO

W.L.M., 65 anos, residente em Uberlândia-MG, hipertenso e
diabético, foi levado ao hospital, após episódio de intoxicação
alcoólica. Chegou inconsciente e foram realizados exames: Hemoglobina (Hb) 17,5 g/dL, Hematrócito (Ht) 53,4%, Leucócitos
5003 mm³, Plaquetas 142000 mm³, CPK 11970 U/L,TGO 315
U/L e TGP 77 U/L. No segundo dia, os resultados foram: Hb 15
g/dL, Ht 45,7 %, Leucócitos 2178 mm³, Plaquetas 63000 mm³,
CPK 29510 U/L, TGO 510 U/L e TGP 131 U/L. No terceiro dia,
os resultados foram: Hb14,7 g/dL, Ht 45,7%, Leucócitos 1653
mm³ e Plaquetas 37000 mm³. Os exames realizados corroboraram para o diagnóstico de dengue, assim ele seguiu internado. No entanto, o paciente negava sintomas típicos da infecção,
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queixando-se apenas de diarréia e vertigem. Durante a internação foram realizadas medidas de hidratação e controles sintomáticos. O caso teve reversão após 10 dias.

D I SCUSS Ã O

O vírus da dengue infecta predominantemente células
do sistema reticuloendotelial. A grande maioria dos trabalhos apontam o fígado como órgão principal na infecção. No
entanto, a imunopatogênese das formas graves da infecção
não está totalmente esclarecida5. A disfunção observada no
fígado poderia ser por efeitos diretos nas células hepáticas
ou consequências adversas na resposta imune desregulada
do hospedeiro contra o vírus6.
As alterações histológicas presentes no tecido hepático
decorrentes da infecção incluem: esteatose microvesicular,
necrose hepatocelular, hiperplasia e destruição de células de
Kupffer, corpúsculo de Councilman e infiltrado inflamatório
na região portal. Durante a infecção, células dendríticas, macrófagos, linfócitos B, linfócitos T, células NK e mastócitos
estão envolvidos na resposta imune do hospedeiro contra o
vírus5.
Outro evento importante presente é a apoptose, que tem
sido mostrada como um mecanismo pelo qual o vírus da
dengue pode causar a morte celular. Devido a este fenômeno
pode ocorrer disseminação do vírus para outras células vizinhas e diminuição da resposta imune5.
Os níveis aumentados de transaminases no soro durante a infecção e tendem a retornar ao normal em 14-21 dias
após a infecçã5. Os exames complementares revelam hemograma normal, leucopenia e aumento da CPK (em dois terços
dos casos). A explicação proposta para tal acometimento é a
invasão direta por partículas virais ou o dano muscular por
mediação imunológica desencadeada pelo vírus4. Existem
evidências de que a plaquetopenia se deve à ação auto-imune causada por anticorpos induzidos pela infecção do vírus
da dengue3.
As formas graves da doença podem levar ao choque
ou acúmulo de líquidos com desconforto respiratório, sangramento grave ou sinais de disfunção orgânica. A
principal complicação é o choque hemorrágico8. Como toda
infecção, a dengue pode levar ao desenvolvimento Síndrome
de Gulliain-Barre, encefalite e outras complicações neurológicas7. Dessa forma, o manejo adequado depende do reconhecimento precoce dos sinais de alarme, do contínuo
acompanhamento, do controle e tratamento da doença,
principalmente no caso de dengue atípica.
É fundamental que o diagnóstico diferencial da dengue
seja feito com outras doenças como, febre amarela, sarampo,
rubéola, influenza, febre tifóide, leptospirose e malária, por
apresentarem quadros similares5.

Ed.2

CO N C L US Ã O

A dengue, na maioria dos casos, tem cura espontânea depois de 10 dias7. Devido à complexidade da infecção causada
pelo vírus da dengue, a compreensão dos mecanismos envolvidos na imunopatologia da doença é principalmente importante para o diagnóstico rápido e eficaz da doença, uma vez
que o tratamento rápido reduz danos ao paciente5.
O combate à dengue tem se tornado um dos grandes desafios para a sociedade, exigindo que desde os profissionais de
saúde, como pesquisadores, e até a própria população passem
a se mobiliar no enfrentamento deste arbovírus². Medidas de
controle de vetores devem ser intensificadas nessas áreas,
bem como a disseminação dessas medidas para a população
por meio de campanhas na mídia e outros meios de comunicação9. É importante aumentar a atenção aos primeiros
sintomas da doença e medidas para eliminar o acúmulo de
água, evitando o nascimento e a proliferação do mosquito.
Essas ações poderiam fornecer respostas mais rápidas para
conter a transmissão dessas doenças9. As medidas de controle de emergência seriam substituídas por vigilância preventiva². Além disso, alertar a classe médica sobre os sintomas e
a necessidade de tratamento eficaz mesmo em casos atípicos
como o descrito. A vacina da dengue, Dengvaxia, é uma das
mais novas prevenções da doença e pode ser dada em: indivíduos soropositivos (quem já teve dengue) que moram em
área endêmicas (locais onde 70% das pessoas ou já tiveram
contato com o vírus)¹. São três doses da vacina, com intervalo
de seis meses entre as aplicações. A vacina é indicada somente para a prevenção da dengue causada pelos sorotipos 1, 2, 3
e 4 e pessoas com faixa etária entre 9 e 45 anos¹.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:A epilepsia é a segunda doença neurológica mais comum no mundo,
afetando pessoas de todas as idades, com predomínio na faixa etária pediátrica, uma
incidência estimada que varia de 45 a 70,1 a cada 100.000. Estima-se que até um terço
de todos os pacientes com epilepsia ainda são refratários à terapia médica (conservadora). OBJETIVOS: Realizar uma revisão de literatura e destacar os principais pontos da epilepsia, bem como evidenciar a importância da abordagem cirúrgica frente
a um caso pediátrico refratário. MÉTODOS: Foi realizada uma revisão de literatura
nas bases de dados PubMed e Scielo, tendo sido escolhidos somente os artigos de
maior relevância. RESULTADOS: O tratamento cirúrgico das epilepsias torna-se uma
alternativa efetiva quando o paciente se apresenta refratário ao tratamento clínico. A
cirurgia para o tratamento da epilepsia em crianças tem como objetivo controlar as
repercussões e complicações, além de aumentar as chances de desenvolvimento neuropsicomotor. CONCLUSÃO: A cirurgia da epilepsia em crianças tornou-se uma opção
relevante para pacientes refratários ao tratamento clínico. Devemos reconhecer as
formas de epilepsia que tem um curso catastrófico, evitando tentativas demoradas de
controle com fármacos antiepilépticos que não mudarão a evolução da doença e que
retardando o tratamento cirúrgico podem piorar o prognóstico.

a b a s t r a c t

INTRODUCTION: Epilepsy is the second most common neurological disease in the world,
affecting people of all ages, with a predominance in the pediatric age group, an estimated
incidence that varies from 45 to 70.1 per 100,000. It is estimated that up to a third of all
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patients with epilepsy are still refractory to medical (conservative) therapy. OBJECTIVES: To carry out a literature review and highlight the main points of epilepsy, as well
as to highlight the importance of the surgical approach to a refractory pediatric case.
METHODS: A literature review was carried out in the PubMed and Scielo databases,
with only the most relevant articles chosen. RESULTS: Surgical treatment of epilepsy
becomes an effective alternative when the patient is refractory to clinical treatment.
Surgery for the treatment of epilepsy in children aims to control the repercussions and
complications, in addition to increasing the chances of neuropsychomotor development.
CONCLUSION: Epilepsy surgery in children has become a relevant option for patients
refractory to clinical treatment. We must recognize the forms of epilepsy that has a catastrophic course, avoiding lengthy attempts to control it with antiepileptic drugs that
will not change the course of the disease and that by delaying surgical treatment may
worsen the prognosis.
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I N T RO D U Ç Ã O

A

epilepsia é a segunda doença neurológica mais comum
no mundo, afetando pessoas de todas as idades, com
predomínio na faixa etária pediátrica, uma incidência estimada
que varia de 45 a 70,1 a cada 100.000. Esta enfermidade geralmente controlada com farmacoterapia e modificações do estilo
de vida1,2. Entretanto, estima-se que até um terço de todos os
pacientes com epilepsia ainda são refratários à terapia médica
(conservadora)2, 3.
Dentre as etiologias subjacentes da epilepsia incluem hipóxia neonatal, anomalias congênitas, lesões cerebrais traumáticas, meningite, tumor cerebral e acidente vascular cerebral.
Entretanto, não é infrequente que a etiologia não seja identificada2, 4. As crises epiléticas que não responsivas as medicações
são conhecidas como Epilepsia Resistente as Drogas - ERD, estas por sua vez, impactam negativamente no desenvolvimento
cognitivo da criança. Dentre as opções terapêuticas para esses
pacientes farmacorresistentes é comumente indicado modificações do estilo de vida e cirurgia2,5,6,7.
O tratamento cirúrgico deve ser cogitado sempre que for
observado a refratariedade e persistência das crises epiléticas,
seja por resistência ou intolerância aos efeitos colaterais dos
medicamentos2,6,8. Muitas vezes o tratamento cirúrgico requer
ressecção ou desconexão de áreas eloquentes do cérebro e con-

sequente perda de função. É importante destacar que o potencial de neuroplasticidade e reorganização cerebral são maiores
em pacientes mais jovens3, 9. Reiterando a importância de intervir precocemente nos casos resistentes a terapia conservadora.
O fator mais consistente que está associado a não recorrência de convulsões é a capacidade de remover completamente
a zona epilepitogênica (EZ)*2. A ressecção cirúrgica do EZ é o
procedimento preferido, incluindo lobectomia temporal antero-medial, ressecção neocortical de cauda, ressecção lesional e
hemisferectomia2, 10.
Crianças com ERD enfrentam barreiras para a integração
social, incluindo condução e emprego2, 8, 11. Além de estar associado a maiores taxas de comorbidades físicas e psiquiátricas,
declínio cognitivo e até morte súbita5, 12. Dentre as comorbidades mais comumente encontradas na epilepsia da infância
são comprometimentos no desenvolvimento, dificuldades de
aprendizagem, transtornos do espectro autista (TEA), transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e problemas comportamentais6,8, 13.
De modo geral, foi estimado que 80% das crianças com epilepsia apresentam problemas cognitivos, psicossociais ou de
função executiva; 30% das crianças com epilepsia apresentam
atraso de desenvolvimento, 25% apresentam atraso de lingua-
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gem, 5-15% apresentam TEA e 20-30% apresentam TDAH. É
essencial reconhecer e tratar essas comorbidades, pois, normalmente, elas podem ser maiores prioridades para a família
do que as próprias crises epilépticas6, 14.

D I SCUSS Ã O

O tratamento cirúrgico das epilepsias torna-se uma alternativa efetiva quando o paciente se apresenta refratário ao
tratamento clínico. A cirurgia para o tratamento da epilepsia
em crianças tem como objetivo controlar as repercussões e
complicações, além de aumentar as chances de desenvolvimento neuropsicomotor, quando este apresenta uma epilepsia refratária ao tratamento clinico. Uma vez constatada
a refratariedade ao tratamento medicamentoso, deve ser
investigada a correta localização da área responsável pelas
crises no paciente, utilizando-se o vídeo-EEG para registro
das crises, a avaliação neuropsicológica e os exames funcionais e anatômicos de neuroimagem, sendo que a utilização
da gravação de eletrodos intracranianos consegue expandir a
capacidade de diagnóstico do EEG com melhorias espaciais e
resolução temporal de gravações ictais4,13. O fator mais consistente associado à melhora das crises de convulsão, independentemente da causa subjacente das crises é atribuída à capacidade de remover completamente a zona epileptogênica4,13.
A ressecção cerebral mais comumente realizada
para epilepsia medicamente refratária na população adulta
é a Lobectomia temporal anterior, sendo que esta constitui
uma menor proporção de procedimentos realizados para epilepsia na infância, entretanto a estratégia cirúrgica promove
uma melhora substancial no paciente demonstrando 78% de
abstenção das crises e baixas taxas de mortalidade com 0% a
0,5% em grandes escalas. As complicações mais comuns notadas foram do campo visual (perturbações e infecções), alterações neuropsicológicas e declínio da memória verbal quando
o lado dominante foi ressecado4,13.
Outra cirurgia usada com menos frequência é a
amígdalo-hipocampectomia seletiva que é referida em estudos como protetora de funções relacionadas à memória de
longo prazo, entretanto os estudos não foram funcionais em
crianças4.
Outra intervenção cirúrgica é a Lesionectomia temporal, sendo esta indicada nos casos de neoplasias, esclerose
temporal, displasia cortical e lesões vasculares, e nestes casos
quando bem identificado a zona epileptogênica, sua ressecção garante resultados excelentes, variando de 72% a 92%
a remissão das crises. A Lesionectomia de lesões vasculares
como cavernosas hemangiomas e malformações arteriovenosas também são altamente eficaz no controle de convulsões,
chegando entre 70% a 80% de remissão das crises de convulsão a longo prazo4.
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A Hemisferectomia é utilizada há décadas, essa técnicas
cirúrgica é usada para remover ou desconectar um hemisfério
cerebral, incluindo hemisferectomia anatômica hemisferectomia funcional e hemidecorticação, mas devido à natureza
extensa da hemisferectomia, suas complicações não são incomuns, podendo ocorrer anemia, coagulopatia e hidrocefalia
com taxas próximas de 20% a 25%. Já a remissão das crises
atinge cerca de 70% a 80% das intervenções relatadas para a
maioria das patologias4.
Um dos principais fatores relacionados com as altas taxas
de remissão das crises epilépticas nas crianças é a neuroplasticidade, podendo reduzir o risco de déficit no pós-operatório
e constituir uma recuperação eficaz, sendo que estudos retrospectivo possibilitaram constatar que após 5 anos cerca de
71% de crianças submetidas à intervenção cirúrgica estavam
isentas de crises convulsivas3.

CO N C L US Ã O

A cirurgia da epilepsia em crianças tornou-se uma opção
relevante para pacientes refratários ao tratamento clínico.
Devemos reconhecer as formas de epilepsia que tem um curso catastrófico, evitando tentativas demoradas de controle
com fármacos antiepilépticos que não mudarão a evolução da
doença e que retardando o tratamento cirúrgico podem piorar o prognóstico. A terapêutica cirúrgica só deve ser indicada
se houver uma boa oportunidade de melhorar a qualidade de
vida do paciente.
RE F ER Ê N C I AS
1. Jayalakshmi S, Vooturi S, Gupta S, Panigrahi M.; Epilepsy surgery in children. Neurol India. 2017 May-Jun;65(3):485-492.

2. Ducis K, Guan J, Karsy M, Bollo RJ. Preoperative evaluation

and surgical decision-making in pediatric epilepsy surgery.
Transl Pediatr. 2016 Jul;5(3):169-179.

3. Cao K, Liu M, Wang C, Liu Q, Yang K, Tao L, Guo X. Five-Year

Long-Term Prognosis of Epileptic Children After Hemispheric Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2016 Jun;95(23):e3743.

4. Guan J, Karsy M, Ducis K, Bollo RJ. Surgical strategies for
pediatric epilepsy. Transl Pediatr. 2016 Apr;5(2):55-66.

5. Jin P, Wu D, Li X, Ren L, Wang Y. Towards precision medicine
in epilepsy surgery. Ann Transl Med. 2016 Jan;4(2):24.

6. Zuberi SM, Symonds JD. Update on diagnosis and management of childhood epilepsies. J Pediatr (Rio J). 2015 Nov-Dec;91(6 Suppl 1):S67-77.

7. Sugano H, Arai H. Epilepsy surgery for pediatric epilepsy:

172

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

optimal timing of surgical intervention. Neurol Med Chir (Tokyo).
2015;55(5):399-406.

8. Cross JH, Duchowny M. Transition in lesional focal epilepsy, and
following epilepsy surgery. Epilepsia. 2014 Aug;55 Suppl 3:34-6.

9. Schulze-Bonhage A, Zentner J. The preoperative evaluation
and surgical treatment of epilepsy. Dtsch Arztebl Int. 2014 May
2;111(18):313-9.

10. Jayakar P, Gaillard WD, Tripathi M, Libenson MH, Mathern

GW, Cross JH; Diagnostic test utilization in evaluation for resective epilepsy surgery in children. Task Force for Paediatric Epilepsy

Surgery, Commission for Paediatrics, and the Diagnostic Commission of the International League Against Epilepsy.Epilepsia. 2014
Apr;55(4):507-18.

11. Marras CE, Canevini MP, Colicchio G, Guerrini R, Rubboli G, Scer-

rati M, Spreafico R, Tassi L, LoRusso G, Tinuper P; Health Technology Assessment report on the presurgical evaluation and surgical

treatment of drug-resistant epilepsy. Commission on Epilepsy Surgery of the Italian League Against Epilepsy.Epilepsia. 2013 Oct;54
Suppl 7:49-58.

12. Villarejo-Ortega FJ, Álvarez-Linera Prado J, Pérez-Jiménez MA.
Epilepsy surgery in children with focal cortical dysplasias. Rev
Neurol. 2013 Sep 6;57 Suppl 1:S221-7.

13. Bast T. Outcome after epilepsy surgery in children with MRI-

-negative non-idiopathic focal epilepsies. Epileptic Disord. 2013
Jun;15(2):105-13.

14. Hauptman JS, Mathern GW. Surgical treatment of epilepsy asso-

ciated with cortical dysplasia: 2012 update. Epilepsia. 2012 Sep;53
Suppl 4:98-104.

Ed. 2

173

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

Ed.2

Alterações da capacidade funcional
na depressão em idosos
depressão; idosos; capacidade funcional.
depression; aged; aptitude

Autores
Jabbar, R., Cardoso, T. C. A., Costa, N.
S., Rotondano Filho, A. F., Fontoura,

H. S...

Dados dos autores
Rafael Jabbar, discente do Curso de
Medicina do Centro Universitário de
Anápolis – UniEvangélica, Anápolis,
Goiás, Brasil.
Thais Carolina Alves Cardoso, discente
do Curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis – UniEvangélica,
Anápolis, Goiás, Brasil.
Natália Sousa Costa, discente do Curso
de Medicina do Centro Universitário
de Anápolis – UniEvangélica, Anápolis,
Goiás, Brasil.
Adriano Ferro Rotondano Filho, discente do Curso de Medicina do Centro
Universitário de Anápolis – UniEvangélica, Anápolis, Goiás, Brasil.
Humberto de Sousa Fontoura, docente
do Curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis – UniEvangélica,
Anápolis, Goiás, Brasil..

Classificação
Revisão de Literatura

r e s u m o

INTRODUÇÃO:A O envelhecimento é um processo multifatorial que promove alterações
anatômicas e funcionais no organismo, diante dessa realidade, a depressão tem incapacitado idosos em todo o mundo. Nessa perspectiva, considera-se que esse distúrbio
pode impactar negativamente a qualidade de vida dos idosos. Sabe-se que a depressão
é um problema de saúde pública que atinge cerca de 154 milhões de pessoas mundialmente, apresentando uma incidência crescente nos últimos anos. Sendo assim, é importante salientar que indivíduos com essa doença apresentam redução da conectividade
funcional. OBJETIVOS: Avaliar a alteração da capacidade funcional na depressão em
idosos. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura, em que a busca por artigos foi
realizada nas plataformas Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Foram utilizados para isso os descritores: “depressão”, “idosos” e “capacidade
funcional”. Incluiu-se, para este estudo, a utilização de 12 artigos, com restrição de tempo de publicação de 2015 a 2019. RESULTADOS: O quadro de depressão é multideterminado, resultante de fatores genéticos, bioquímicos, psicológicos e sócio familiares, e
classifica-o como um conjunto de perturbações que variam em duração, frequência e
intensidade. Nesse contexto, a ocorrência de depressão em idosos pode ser responsável
pela perda de autonomia e pelo agravamento de quadros patológicos preexistentes. A
redução da capacidade funcional consiste no déficit de habilidades para o autocuidado
do idoso, o qual ao tornar-se dependente de familiares ou cuidadores produz custos
sociais, familiares e de saúde que devem ser investigados. Estes fatores podem interferir diretamente na capacidade funcional ao longo do tempo e comprometer o esforço
necessário para manter a funcionalidade. CONCLUSÃO: Diante disso, conclui-se que a
depressão pode interferir na capacidade funcional do idoso e, consequentemente, na
capacidade de autocuidado e nas relações sociais. Ademais, a depressão agrava o significado das perdas dos papéis sociais dos idosos.
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a b a s t r a c t

INTRODUCTION: Aging is a multifactorial process that promotes anatomical and functional
changes in the body, given this reality, depression has incapacitated elderly people around
the world. In this perspective, it is considered that this disorder can negatively impact the
quality of life of the elderly. Depression is known to be a public health problem that affects
about 154 million people worldwide, with an increasing incidence in recent years. Therefore,
it is important to note that individuals with this disease have reduced functional connectivity.
OBJECTIVE: To evaluate changes in functional capacity the elderly population with diagnosed with depression. METHODS: This is a literature review, which the search for articles was
performed on the Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Google Scholar platforms.
The following terms were used: "depression", "elderly" and "functional capacity". For this
study, the use of 12 articles was included, with publication time restriction from 2015 to
2019. RESULTS: The condition of depression is multidetermined, resulting from genetic, biochemical, psychological and socio-family factors, and classifies it as a set of disturbances that
vary in duration, frequency and intensity. In this context, the occurrence of depression in the
elderly may be responsible for the loss of autonomy and the worsening of pre-existing pathological conditions. The reduction in functional capacity consists in a deficit of skills for the
elderly's self-care, which turns dependent on family members or caregivers produces social,
family and health costs that must be investigated. These factors can directly interfere with
functional capacity over time and compromise the effort required to maintain functionality.
CONCLUSION: Considering this, it is concluded that depression can interfere in the functional
capacity of the elderly and, consequently, in the capacity for self-care and social relationships.
Furthermore, depression exacerbates the significance of the loss of social roles for the elderly.

I N T RO D U Ç Ã O

O

envelhecimento é um processo multifatorial que promove alterações anatômicas e funcionais no organismo, que podem resultar no surgimento de doenças crônicas e
degenerativas, como hipertensão arterial, artrite, reumatismo,
artrose, doenças cardíacas, diabetes, osteoporose, doenças pulmonares, demências ou transtornos mentais, acidente vascular
cerebral e câncer, resultando na diminuição da funcionalidade
e da qualidade de vida do idoso1.
Consequente a isso, tem-se o fato de que diversos transtornos afetam os idosos, diante disso, a saúde mental merece
atenção especial. Dentre esses, a depressão ganha destaque na
atualidade como a doença psiquiátrica mais comum entre os
idosos. Destaca-se que a depressão tem se configurado como
um relevante e crescente problema de saúde pública, especificamente entre a população idosa, estima-se que sua prevalência se aproxime dos 15% entre idosos da população geral2.
O número de idosos tem crescido consideravelmente nos
últimos anos e tende a atingir o maior contingente populacional no Brasil e no mundo. Atualmente, destaca-se o aumento
do quantitativo de pessoas com 65 anos ou mais nos países em
desenvolvimento. No Brasil, a representatividade desta faixa
etária é de 14,5 milhões de pessoas, correspondendo a 8,6% do
total da população do país, com projeção para 9,7% em 20503.

Diante disso, a principal preocupação com o aumento do
número de idosos está no processo de perdas funcionais e no
grau de dependência que esses indivíduos podem apresentar
ao longo da vida4. A depressão é considerada hoje em dia, um
problema de saúde importante que afeta pessoas de todas as
idades. Contudo, é nas idades avançadas que ela atinge os mais
elevados índices de morbilidade e mortalidade, na medida em
que assume formas incaracterísticas, muitas vezes difíceis de
diagnosticar e, consequentemente, de tratar5. É frequentemente sub diagnosticada e não tratada adequadamente6.
Não há dúvidas que, do ponto de vista vivencial, o idoso
está numa situação de perdas continuadas, como a diminuição do suporte sociofamiliar, a perda do status ocupacional e
econômico, o declínio físico continuado, a maior frequência de
doenças físicas e a incapacidade pragmática crescente. Estas
perdas provocam, muitas vezes, sentimentos de desânimo e
tristeza que acabam por gerar síndromes depressivos5.
Existem duas formas de definir a funcionalidade na pessoa
idosa. Define-se como funcionalidade a capacidade que uma
pessoa apresenta para decidir e atuar de forma independente
em sua vida. Já a incapacidade funcional é definida pela dificuldade no desempenho de certas atividades da vida cotidiana
ou mesmo pela impossibilidade de desempenhá-las. Tais ati-
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vidades são classificadas em atividades básicas de vida diária
(ABVD), relacionadas ao autocuidado, e atividades instrumentais da vida diária (AIVD), de maior complexidade e relacionadas à vida independente em comunidade4.
O declínio funcional encontra-se associado às condições de
saúde, como autopercepção de saúde ruim, acidente vascular
encefálico, diabetes mellitus e doenças cardíacas; às características sociodemográficas como sexo feminino, idade igual
ou superior a 80 anos, viver só, estar viúvo, baixa escolaridade
ou analfabetismo; além de fatores como sedentarismo e a diminuição das atividades cotidianas. A redução da capacidade
funcional consiste no déficit de habilidades para o autocuidado
do idoso, o qual ao tornar-se dependente de familiares ou cuidadores produz custos sociais, familiares e de saúde7.
Diante disso, depressão e capacidade funcional estão intrinsicamente relacionadas, visto que a depressão contribui
para o aumento da morbidade e posteriormente para o comprometimento do estado funcional, assim como as perdas funcionais que acompanham o envelhecimento podem, frequentemente, resultar em depressão4.
A preservação da capacidade funcional constitui-se como
principal parâmetro para a avaliação de saúde e qualidade de
vida no envelhecimento. Nesta perspectiva, a promoção de um
envelhecimento saudável evidencia-se pela adoção e consolidação de estilos de vida ativos que incluem práticas frequentes
de atividade física, diversificação da rotina diária, participação
ativa em grupos como possibilidades para exercitar a capacidade funcional8.
Quanto aos instrumentos utilizados na detecção da depressão, observou-se que, apesar da ampla disponibilidade de instrumentos destinados a este fim na psiquiatria geriátrica, dois
estudos utilizaram instrumentos de avaliação geral do estado
de saúde, o que de certa maneira minimiza o poder de comparação dos resultados com aqueles estudos que utilizaram instrumentos específicos9.
Pode-se afirmar que a associação entre depressão e demência leva à diminuição funcional. Ao propor exercícios regulares
para pacientes idosos, pode-se diminuir a incidência de quadros demenciais, principalmente de Doença de Alzheimer. Com
isso, é notável que as alterações das capacidades funcionais em
idosos está diretamente relacionada com os casos de depressão nesses4. Com isso, este trabalho tem como objetivo avaliar
a alteração da capacidade funcional na depressão em idosos.

M É T O D OS

Para a construção dessa revisão de literatura foram realizadas pesquisas de artigos relacionando a alteração da capacidade funcional com a depressão em idosos. A questão
norteadora da pesquisa foi: Quais as alterações existentes na
capacidade funcional em idosos com depressão? Para responder a tal questionamento, foi executada uma busca, nas bases
de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), Google
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Acadêmico e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para isso, foram selecionados 12
artigos publicados entre 2015 e 2019, em língua portuguesa e
inglesa. Os descritores da Ciência da Saúde (DeCS) utilizados
foram: “Depressão”, “Idosos” e “Capacidade Funcional”. Além
da utilização da Diretriz para o cuidado das pessoas idosas no
SUS: proposta de modelo de atenção integral (2014).
Os critérios de inclusão dos estudos foram: artigos disponíveis gratuitamente com texto completo e estudos publicados nos idiomas português e inglês. Os critérios de exclusão
foram: artigos que não fossem gratuitos, que não apresentavam correlação com tema e estudos publicados em outras línguas, que não português e inglês.
RESU L T A D OS

E

D I SCUSS Ã O

O aumento da expectativa de vida e o crescente contingente populacional idoso colabora para a criação de um paradigma na saúde: a transição epidemiológica, caracterizada pelo
aumento da morbidade por doenças crônico-degenerativas10.
Essa mudança no perfil etário, no Brasil, não tem sido devidamente acompanhada de uma reorganização das políticas
públicas, estando o setor da saúde despreparado para atender à demanda de uma população cada vez mais envelhecida
e com uma sobrecarga de doenças crônico-degenerativas que
levam a limitações funcionais e cognitivas9. Entre as doenças
apresentadas por essa faixa etária, as doenças psiquiátricas,
especialmente a depressão, é fator determinante para a redução da funcionalidade1.
O principal impacto negativo do envelhecimento populacional é o aumento da prevalência de doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT), que são as principais causas de mortalidade e incapacidade em todo o mundo. Essas doenças são
responsáveis por 38 milhões de mortes anuais, sendo que
75% desse total ocorrem em países de baixa e média renda
como o Brasil. A coexistência de DCNT aumenta esses riscos,
trazendo o conceito de multimorbidade como um fator de
maior preocupação11.
Esse perfil epidemiológico característico de populações
mais carentes tem consequências econômicas e administrativas diretas, tanto no setor público quanto privado, exigindo
adaptações, que são urgentes, principalmente nas políticas
públicas de saúde. As doenças mentais estão entre as DCNT
que mais diretamente causam incapacidade e pioram a qualidade de vida, com grande impacto também para os familiares.
Entre as doenças apresentadas por essa faixa etária, as doenças psiquiátricas, especialmente a depressão, é fator determinante para a redução da funcionalidade1.
Em relação à depressão, existe uma forte associação bidirecional com DCNT, sendo a depressão considerada fator
de risco para um pior prognóstico de doenças crônicas, como
diabetes e síndrome coronariana, ou como consequência no
agravo da doença, como, por exemplo, a alta prevalência de
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depressão após um acidente vascular cerebral (AVC), o que
impacta muito na incapacidade, na qualidade de vida e na
mortalidade do indivíduo11.
Indubitavelmente, existem diferenças entre a tristeza e a
depressão. A tristeza é um sentimento passageiro relacionado a perdas e desilusões, que majoritariamente é saudável e
bem avaliado pelos profissionais de saúde3. No entanto, as
perdas contínuas do suporte familiar, o declínio da capacidade funcional, a gênese ou agravamento de doenças crônico-degenerativas, o declínio do status econômico e afastamento
do mercado de trabalho associadas ao sentimento de tristeza
caracterizam a evolução para uma síndrome depressiva5.
A depressão é um problema de saúde pública, em que cerca de 154 milhões de pessoas são afetadas mundialmente, e
os idosos enquadram-se neste contexto com um percentual
de 15% de prevalência para algum sintoma depressivo3. É
considerada um quadro multifatorial resultante de fatores
genéticos, bioquímicos, psicológicos e sociais. O conjunto de
alterações dessas diferentes esferas variam em frequência,
intensidade, duração e se expressa em redução da independência e da autonomia além do agravamento de quadros patológicos pregressos1.
Essa doença é caracterizada por um quadro clínico inespecífico e de difícil diagnóstico, por conta da negligência e da
relutância dos pacientes em relatar os sintomas psiquiátricos.
Sendo assim, perguntas em relação ao humor do paciente, sinais de dificuldade para expressar seus sentimentos, indícios
de desamparo e de indiferença perante atividades antes consideradas prazerosas podem ser indícios de um quadro depressivo1.
A depressão está intimamente relacionada à capacidade
funcional. Por essa relação, a Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa (PNSPI) insere na avaliação global de saúde do
idoso testes capazes de verificar o estado de saúde mental, a
independência e a autonomia dos idosos. A avaliação da saúde mental é feita a partir de parâmetros subjetivos clínicos e
pela utilização de escalas como o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e a Escala de Depressão Geriátrica. Já a análise
dos parâmetros funcionais do indivíduo idoso é feita a partir
de duas escalas, a Escala de Katz, usada como parâmetro para
avaliar a independência do idoso e a capacidade de realizar as
atividades básicas da vida diária (ABVDs) e o Índice de Lawton para avaliar a autonomia da população idosa perante as
atividades instrumentais da vida diária (AIVDs)12.
A diminuição da capacidade funcional dialoga com a evolução do envelhecimento patológico ou também denominado
de senilidade. Estudos comparativos evidenciam uma associação entre o envelhecimento ativo e menor apresentação
de sintomas depressivos. A limitação para as AIVDs é mais
prevalente que para as ABVDs. Porém, há de se ressaltar que
o processo de incapacidade é dinâmico, a dependência em alguma AIVD predispõe o comprometimento das ABVDs4.
Além da depressão outros fatores estão relacionados com
a limitação, como avançar da idade, baixa escolaridade e condições socioeconômicas desfavoráveis e realização de ativi-

Ed. 2

dades físicas. Indivíduos acima dos 70 anos são os que mais
demonstram limitações, a baixa escolaridade e condições
econômicas precárias relacionam-se principalmente com o
processo de autopercepção da saúde e redução dos cuidados.
Além de idosos praticantes de atividades físicas que ao estimularem o corpo ampliam o convívio social o que evita perdas funcionais e previne a possível origem de síndromes depressivas4. Diante disso, é notável que a capacidade funcional
dos idosos vai diminuindo ao longo dos anos, e que se agrava
consideravelmente com a depressão.
CO N C L US Ã O

Diante do exposto, percebe-se que a transição epidemiológica, caracterizada pelo aumento da morbidade por doenças crônico degenerativas associa-se positivamente com o
aumento das doenças psiquiátricas, sendo que o transtorno
mental mais prevalente é a depressão, responsável pela perda
de autonomia e um fator determinante para a limitação funcional do indivíduo.
Essa limitação acontece de maneira progressiva, iniciando-se a partir das atividades instrumentais da vida diária (AIVDs) e com o tempo limitam-se as atividades básicas da vida
diária (ABVDs), que ocorre por conta da tristeza, associada
ao declínio cognitivo, a presença de múltiplas comorbidades
e consequente distanciamento social.
Portanto, a realidade descrita dialoga com o discurso do
envelhecimento patológico e para evitar a persistência desse
quadro é imperiosa a instituição de medidas de socialização,
reinserção dos idosos no mercado de trabalho e prática de
atividades físicas a fim de promover a senescência, o envelhecimento ativo, a ampliação do convívio social e impedir que
os idosos percam o brilho da vida e a autopercepção de saúde.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A hepatite autoimune é uma doença auto inflamatória crônica, que pode se
apresentar de forma insidiosa ou severa. Esta tem sido associada de forma crescente nos
últimos anos ao uso de algumas medicações como o Adalimumabe, um fármaco usado no
tratamento de Psoríase. A Psoríase por sua vez é uma doença crônica de alta prevalência, que
apresenta evolução variável, com tipos leves e lesões localizadas, até formas graves acompanhadas de sintomas sistêmicos. Neste trabalho apresentamos o caso clínico de uma paciente
com Psoríase, que a partir do uso da medicação para tal doença, desenvolveu uma reação
autoimune conhecida como hepatite medicamentosa.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Autoimmune hepatitis is a chronic autoinflammatory disease, which can present
in an insidious or severe form. This has been increasingly associated in recent years with the use of
some medications such as Adalimumab, a drug used to treat Psoriasis. Psoriasis, in turn, is a chronic disease of high prevalence, which presents a variable evolution, with mild types and localized
lesions, to severe forms accompanied by systemic symptoms. In this work we present the clinical
case of a patient with Psoriasis, who, from the use of medication for such disease, developed an
autoimmune reaction known as drug hepatitis.
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I N T RO D U Ç Ã O

A

psoríase é uma doença crônica, não transmissível,
sem causa clara ou cura. É estimado uma prevalência
de 12%, acometendo cerca de 100 milhões de pessoas, o que a
torna um sério problema de saúde. A psoríase apresenta uma
evolução variável, com quadros leves contendo lesões localizadas até formas mais graves acompanhadas de acometimento
cardiovascular, articular e outras comorbidades como, síndrome metabólica, doença intestinal inflamatória e depressão.1
Adalimumabe é um fármaco inibidor do Fator de Necrose
Tumoral (TNF) indicado para o tratamento de psoríase em placas crônica moderada a grave, bem como para artrite reumatoide, espondilite anquilosante e doença de Crohn. É necessário
ter precauções do seu uso em relação a possível reativação do
vírus da hepatite B, além de agravar infecções fúngicas e bacterianas. Ainda, é relatado reações como febre, calafrios logo
após administração, e disfunção cardíaca, doenças neurológicas desmielinizante, neuropatias a longo prazo.2 Além de que,
há um crescente número de casos de hepatite tóxica medicamentosa, uma lesão hepática com alterações bioquímicas transitórias ou persistentes relacionada a propriedades farmacológicas e características do paciente3. Assim, é preciso monitorar
esses pacientes devido à gravidade das suas possíveis reações,
que devem ser detectadas e manejadas precocemente.
A P RESE N T A Ç Ã O
C L Í N I CO

D O

CASO

crostas em algumas regiões. Em membros superiores haviam lesões eritemato-escamosas, características de psoríase.
A paciente afirmou ter feito tratamento anti-psoriático com
Adalimumab, mas que havia cessado há 90 dias sem uso de
nenhuma outra medicação além da diabetes (Metfomina). Encontrava-se em Mal estado Geral, hipocorada e levemente ictérica. Os exames de admissão mostravam: Hb 10,73 g/dL; Ht
32,10%; TGP 313 U/L; TGO 770 U/L; GGT: 232 U/L; Fosfatase
alcalina: 303 U/L; Bilirrubinas totais: 11,96 mg/dL; Bilirrubina direta: 5,98 mg/dL; Glicemia 228 mg/dL e testes para
hepatites não reagentes. Ao USG de abdômen apresentava somente uma hepatopatia, sem sinais obstrutivos de via biliar.
Elencada a Hipótese diagnóstica de Hepatite aguda de possível etiologia farmacológica tardia, a mesma evoluiu com piora
do nível de consciência, aumento da ictérica e instabilidade
hemodinâmica. Já no terceiro dia de internação, apresentou
sangramentos e coagulopatia, corroborando com a hipótese
de Insuficiencia Hepatica aguda com necessidade de suporte
ventilatório mecânico em via aérea avançada e necessidade
de hemotransfusão. Apesar da terapia imunossupressora instituída desde do primeiro dia, no quarto dia já havia falência
renal com indicação de terapia de reposição renal (hemodiálise) onde apesar da sua realização não melhorou estabilidade hemodinâmica e evolui-se ao óbito por hepatite aguda
medicamentosa.

Figura 1. Arquivos do autor

Figura 2. Arquivos do autor
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Apesar da comprovada eficácia da medicação anti-TNF
(adalimumab), tem-se tido relatos da ocorrência de acometimentos autoimunes após o uso dessa classe de medicamentos.4 Os principais mecanismos de lesão hepática pelos medicamentos são a reação intrínseca e reação idiossincrásica. Na
primeira, a droga em uso lesa diretamente o hepatócitos. Na
reação idiossincrásica ocorre lesão dos hepatócitos através da
ação de metabólitos da medicação em uso, sendo verificadas
também a ocorrência de reações imunológicas. O período entre o uso da medicação e o início das manifestações é variável.5
Em relação as manifestações clínicas associadas à hepatite medicamentosa, essas são diversas, podendo ocorrer quadro de hepatite aguda, hepatite crônica, colestase e esteatose.
Nas formas com lesão hepatocelular são identificados aspectos clínicos semelhantes aos verificados nas hepatites agudas
virais, como anorexia, náuseas, mal-estar, astenia, e dor abdominal como nossa paciente.6 Eventualmente, em pacientes
sem conhecimento prévio de doença hepática, pode ocorrer
complicações da hipertensão portal, como esplenomegalia ou
sangramento gastrointestinal.

Apesar dos 90 dias sem mais a medicação, a mesma ainda
mantem efeito sobre os hepatócitos e função hepática. Com
isso, o diagnóstico de Hepatite aguda tornou-se o mais provável para o quadro desenvolvido pela paciente. No entanto, a
possibilidade de uma hepatite aguda autoimune não pode ser
descartada devido ao caráter imunológico descontrolado que
a paciente apresentava, visto que a psoríase é uma doença de
cunho imunológico.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO:Este estudo analisa de forma social e histórica o estigma e preconceitos
vivenciados por pessoas acometidas pela hanseníase. OBJETIVO: Desvendar as repercussões psicológicas que podem afetar de forma efetiva o tratamento da doença. MÉTODOS: Para tanto foram realizadas pesquisas na literatura, utilizando-se método de
revisão sistemática. Resultados: Os dados coletados evidenciaram que os doentes ainda
sofrem certos tipos de julgamentos e discriminação, repercutindo de forma negativa a
vida desses doentes. CONCLUSÃO: Apesar das mudanças na denominação e na compreensão da natureza da doença e do tratamento, há a necessidade de se associar aporte
psicológico a essas pessoas para que elas consigam se reintegrar à sociedade.

a b s t r a c t

INTRODUÇÃO:This study analyzes in a social and historical way the stigma and prejudices experienced by people affected by leprosy. : OBJECTIVE: To unravel the psychological repercussions that can effectively affect the treatment of the disease. Methods: For
this purpose, literature searches were carried out using a systematic review METHOD.
Results: The data collected showed that patients still suffer certain types of judgments
and discrimination, negatively impacting the lives of these patients. CONCLUSION: Despite changes in the name and understanding of the nature of the disease and treatment,
there is a need to associate psychological support to these people so that they can reintegrate into society.
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I N T RO D U Ç Ã O

S

egundo o Ministério da Saúde, a hanseníase é definida
como uma doença granulomatosa crônica, infectocontagiosa,
causada pelo Mycobacterium leprae e que acomete os nervos superficiais da pele e troncos nervosos periféricos1. Se não tratada na forma
inicial, a doença quase sempre evolui, torna-se transmissível e pode
atingir qualquer pessoa, sendo também altamente incapacitante. Por
isso, desde a antiguidade, a doença carrega consigo preconceitos, rejeições e segregações.

O B J E T I V OS

CO N C L US Ã O

Analisar que apesar dos avanços terapêuticos e da quebra
de estereótipos, ainda hoje, há desinformação acerca da doença e o diagnóstico de hanseníase ainda causa sérias repercussões psicológicas nos pacientes, muitas vezes atrapalhando o
tratamento.

Por suas consequências e complicações, há a necessidade
de uma terapêutica medicamentosa e psicológica precoce4,
dando a esses pacientes apoio, de modo que aprendam a conviver com as dificuldades da poliquimioterapia a que serão
submetidos, assim como com o preconceito, até que a cura
seja comprovada, melhorando assim a adesão ao tratamento5.

M É T O D OS

Foi realizada uma revisão sistemática de literatura e as
bibliotecas virtuais CAPES e PubMed foram consultadas,
utilizou-se os termos de busca “leprosy psychological repercussions”. A amostra foi definida, usando como critério de inclusão, artigos dos últimos 20 anos. Foram encontrados 250
artigos, sendo que somente 120 respondiam ao critério de
inclusão, e 90 foram selecionados para o estudo.
RESU L T A D OS

Ainda hoje, pessoas com hanseníase são alvo de discriminação e exclusão social não só por deixar sequelas incapacitantes, mas também por apresentar sintomas dermatológicos
ou deformidade de membros (em casos mais avançados), o
que pode vir a desencadear repercussões a nível psicológico
da pessoa acometida2. Assim também, antes da descoberta do
seu tratamento, os doentes foram submetidos a atrocidades,
como os leprosários e mesmo com a disseminação de informações acerca da doença, parcela da população se mantém
com os preconceitos, submetendo os portadores da doença
a vários constrangimentos3. Desse modo, a estigmatização da
hanseníase continua sendo um grande impasse e possui repercussão significativa, envolvendo aspectos sociais e físicos,
com consequências psicológicas que afetam de forma importante o cotidiano dos pacientes.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O cateter nasal de alto fluxo (CNAF) é uma modalidade de suporte ventilatório não invasiva que oferta oxigênio aquecido e umidificado, com fluxo constante, através de cânulas. O que aumenta a função mucociliar além de diminuir a PaCO2
no espaço morto pulmonar e criar uma pressão positiva na nasofaringe, prevenindo,
em teoria, o colapso alveolar e aumentando o volume pulmonar, assim beneficiando os
pacientes com insuficiência respiratória aguda (IRpA). OBJETIVOS: Apresentar a eficácia do uso do cateter nasal de alto fluxo pós-extubação endotraqueal na prevenção
da insuficiência respiratória aguda. MÉTODOS: Foi utilizada a base de dados PubMed,
usando o termo “high flow oxygen” combinado a “nasal cannulae”, “acute respiratory
failure” ou “extubation”. Foram selecionados 14 artigos retrospectivos ou randomizados
prospectivos, entre 2010 e 2019, analisando 3366 pacientes. Sendo utilizado o método
de Mantel-Haenszel para análise estatística dos dados obtidos. RESULTADOS: Comparou-se o CNAF com os métodos convencionais de oxigenoterapia (máscara de Venturi,
máscara não reinalante, cânula e cateter nasais) e com a ventilação não invasiva (VNI).
Foram analisados três aspectos de relevância para IRpA: escore de dispneia, parâmetros fisiológicos (frequência respiratória, SpO2, PaO2, PaCO2 e frequência cardíaca) e
necessidade de reintubação; além do próprio número de casos de IRpA com o uso dos
dispositivos. Após análise dos dados, constatou-se que 66,6% dos estudos comparando o CNAF com a VNI demonstraram equivalência estatística entre os dois métodos e
33,3% demonstraram superioridade do CNAF. Dos estudos comparando-o com os métodos convencionais, 91% demonstraram superioridade do CNAF quanto a necessidade
de reintubação dos pacientes e quanto a mortalidade após o uso do método, além da
redução de insuficiência respiratória pós-extubação. CONCLUSÃO: A maior parte dos
estudos demonstrou benefício no uso do cateter nasal de alto fluxo para a prevenção de
IRpA após extubação endotraqueal.
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a b s t r a c t

INTRODUÇÃO:The high flow nasal cannula (HFNC) is a non-invasive respiratory support modality that offers heated and humidified oxygen, with constant flow, through
cannulas. This increases mucociliar function, decreases the PaCO2 in the pulmonary
dead space and creates a positive pressure in the nasopharynx, preventing, in theory, the
alveolar collapse and increasing lung volume. Benefiting patients with acute respiratory
failure (PIR). OBJECTIVE: Analyze the effectiveness of using the high-flow nasal catheter after endotracheal extubation in preventing acute respiratory failure. METHODS:
We use the PubMed database, using the term "high flow oxygen" combined with "nasal
cannulae", "acute respiratory failure" or "extubation". Fourteen prospective randomized controlled trials or retrospective articles between 2010 and 2019 were selected,
analyzing 3366 patients. After choosing the articles, the Mantel-Haenszel method was
used for statistical analysis of the data obtained. RESULTS: HFNC was compared with
conventional oxygen therapy methods (Venturi mask, nonrebreather mask, cannula and
nasal catheter) and non-invasive ventilation (NIV). Three aspects of relevance for IRPA
were analyzed: dyspnea score, physiological parameters (respiratory rate, SpO2, PaO2,
PaCO2 and heart rate) and need for reintubation, in addition to the number of cases of
IRPA with the use of the devices. After analyzing the data, it was found that 66,6% of the
studies comparing the HFNC to NIV shown statistical equivalence between this methods
and 33,3% show superiority of the HFNC. Of the studies comparing it with conventional
methods, 91% demonstrated the superiority of the HFNC in terms of the need for reintubation of patients and in terms of mortality after using the method. CONCLUSION:
Most studies have shown benefits in the use of high-flow nasal catheters for the prevention of ARF after endotracheal extubation.

I N T RO D U Ç Ã O

A

insuficiência respiratória aguda (IRA) é a causa mais comum de admissão na unidade de terapia
intensiva (UTI) e frequentemente necessita intubação endotraqueal e ventilação mecânica para seu controle1. Contudo,
mesmo nos dias atuais, a extubação continua sendo um desafio na medicina intensiva, sendo difícil de prever quando o paciente está pronto para ser extubado. Levando a uma alta taxa
de falha (19%) e a necessidade de reintubação do paciente2.
A insuficiência respiratória aguda causada pela extubação e
a reintubação estão relacionadas a um maior risco de mortalidade, maior tempo na UTI e maior tempo de internação
hospitalar3.
Após a extubação, os pacientes rotineiramente recebem
oxigenoterapia para prevenção da insuficiência respiratória
e da necessidade de reintubação. Três métodos estão disponíveis para melhor oxigenação do paciente após a extubação
endotraqueal: oxigenoterapia com dispositivos de baixo fluxo de oxigênio (DBF), o cateter nasal de alto fluxo (CNAF) e a
ventilação não invasiva (VNI).4
Os dispositivos de baixo fluxo de oxigênio incluem a máscara de Venturi, máscara não reinalante, cânula e cateter nasais. A VNI é a ventilação assistida realizada através de máscara ou cânula nasal, acopladas a um ventilador com parâmetros

de oxigênio controlados. Na última década, a ventilação não
invasiva vem substituindo os dispositivos de baixo fluxo de
oxigênio na vigência de insuficiência respiratória aguda5,6 e
recentemente vem sendo aplicada na prevenção desta após a
extubação endotraqueal5,6.
O cateter nasal de alto fluxo é uma modalidade de suporte
ventilatório não invasiva que oferta oxigênio aquecido e umidificado, com fluxo constante, através de cânulas7 que vem se
tornando cada vez mais utilizada. Este mecanismo diminui a
pressão parcial de CO2 (PaCO2) no espaço morto pulmonar e
cria uma pressão positiva na nasofaringe, prevenindo, teoricamente, o colapso alveolar e aumentando o volume pulmonar8,9 além de aumentar a função mucociliar das vias aéreas7.
Mediante estas alterações na fisiologia respiratória causadas
pelo uso do CNAF, este dispositivo possui grande potencial
para melhorar a oxigenação quando comparado aos dispositivos convencionais de oxigenoterapia de baixo fluxo10.
Vários estudos foram realizados ao longo da última
década para analisar o real benefício do CNAF e sua possível
superioridade sobre os dispositivos de oxigenoterapia de baixo fluxo e sobre a ventilação mecânica não invasiva4,11-23. Sendo, portanto, o objetivo deste trabalho, analisar os resultados
dos principais trabalhos sobre o tema.
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O B J E T I V OS

RESU L T A D OS

O objetivo principal desta revisão bibliográfica é analisar
a eficácia do uso do cateter nasal de alto fluxo pós-extubação
endotraqueal na prevenção da insuficiência respiratória aguda. Objetivos secundários incluem comparar a mortalidade
hospitalar, o conforto e os dados fisiológicos dos pacientes em
uso dos dispositivos de suplementação de oxigênio.

Foram selecionados três estudos comparativos entre o
CNAF e a ventilação não invasiva (n = 1503), sendo que 2 estudos4,23 não demonstraram diferenças estatísticas significativas entre os métodos.
Hernandez et al4, em um estudo realizado em três
unidades de terapia intensiva na Espanha com pacientes com
fatores de alto risco para reintubação (n = 600), comparou
ambos métodos quanto a ocorrência de insuficiência respiratória aguda (IRpA) após a extubação, necessidade de reintubação, alteração dos parâmetros fisiológicos, mortalidade
hospitalar após o uso dos dispositivos e outros aspectos não
relevantes para esta revisão. Os resultados encontrados foram: 26,9% dos pacientes em uso de CNAF e 39,8% daqueles
em VNI apresentaram IRpA pós extubação, 22,8% dos pacientes em CNAF e 19,1% dos pacientes em VNI necessitaram de
reintubação, equivalência quanto a alteração dos parâmetros
fisiológicos e mortalidade hospitalar de 20,3% dos pacientes
em CNAF e 17,8% dos pacientes em VNI.
Stephan et al23, em um estudo realizado em seis unidades
de terapia intensiva na França com pacientes em pós-operatório de cirurgias cardiotorácicas (n = 830), comparou ambos
métodos quanto a ocorrência de insuficiência respiratória
aguda (IRpA) após a extubação, necessidade de reintubação,
alteração dos parâmetros fisiológicos, melhora do escore de
dispneia, quanto ao conforto com as interfaces e outros aspectos não relevantes para esta revisão. Os resultados encontrados foram: 21% dos pacientes em uso de CNAF e 21,9%
daqueles em VNI apresentaram IRpA pós extubação, 14% dos
pacientes em CNAF e 13,7% dos pacientes em VNI necessitaram de reintubação, equivalência quanto a alteração dos
parâmetros fisiológicos (exceto a frequência respiratória, em
que o CNAF se mostrou mais eficaz na sua redução), 92,6%
dos pacientes em CNAF e 92,9% dos pacientes em VNI apresentaram manutenção ou melhora do escore de dispneia e
47% dos pacientes em CNAF e 48,3% daqueles em VNI afirmaram estar confortáveis com as interfaces dos dispositivos.

M É T O D OS

Foi utilizada a base de dados PubMed, usando o termo
“high flow oxygen” combinado a “nasal cannulae”, “acute respiratory failure” ou “extubation”. Foram incluídos no trabalho,
estudos em língua inglesa, prospectivos randomizados ou retrospectivos, no qual houvesse a comparação do CNAF com
outro método de suplementação de oxigênio em adultos após
a extubação endotraqueal que tenham sido publicados entre
2010 e 2019. Após aplicados os critérios, foram encontrados
155 estudos, sendo que, após a exclusão dos trabalhos duplicados e dos estudos irrelevantes, foram selecionados 14 artigos, com um total de 3366 pacientes observados.
Os estudos analisados foram agrupados em dois grandes
grupos. No primeiro grupo foram incluídos 3 estudos4,22,23
com um total de 1503 pacientes, onde o CNAF foi comparado
à VNI (Figura 1). No segundo grupo foram incluídos 11 estudos11-21 com um total de 1863 pacientes, nos quais o CNAF foi
comparado aos dispositivos de suplementação de oxigênio de
baixo fluxo (Figura 2).
Para análise estatística dos dados obtidos, foi utilizado
o método de Mantel-Haenszel onde a prevenção da insuficiência respiratória pós-extubação endotraqueal pelo uso dos
métodos de suplementação de oxigênio foi classificada como
“sucesso” ou “insucesso”. Levou-se em conta, também, o Oddis
Ratio, o intervalo de confiança e o peso dos estudos dentro
deste trabalho para elaboração de Forest Plots para descrição
visual dos dados obtidos.
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Yoo et al22, em um estudo retrospectivo analisando 28 leitos de uma unidade de terapia intensiva na Coreia do Sul (n =
73) comparou ambos métodos quanto a ocorrência de insuficiência respiratória aguda (IRpA) após a extubação, necessidade de reintubação, alteração dos parâmetros fisiológicos,
mortalidade hospitalar após o uso dos dispositivos e outros
aspectos não relevantes para esta revisão. Os resultados encontrados foram: 11,7% dos pacientes em uso de CNAF e 23%
daqueles em VNI apresentaram IRpA pós extubação, 20% dos
pacientes em CNAF e 33,3% dos pacientes em VNI necessitaram de reintubação, equivalência quanto a alteração dos parâmetros fisiológicos e mortalidade hospitalar de 32,3% dos
pacientes em CNAF e 61,5% dos pacientes em VNI.
Dos onze estudos comparativos entre o CNAF e os dispositivos de baixo fluxo de O2, nove estudos11-19 (n = 1728)
demonstraram menor incidência de IRpA após extubação,
menor necessidade de reintubação e menor mortalidade em
pacientes em uso de CNAF. Lee et al21, em um estudo retrospectivo em uma unidade de terapia intensiva na Coreia (n =

Ed. 2

118) comparou ambos métodos quanto a ocorrência de insuficiência respiratória aguda (IRpA) após a extubação, necessidade de reintubação, alteração dos parâmetros fisiológicos,
mortalidade hospitalar após o uso dos dispositivos e outros
aspectos não relevantes para esta revisão. Os resultados encontrados foram: 25% dos pacientes em uso de CNAF e 32,4%
daqueles em uso de DBF apresentaram IRpA pós extubação,
9,5% dos pacientes em CNAF e 8,8% dos pacientes em uso de
DBF necessitaram de reintubação, equivalência quanto a alteração dos parâmetros fisiológicos e mortalidade hospitalar
de 14,3% dos pacientes em CNAF e 8,8% dos pacientes em
uso de DBF.
Rittayamai et al20, em um estudo prospectivo randomizado em uma unidade de terapia intensiva na Tailândia (n = 17)
comparou ambos métodos quanto a melhora dos parâmetros
fisiológicos e escore de dispneia. O qual demonstrou superioridade do CNAF em relação aos DBF quanto a melhora do escore de dispneia e dos parâmetros fisiológicos nos pacientes
analisados.

D I SCUSS Ã O

Nesta revisão bibliográfica encontramos superioridade do
cateter nasal de alto fluxo (CNAF) em relação a oxigenoterapia
com dispositivos de baixo fluxo de oxigênio para prevenção da
insuficiência respiratória aguda após a extubação traqueal, necessidade de reintubação e para redução da mortalidade dos
pacientes. Comparando o CNAF com a ventilação não invasiva,
a maior parte dos estudos analisados não demonstraram diferenças estatísticas significativas entre os métodos para prevenção
da insuficiência respiratória aguda (IRpA) após extubação, para
necessidade de reintubação e para a mortalidade dos pacientes.
Esta revisão bibliográfica se difere de outras revisões bibliográficas e metanálises nos critérios de inclusão e exclusão
utilizados, no número de estudos e pacientes incluídos e nos
aspectos analisados. Grande parte das revisões bibliográficas e
metanálises comparando o CNAF a VNI ou aos DBF de oxigênio,
analisam a eficácia dos métodos para o tratamento da IRpA já
instalada. Nós focamos no uso do CNAF após a extubação dos
pacientes com algum risco para reintubação ou para instalação
de IRpA.

Xu et al?, em metanálise envolvendo 18 estudos controlados randomizados (n = 4251) encontrou superioridade do
CNAF em relação aos DBF na redução da taxa falha terapêutica
quando usado como estratégia de suporte inicial, na redução
da taxa de falha de extubação e na redução da necessidade de
reintubação dos pacientes quando usada após extubação traqueal. Comparando o CNAF com a VNI, o estudo encontrou
equivalência dos dispositivos quando a taxa de falha terapêutica e a necessidade de reintubação após extubação traqueal.
Zhao et al?, em metanálise envolvendo 11 estudos controlados randomizados (n = 3459) encontrou superioridade do
CNAF em relação aos DBF na necessidade de escalonamento do
suporte de oxigênio e de intubação dos pacientes em IRpA tratados com os dispositivos. Quando comparado a VNI, o CNAF
demonstrou equivalência para os aspectos analisados.
Novos estudos são necessários para determinar os melhores parâmetros de ajuste do CNAF e as melhores indicações
para seu uso, assim como a delimitação de uso de cada dispositivo de suplementação de oxigênio.
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Na maioria dos estudos comparando o CNAF e os
DBF, houve superioridade do CNAF para a prevenção da reintubação e prevenção da IRpA, além de melhora mais expressiva dos parâmetros fisiológicos dos pacientes analisados.
Quando comparado a VNI, a maioria dos estudos apontaram
equivalência entre os dispositivos para os efeitos analisados.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Os adenocarcinomas jejunais são neoplasias malignas raras, e portanto, pouco documentadas na literatura médica. A sintomatologia inespecífica e pobre em achados
iniciais leva tanto o médico assistente como o médico radiologista a serem induzidos por
diagnósticos diferenciais benignos. RELATO DE CASO: Homem de 38 anos, encaminhado ao
serviço para realização de uma tomografia computadorizada com contraste para investigação de anemia obscura que resultou em diagnóstico e tratamento precoces. DISCUSSÃO: O
adenocarcinoma de trato gastrointestinal, apesar de ser uma entidade rara e 40 vezes mais
frequente no cólon, deve sempre ser suspeitada em casos de anemia obscura de origem não
definida. Apesar de ter pico de incidência de 50 a 70 anos, deve-se sempre ficar atendo às
outras faixas etárias, visto que casos nos extremos não são incomuns. CONCLUSÃO: O adenocarcinoma de intestino delgado é uma patologia rara na prática médica. Com o aperfeiçoamento dos métodos de imagem e correlação clínica radiológica cada vez mais frequentes, seu
diagnóstico precoce vem sendo cada vez mais comum.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Jejunal adenocarcinomas are rare malignant neoplasms, and therefore,
little documented in the medical literature. Nonspecific symptoms and poor initial findings
lead both the attending physician and the radiologist to be induced by benign differential
diagnoses. CASE REPORT: A 38-year-old man was referred to the service for a contrast-enhanced computed tomography to investigate dark anemia that resulted in early diagnosis
and treatment. DISCUSSION: Gastrointestinal tract adenocarcinoma, despite being a rare
entity and 40 times more frequent in the colon, should always be suspected in cases of obs-
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cure anemia of undefined origin. Despite having a peak incidence of 50 to 70 years, you should
always be aware of the other age groups, since cases in the extremes are not uncommon. CONCLUSION: Small intestine adenocarcinoma is a rare condition in medical practice. With the improvement of imaging methods and clinical radiological correlation more and more frequent,
their early diagnosis has become increasingly common.

I N T RO D U Ç Ã O

A

s neoplasias malignas do intestino delgado são
raras em todo o mundo, tendo discreta maior prevalência em países asiáticos, apresentando uma incidência média
mundial em torno de 1:100.000 habitantes4.
O tipo histológico primário mais comum é o adenocarcinoma, seguido do tumor carcinoide, linfoma e sarcoma. As metástases de melanoma, cólon e pulmão também estão relacionadas a neoplasias malignas secundárias do intestino delgado4,14.
O adenocarcinoma primário do intestino delgado é uma
patologia rara responsável por 1% de todas as neoplasias do
trato gastrointestinal, sendo de 40 a 60 vezes mais comum no
cólon1,2.
A localização mais comumente relacionada é o duodeno e
o jejuno proximal sendo mais raramente encontrado em jejuno
distal e íleo 3,5,12. O pico de incidência é de 50 a 70 anos, porém
podendo ocorrer em todas as idades³.
A patogênese tumoral e os fatores de risco ainda são incertos. Doenças intestinais como Crohn 13, doença celíaca, síndrome de Peutz – Jeghers 14, Lynch e neurofibromatose do tipo 1
15 além da polipose adenomatose familiar estão relacionados
com o aumento de sua incidência 3,5.
Outros fatores dietéticos como ingesta de carne vermelha,
defumados além de carga tabágica e álcool também estão relacionados 3.
A maioria dos casos são assintomáticos em fases iniciais.
Com o desenvolvimento tumoral, queixas de astenia e anemia
de origem desconhecida são os achados mais frequentes em
análises retrospectivas. Massa palpável e obstrução intestinal
são encontrados em casos extremamente avançados com prognóstico reservado 6,7.
Sua importância clínica deve-se ao fato de estarem relacionados a 75% dos casos sintomáticos de lesões do intestino
delgado que necessitam de cirurgia 6,7.
A endoscopia digestiva alta é um método que apresenta
boa sensibilidade para tumores duodenais, e como estes são
mais frequentes, deve ser realizada de rotina na abordagem
do sangramento intestinal obscuro ou anemia de origem desconhecida 3,5.
O trânsito intestinal e a tomografia computadorizada tem
como finalidade a identificação de lesões de componente biológico mais desenvolvido, sendo ideal para avaliar a extensão

tumoral. A cápsula endoscópica tem indicação clínica na abordagem de tumores jejunoileais 3,8.
A abordagem terapêutica deve-se levar em consideração
fatores como extensão tumoral, idade e presença de lesões metastáticas para indicar procedimento curativo ou paliativo 3.
A taxa de sobrevida em cinco anos varia de 20% a 30%, sendo que topografia duodenal, metástase linfonodal e à distância
e idade avançada constituem fatores de mau prognóstico 3,5,7,8.
Relatamos um caso de um paciente de 38 anos, que vinha
em investigação de anemia de doença crônica há 2 meses, que
realizou tomografia computadorizada em nosso serviço, sendo
diagnosticado com massa tumoral de caráter biológico agressivo.
RE L A T O

D E

CASO

Paciente do sexo masculino, 38 anos, sem comorbidades
relatadas e etilista social, iniciou quadro de astenia e perca de
peso há 3 meses. Apresentou importante quadro de palidez
cutâneo-mucosa tendo procurado atendimento médico onde
foi evidenciado anemia importante, normocítica e normocrômica, sendo necessário hemotransfusão.
Foi orientado a procurar o hematologista, que realizou protocolo de investigação de anemia normo-normo idiopática, não
sendo evidenciado nenhuma alteração hematólogica, sendo
iniciado tratamento para anemia ferropriva.
Realizou TC de abdome no dia 26/08/2017, que evidenciou massa abdominal, de localização jejunal, de aspecto bem
definido, com componente intraluminal, levando a uma semioclusão intestinal, não havendo invasão vascular, linfonodomegalias e invasão extraluminal.
Caso foi discutido com cirurgião assistente que optou por
ressecção do segmento acometido. No intra operatório, foi
evidenciado os mesmos achados da tomografia, de uma lesão
jejunal proximal, de caráter intraluminal, sem componente extraluminal, sem invasão de vasos e/ou estruturas adjacentes.
Linfonos todos de aspecto normal.
Foi ressecado 30 cm de jejuno proximal, com margem de
segurança, com anastomose primária.
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D I SCUSS Ã O

O primeiro relato do carcinoma do intestino delgado na literatura foi realizado por Hamberguer em 1746. Rainford em
1932 chamou a atenção para os efeitos da infiltração tumoral
nesta topografia e iniciou a descrição dos possíveis achados
nos exames de imagem que eram inespecíficos 14.
O adenocarcinoma de trato gastrointestinal, apesar de ser
uma entidade rara e 40 vezes mais frequente no cólon, deve
sempre ser suspeitada em casos de anemia obscura de origem
não definida. Apesar de ter pico de incidência de 50 a 70 anos,
deve-se sempre ficar atendo às outras faixas etárias, visto que
casos nos extremos não são incomuns1,2,4,7.
A epidemiologia de acometimento nacional quando comparada a estudos estrangeiros não mostra diferença significativa, sendo que no ano de 2014, o adenocarcinoma do instestino
delgado representou apenas 1% das neoplasias do trato gastrointestinal no Brasil 1,2.
Grande partes dessas neoplasias são assintomáticas por
longos períodos, tornando-se difícil o diagnóstico clínico e radiológico, visto que lesões pequenas, principalmente em topografia jejunoileal, não apresentam boa sensibilidade aos métodos de imagem 6,12,13,14.
A grande maioria dos diagnósticos são feitos após complicações tumorais regionais, como oclusão ou semioclusão
intestinal, intussuscepção, melena de grande monta e massa
palpável.
A correlação clínica-radiológica torna-se fundamental para
se fazer diagnósticos mais precoces e aumentar a sobrevida
dos pacientes. A interlocução verbal é uma ferramenta que otimiza o diagnóstico precoce9,10.
Os tumores do duodeno podem ser diagnosticados por métodos radiológicos, nomeadamente exames contrastados do
tubo digestivo, TC e enterografia por TC ou RM, e por métodos
endoscópicos, salientando-se a EDA para as lesões proximais e
a enteroscopia por duplo balão e a videocápsula endoscópica
para as lesões distais4,9,10,17.
A sensibilidade do exame imaginológico varia de acordo
com a literatura, sendo que o Trânsito gastro-duodenal tem
uma sensibilidade em torno de 50-60%, o exame com duplo
contraste 70 - 90%, tomografia computadorizada entre 70 e
80%, entero-TC 75 - 85% e a Entero-RM 90-97% dependendo
da localização no intestino delgado, levando em consideração
que a sensibilidade diminui quanto mais distal9,10,11,17,18,19,20.
A tomografia computadorizada vEm se tornando um exame fundamental no diagnóstico precoce de neoplasias malignas jejunoileais, devido ao aperfeiçoamento das técnicas de
detecção e a grande difusão do método pelo mundo.
Segundo Dabaja et al, até 1988 apenas 2% de todos os adenocarcinomas de intestino delgado eram diagnosticados pela
TC. Com a difusão do uso da tomografia computadorizada, em
seu estudo com 212 pacientes, esse número já subiu para 14%,
no ano de 2004 5.
A laparotomia exploradora e o estudo baritado do intestino
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delgado (Trânsito Intestinal), ainda são superiores à tomografia ficando com 30% e 26%, respectivamente, dos diagnósticos
de adenocarcinomas 5.
A localização tumoral também é um importante fator prognóstico, visto que lesões das primeira e segunda porções dueodenais, por serem analisadas na endoscopia digestiva, possuem
melhor prognóstico devido ao diagnóstico mais precoce 5.
As lesões da 3º e 4º porção do duodeno, assim como as
jejunoileais, apresentam se com diagnóstico em estágios mais
avançados. Em um estudo realizado em 2004, 69% de todas os
adenocarcinomas diagnosticados já possuíam estadiamento III 5.
Segundo Dudiak, em seu estudo com 15 casos de adenocarcinomas diagnosticados pela tomografia, as lesões apresentavam uma tamanho médio de 6,5 cm no momento do diagnóstico sendo que 40% apresentavam-se como lesões ulceradas e
47% tinham linfadenopatia 9.
O adenocarcinoma jejunoileal apresenta-se na TC mais
frequentemente como um espessamento parietal focal concêntrico, regular com afilamento da luz intestinal podendo levar
a uma suboclusão intestistinal, normalmente pegando seguimentos intestinais mais curtos, com moderado e heterogêneo
realce pelo meio de contraste1,10,11.Já quando de acometimento
duodenal, tem como característica lesão polipoide peripapilar1.
A tomografia computadorizada tem papel importante no
estadiamento e orientação do cirurgião em relação à programação cirúrgica, devido a alta sensibilidade de evidenciar linfadenopatia e invasões tumorais locais e à distância1,10,11.

CO N C L US Ã O

Os sintomas vagos e inespecíficos levam e uma gama de
diagnósticos diferenciais exponencialmente mais frequentes
que as neoplasias malignas do intestino delgado fazendo com
que eles sejam identificados em fases mais tardias e já com
prognóstico mais reservado.
O adenocarcinoma de intestino delgado é uma patologia
rara na prática médica. Com o aperfeiçoamento dos métodos
de imagem e correlação clínica radiológica cada vez mais frequentes, seu diagnóstico precoce vem sendo cada vez mais comum.
A laparotomia exploradora e o estudo baritado ainda são
os métodos diagnóstico/terapêutico e diagnóstico, respectivamente, mais associados com o diagnóstico do adenocarcinoma
jejunal.
A tomografia computadorizada com a melhoria das suas
técnicas e difusão da utilização em todo mundo surge como um
método promissor, que com a correlação clínica/laboratorial
levará a diagnósticos mais precoces e procedimentos cirúrgicos mais curativos.
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A ressonância magnética é o exame com maior sensibilidade, porém seu alto custo e baixa disponibilidade, principalmente nos pequenos centros são fatores limitantes à sua utilização
em larga escala.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Burnout é um estado de exaustão física e mental relacionado ao trabalho ou atividades de cuidado. A angústia durante a faculdade de medicina pode levar ao esgotamento, com
consequência que pode continuar na residência e além. Relatórios de todo o mundo sugerem
que cerca de um terço a metade dos médicos experimentam o Burnout. Tal quadro pode gerar
efeitos negativos no atendimento ao paciente, profissionalismo, cuidado e segurança dos médicos. OBJETIVOS: Realizar uma revisão integrativa sobre a Síndrome de Burnout em estudantes
de Medicina. METODOLOGIA: Adotou-se a revisão integrativa da literatura para a sistematização
e análise dos resultados. Foi feita a busca de publicações indexadas nas bases de dados PubMed,
utilizando a combinação das palavras-chaves: “Burnout syndrome” e “medical students”. Foram
incluídos artigos com resumos disponíveis nos idiomas inglês e português, publicados a partir
de 2013. RESULTADOS: A meta-análise de Pacheco et al., que abordou os principais problemas
mentais de estudantes de medicina no Brasil, demonstra que a falta de confiança na aquisição de
habilidades, pensamentos de desistência, reprovação nos exames, sensação de desconforto com
atividades acadêmicas e não ter o curso como uma fonte de prazer são os fatores predisponentes
que desencadeiam a síndrome. Da mesma forma, a meta-análise guiada por Rothenberger et al.
ressalta que ao dedicar, pelo menos, 20% do tempo de trabalho a práticas médicas que se alinham
com valores pessoais reduz a chance do desenvolvimento da Síndrome de Burnout, mesmo que
isso exija sacrifícios pessoais e baixa remuneração. Além disso, o estudo de IsHak et al., aponta
que durante a formação médica aproximadamente 50% dos estudantes podem ser afetados por
Burnout. Ademais, estudos mostram que o Burnout pode persistir além da faculdade de medicina
e pode estar ligado a transtornos psiquiátricos e ideação suicida. Por fim, o trabalho de IsHak et
al., aponta que intervenções como atividades baseadas na escola e no indivíduo podem aumentar
o bem-estar geral dos alunos. CONCLUSÃO: Para abordar essa condição altamente prevalente, os
educadores devem primeiro desenvolver uma maior conscientização e compreensão do Burnout,
bem como dos fatores que levam ao seu desenvolvimento. Intervenções com foco na geração de
bem-estar durante a formação médica são altamente recomendadas.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Burnout is a state of physical and mental exhaustion related to work or care
activities. Anguish during medical school can lead to exhaustion, with consequences that can
continue at home and beyond. Reports from around the world suggest that about one-third to
half of doctors experience Burnout. Such a situation can have negative effects on patient care,
professionalism, care and safety of doctors. OBJECTIVES: To carry out an integrative review
about Burnout Syndrome in medical students. METHODOLOGY: An integrative literature review was adopted to systematize and analyze the results. The database “PubMed” was used
to search for indexed publications, using the combination of keywords: “Burnout syndrome”
and “medical students”. Articles with abstracts available in English and Portuguese, published
since 2013 were included. RESULTS: The meta-analysis by Pacheco et al., Which addressed the
main mental problems of medical students in Brazil, demonstrates that the lack of confidence
in acquisition of skills, thoughts of dropping out, failing exams, feeling uncomfortable with
academic activities and not having the course as a source of pleasure are the predisposing
factors that trigger the syndrome. Likewise, the meta-analysis guided by Rothenberger et al.
emphasizes that by dedicating at least 20% of working time to medical practices that align
with personal values, it reduces the chance of developing Burnout Syndrome, even if this requires personal sacrifices and low remuneration. In addition, the study by IsHak et al., Points
out that during medical training approximately 50% of students can be affected by Burnout.
In addition, studies show that Burnout may persist beyond medical school and may be linked
to psychiatric disorders and suicidal ideation. Finally, the work of IsHak et al., Points out that
interventions such as activities based on the school and the individual can increase the general
well-being of students. CONCLUSION: To address this highly prevalent condition, educators
must first develop a greater awareness and understanding of Burnout, as well as the factors
that lead to its development. Interventions focused on generating well-being during medical
training are highly recommended.

I N T RO D U Ç Ã O

B

urnout é uma palavra de origem inglesa que pode
melhor ser traduzida como “o que não funciona devido
à falta de energia”. Com essa mesma analogia, a Síndrome de
Burnout caracteriza um estado de exaustão física e mental relacionado ao trabalho ou atividades, principalmente aquelas que
requerem cuidados específicos, como é o caso dos profissionais
de saúde. Relatórios sugerem que cerca de um terço à metade
dos médicos experimentam a Síndrome de Burnout pelo menos alguma vez durante seu trajeto profissional (1,2,3,4,5).
Apesar de ter estreita relação com o ambiente de trabalho,
pessoas da área médica tendem a perceber sinais e sintomas
típicos da síndrome desde o início de seu treinamento. A angústia durante a faculdade de medicina pode levar ao esgotamento, com consequência que pode continuar na residência e
refletir no futuro profissional. Estudos multi-institucionais indicam que pelo menos 50% dos estudantes de medicina pode
atender aos critérios de Burnout em algum momento durante
seus estudos, uma vez que vários fatores potencialmente estressantes foram relatados entre os estudantes de medicina
brasileiros. Isso inclui um ambiente altamente estressante,
competitividade, carga de trabalho excessiva, privação de sono,
pressão dos colegas e muitos outros fatores pessoais, curriculares, institucionais e afetivos. A exaustão entre os profissio-

nais de saúde é caracterizada por diversos graus de exaustão
emocional, despersonalização e um baixo senso de realização
pessoal. Embora as consequências prejudiciais do Burnout
no bem-estar do clínico e no atendimento ao paciente sejam
amplamente documentadas, a Síndrome de Burnout continua
sendo endêmica no sistema de saúde.
O B J E T I V OS

Avaliar os desdobramentos da síndrome de Burnout em estudantes de medicina e suas consequências no âmbito social,
acadêmico e profissional.
M É T O D OS

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura para a
sistematização e análise de dados com busca de conhecimentos e incorporação de estudos significativos em julho de 2019.
Foram selecionados como fonte de dados periódicos nas bases
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Pubmed e Google
Acadêmico. As palavras-chave utilizadas foram “síndrome de
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burnout” e “estudantes de medicina” e suas correspondentes
em inglês: “burnout syndrome”, “medical students”. Os critérios
de inclusão usados na pesquisa foram: artigos com disponibilização gratuita, online, em português, inglês ou espanhol, publicados no período de 2009 a 2019 e que apresentassem informações relevantes ao tema de pesquisa. Realizou-se a leitura
de todos os artigos na íntegra; a seguir, foi feito uma comparação das informações coletadas com a finalidade de formular
os resultados dessa pesquisa. Em relação às questões éticas, os
preceitos de autoria foram respeitados. Em virtude da natureza
bibliográfica da pesquisa, não houve necessidade de aprovação
no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
RESU L T A D OS

A meta-análise de Pacheco et al.4, que abordou os principais problemas mentais de estudantes de medicina no Brasil,
evidencia que a Síndrome de Burnout tem maior prevalência
no gênero masculino. O estudo também demonstra que a falta de confiança na aquisição de habilidades, pensamentos de
desistência, reprovação nos exames, sensação de desconforto
com atividades acadêmicas e não ter o curso como uma fonte
de prazer são os fatores predisponentes que desencadeiam a
síndrome. Chunming et al3 mostrou também que níveis mais
elevados de desgaste foram identificados em estudantes mais
experientes e do sexo masculino. A meta-análise guiada por
Rothenberger et al.5 ressalta que o esgotamento é o resultado
líquido não intencional de mudanças sociais, profissionais e
médicas perturbadoras. Além disso, demostra que ao se dedicar, pelo menos, 20% do tempo de trabalho a práticas médicas
que se alinham com valores pessoais, é possível reduzir a chance do desenvolvimento da Síndrome de Burnout, mesmo que
isso exija sacrifícios pessoais e baixa remuneração. Frajerman
et al.1, verificou em seu estudo que entre 17.431 estudantes de
medicina, cerca de 8060 sofrem de Burnout, sendo a prevalência de 44,2%, no entanto, mostrou que não houve diferença significativa entre os sexos, e que a prevalência é maior na Oceania
e no Oriente Médio do que em outros continentes. Além disso,
o estudo de Ishak et al.2, aponta que aproximadamente 50%
dos estudantes de medicina podem ser afetados pelo Burnout
durante o ensino médio e que o esgotamento pode persistir até
mesmo além da faculdade e pode estar ligado a transtornos
psiquiátricos e ideação suicida. Por fim, o trabalho de Ishak et
al.2, também aponta intervenções incluindo atividades baseadas na escola e baseadas no indivíduo podem aumentar o bem-estar geral dos alunos, evitando a síndrome.
D I SCUSS Ã O

A presente revisão integrativa descobriu que a prevalência
de Burnout atual é de aproximadamente 50%1,2,3,4,5 entre estudantes de medicina. Alguns estudos não encontraram dife-
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rença significativa na prevalência entre homens e mulheres1,
entretanto um estudo desenvolvido na China3 evidencia que
especificamente, os homens, experimentam um funcionamento psicológico pior. Outro estudo aponta que o sexo feminino
foi associado a transtornos de humor e ansiedade, enquanto o
sexo masculino foi associado a Burnout4.
Além disso, o estudo chinês enfatiza que ser um estudante de medicina mais experiente está correlacionado com o
aumento do esgotamento. No entanto, devemos levar em consideração que a atenção ao esgotamento entre estudantes de
medicina apenas recentemente começou a ser medida e avaliada1. O que pode ser comprovado pelo fato que na revisão sistemática de Dyrbye et al., realizada em 2006, não foi encontrado
nenhum estudo sobre Burnout entre estudantes de medicina
na América do Norte1. Dessa forma, faz-se necessário realizar
estudos mais longitudinais para abordar a questão da mudança
gradual da prevalência.
Notoriamente, foi descoberto que a localização geográfica afetou significativamente a prevalência de burnout atual1. Foi constatado que a Oceania e, em menor escala, o Oriente Médio, têm níveis mais altos de esgotamento atual quando
comparados com a América do Sul e Central e a Europa. Descobertas de diversas partes do mundo, enfatizando a prevalência
de depressão e outros transtornos mentais entre estudantes de
medicina1,4. Um dos estudos relatou que uma alta proporção de
estudantes de medicina brasileiros sofre de vários problemas
de saúde mental1.
Destaca-se que o Burnout não ocorre como resultado de
uma única causa, sendo assim podemos incluir o estresse psicológico, muitas vezes relacionado à competição, os exames
ou o custo dos estudos, bem como as condições hospitalares
com carga de trabalho excessiva, exposição ao sofrimento e
morte dos pacientes, entre outros1,4. Além disso, podemos incluir como causas a ansiedade, a depressão, os distúrbios do
padrão do sono, o Burnout, os distúrbios alimentares e o uso
exacerbado de álcool. Razões externas como as condições de
vida, incluindo guerra, terrorismo, pobreza, poderiam explicar
as variações entre os países1.
Em um estudo realizado no Brasil, foi indicado que a maioria dos estudantes de medicina tem uma tendência consideravelmente permanente a experimentar ansiedade, estresse e
preocupações, sendo a ansiedade o problema de saúde mental
mais prevalente identificado na metanálise realizada (89,6%).
Ademais, a maioria dos problemas de saúde mental e suas
correlações se cruzam, o que sugere que eles podem acabar
coexistindo em grupos de estudantes de alto risco4. Cabe citar
que vários estudos apontaram que o burnout parece prever e
aumentar a depressão, enquanto outros descobriram que a depressão prediz burnout. Em síntese, foi proposto que o burnout
e a depressão estavam relacionados reciprocamente1.
Em um estudo Yates et al. foi observado que estudantes de
medicina com histórico de problemas de saúde mental estavam mais inclinados a ter um novo problema após a admissão
na universidade. Além do que, Puthran et al. encontraram uma
tendência de declínio da prevalência de depressão nos últimos
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anos do curso médico. Dessa forma, tais achados sugerem que
a contribuição das características de indivíduos selecionados
por meio de um vestibular altamente competitivo pode influenciar nos altos níveis de transtornos mentais entre estudantes
de medicina4. Contrapondo dessa forma outros estudos que
associam precisamente o burnout a um ambiente de aprendizado tóxico existente nas universidades de medicina2,3,5.
Outras hipóteses que devem serem levantada para justificar a diminuição da depressão no fim da faculdade são a de
que os alunos do último ano podem estar recebendo mais tratamento ou se sentindo mais satisfeitos com sua escolha profissional4. Ressalva-se que esses achados acima citados não justifica a falta de apoio apropriado a estudantes com problemas
mentais em suas instituições de ensino superior.
Um recente relatório francês da Dra. Donata Marra propôs
algumas sugestões para melhorar esse problema enfrentado
pelos jovens estudantes. Entre as sugestões, destaca-se a necessidade de levar em consideração os alunos e reconhecer
suas emoções e sofrimento, sendo assim necessário ofertar
apoio psicológico e ajuda para orientação e garantia de confidencialidade. Ademais, torna-se essencial reduzir a carga de
trabalho e adaptar as modalidades de avaliação, reduzindo a
importância da classificação. Por última, recomenda-se que
os supervisores sejam treinados para reconhecer os sintomas
de angústia dos alunos e, também, intervenções específicas
devem ser consideradas para ajudar os alunos que sofrem de
sintomas de Burnout3.
CO N C L US Ã O

Com o presente estudo pode-se concluir a necessidade de
conscientização e compreensão da síndrome por parte dos
profissionais da educação. Torna-se importante ressaltar também o papel das instituições de ensino no reforço de práticas
positivas ao bem estar dos acadêmicos de medicina, como
o oferecimento de uma rede de apoio, para que o Burnout se
torne menos frequente nesse ambiente. Além disso, o próprio
conhecimento do indivíduo que sofre com a sobrecarga física e
emocional acarretadas pela síndrome é de extrema importância para que sejam reconhecidos os sinais de alerta e medidas
sejam tomadas o mais precocemente possível.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: O feixe de Bachmann contribui para uma condução interatrial normal. Sua
estimulação elétrica por um eletrodo tem evidenciado que há uma contribuição para a redução da fibrilação atrial em portadores dessa doença. OBJETIVOS: Determinar a eficácia da
estimulação por um eletrodo no feixe de Bachmann para o tratamento da fibrilação atrial.
MÉTODOS: Revisão de literatura bibliográfica desenvolvida por meio de material já elaborado, constituído de artigos científicos publicados no Pubmed a partir de 2006. Sendo selecionados artigos onde os estudos foram realizados em humanos. Foram usados as palavras-chaves: “Cardiac Pacing” and “Bachmann bundle” and “atrial fibrillation”. RESULTADOS:
Dos artigos encontrados, a maioria (4) relatou um efeito positivo na estimulação do feixe
de Bachmann para reduzir sintomas de fibrilação atrial, porém em um estudo o uso desse
estímulo não provou haver benefício, havendo inclusive piora do quadro. CONCLUSÃO: O estímulo do feixe de Bachmann tem-se mostrado muito promissor para reduzir futuros eventos de fibrilação atrial paroxística e diminuir a carga de FA nos portadores crônicos, porém
há uma certa divergência na sua eficácia. Portanto, o real benefício dessa forma de tratar a
fibrilação atrial precisa de mais estudos elucidativos.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: The Bachmann bundle contributes to normal interatrial conduction. Its
electrical stimulation by an electrode has shown that there is a contribution to the reduction of atrial fibrillation in patients with this disease. OBJECTIVES: To determine the
effectiveness of electrode stimulation in the Bachmann bundle for the treatment of atrial
fibrillation. METHODS: Review of bibliographic literature developed using material already prepared, consisting of scientific articles published in Pubmed since 2006.Articles were
selected where studies were conducted in humans. The keywords were used: “Cardiac Pacing” and “Bachmann bundle” and “atrial fibrillation”. RESULTS: Most articles (4) reported
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a positive effect on the stimulation of the Bachmann bundle to reduce symptoms of atrial
fibrillation, however in one study the use of this stimulus did not prove to be beneficial,
even worsening the condition. CONCLUSION: The stimulation of the Bachmann bundle
has shown to be very promising to reduce future events of paroxysmal atrial fibrillation
and to decrease the AF load in chronic patients, however there is a certain divergence in
its effectiveness. Therefore, the real benefit of this way of treating atrial fibrillation needs
further clarifying studies.
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Santos. Brasília, DF, Brasil.
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I N T RO D U Ç Ã O

O

feixe de Bachmann é fundamental para a correta condução elétrica interatrial, sendo que a sua disfunção
está relacionada ao surgimento de arritmias supraventriculares. No entanto, a estimulação desse feixe por um eletrodo
pode ajudar na prevenção da fibrilação atrial.³

RESU L T A D OS

Dos artigos encontrados a maioria (4) relatou um efeito positivo na estimulação do feixe de Bachmann para reduzir sintomas de fibrilação atrial, sendo que em um o uso desse estímulo
não provou haver benefício, havendo inclusive piora do quadro.

O B J E T I V OS

D I SCUSS Ã O

Determinar a eficácia da estimulação por um eletrodo no
feixe de Bachmann para o tratamento da fibrilação atrial.

A estimulação atrial demonstrou ser superior a estimulação ventricular para reduzir a carga de fibrilação atrial (FA) e
consequências tromboembólicas da arritmia ⁵ , sendo que a
eficácia na prevenção desta é superior se o local do eletrodo
for um local crítico para a condução interatrial, como o feixe de
Bachmann⁵. Estudos clínicos sobre a estimulação desse local
são escassos³.O uso de corrente elétrica por meio de um eletrodo no feixe de Bachmann tem se mostrado promissora, pois
ajudou pacientes com disfunção do nódulo sinusal e fibrilação
atrial paroxística que receberam estimulação atrial por mais de
≥ 50% do tempo³. A região onde será posicionado o eletrodo
também se mostrou relevante, pois sendo em um único local do
feixe era mais eficaz do que a estimulação biatrial ou duplo sítio

M É T O D OS

Revisão de literatura bibliográfica desenvolvida por meio
de material já elaborado, constituído de artigos científicos publicados no Pubmed a partir de 2006.Sendo selecionados artigos onde os estudos foram realizados em humanos. Foram
usados as palavras-chaves: “Cardiac Pacing” and “Bachmann
bundle” and “atrial fibrillation”.

198

ABSM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SIMULAÇÃO MÉDICA

atrial na prevenção de fibrilação atrial⁴.
Trabalhos demonstraram que esse estímulo pode melhorar a hemodinâmica atrial, reduzir gradualmente o diâmetro e
volume dos átrios, levar a um atraso da condução interatrial
muito curto, diminuir significativamente a duração da onda P,
reduzir a dispersão da refratariedade atrial e uma recuperação
mais homogênea da excitabilidade e ativação atrial e minimizar
a incidência de fibrilação atrial paroxística² ⁴. Naqueles com FA
paroxística, o estímulo do feixe de Bachmann mostrou melhora considerável na frequência de ritmo sinusal, com redução
dos eventos de FA (em comparação com a estimulação do apêndice atrial direito)¹, houve ainda uma redução na progressão
desta para a forma crônica⁴.
No entanto, em alguns estudos não foi encontrado benefícios para a prevenção da fibrilação atrial paroxística, sendo que
em outros trabalhos foi reportado que pode até haver uma dissincronia elétrica atrial esquerda². Não existem dados disponíveis sobre os efeitos da estimulação desse feixe sobre o atraso
eletromecânico atrial, um parâmetro ecocardiográfico correlacionado com o aparecimento de arritmias supraventriculares
em várias condições clínicas ².Foi relatado que a variabilidade
nos resultados pode ser atribuída na dificuldade em confirmar
a localização do feixe ou posicionar o eletrodo perto dele.² O
papel da estimulação do feixe de Bachmann na prevenção da
fibrilação atrial ainda é controverso⁴, requerendo muito mais
investigação¹.
CO N C L US Ã O

O estímulo do feixe de Bachmann tem-se mostrado muito
promissor para reduzir futuros eventos de fibrilação atrial paroxística e diminuir a carga de FA nos portadores crônicos, porém há uma certa divergência na sua eficácia. Um estudo maior
e controlado, no qual seja possível confirmar que o eletrodo se
encontra no local correto, ajudaria a avaliar a real eficácia desta
técnica.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: câncer de mama é o mais comum e a segunda maior causa de morte no sexo
feminino. Apesar de uma recente redução na taxa de mortalidade, a incidência continua em
ascensão. Objetivos: Realizar uma revisão da literatura sobre o aumento da taxa de mastectomia profilática contralateral (CPM) para o tratamento do câncer de mama unilateral.
MÉTODOS: Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto nas bases de dados
do Portal Capes e no PubMed. RESULTADOS: A maioria dos estudos mostra que devido ao
medo de um segundo câncer de mama, consultas médicas subsequentes, tratamentos invasivos, como cirurgia e quimioterapia, e preocupação com a aparência simétrica, as pacientes
estão assumindo papéis mais pró-ativos na escolha do CPM. CONCLUSÃO: A partir da análise dos artigos selecionados, os estudos apontam para a necessidade de uma avaliação crítica
sobre o aumento do uso da CPM e uma abordagem dos fatores psicossociais que direcionam
as preferências das mulheres por esse procedimento.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Breast cancer is the most common and the second leading cause of death in females. Despite a recent reduction in the mortality rate, the incidence continues to
rise. Objectives: To conduct a literature review on the increase in the rate of contralateral
prophylactic mastectomy (CPM) for the treatment of unilateral breast cancer. METHODS:
A bibliographic survey on the subject was carried out in the databases of Portal Capes and
PubMed. Results: Most studies show that due to fear of a second breast cancer, subsequent
medical appointments, invasive treatments, such as surgery and chemotherapy, and concern for symmetrical appearance, patients are taking on more proactive roles in choosing
CPM . CONCLUSION: Based on the analysis of the selected articles, the studies point to the
need for a critical assessment of the increased use of CPM and an approach to the psychosocial factors that drive women's preferences for this procedure.
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O

câncer de mama é o mais comum e a segunda maior
causa de morte no sexo feminino. Apesar de uma recente redução na taxa de mortalidade, a incidência continua
em ascensão. Estudos revelam que cerca de 12% das mulheres
desenvolverão o câncer de mama ao longo da vida. Dentre as
estratégias disponíveis para a redução desse risco, destaca-se a
mastectomia profilática contralateral1.
O B J E T I V OS

Realizar uma revisão da literatura sobre o aumento da taxa
de mastectomia profilática contralateral (CPM) para o tratamento do câncer de mama unilateral em mulheres sem predisposição genética para o desenvolvimento desta doença, destacando os principais motivos para a escolha deste tratamento e
seus benefícios.
M É T O D OS

Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto nas bases de dados do Portal Capes e no PubMed, os critérios
de inclusão dos artigos foram: disponibilidade integral; publicado no período de 2016 a 2017; em português e inglês; 23 artigos foram selecionados.
RESU L T A D OS

A maioria dos estudos mostra que devido ao medo de um
segundo câncer de mama, consultas médicas subsequentes,
tratamentos invasivos, como cirurgia e quimioterapia, e preocupação com a aparência simétrica, as pacientes estão assumindo papéis mais pró-ativos na escolha do CPM1,2. É fato
que essas mulheres não estão respondendo às recomendações
baseadas em evidências, o que muitas vezes se deve à falta de
discussão entre o mastologista e a paciente. Além disso, em
mulheres sem uma mutação BRCA1 ou BRCA2, há um benefício de sobrevida de menos de 1% em 20 anos para pacientes
com câncer de mama em estágio I. Além disso, o benefício era
mínimo para aqueles sem história familiar de segundo grau ou
estágios II e III. Apesar disso, os pacientes muitas vezes estão
determinados a seguir esse curso, mudando de cirurgião ou de
hospital, a fim de atingir o CPM1,3.

Ed. 2

CO N C L US Ã O

A partir da análise dos artigos selecionados, os estudos
apontam para a necessidade de uma avaliação crítica sobre o
aumento do uso da CPM e uma abordagem dos fatores psicossociais que direcionam as preferências das mulheres por esse
procedimento1-3. Assim, são necessários estudos que incluam
a importância de seguir as recomendações médicas baseadas
em evidências científicas e que mostrem a relevância das informações educacionais dos clínicos sobre as indicações da CPM.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Aneurisma cerebral é considerado uma patologia com índice elevado de
mortalidade focando principalmente em indivíduos do sexo masculino e idosos. OBJETIVOS: objetivo analisar a associação entre a mortalidade de indivíduos por aneurisma cerebral comparando a idade e o sexo nos municípios brasileiros. MÉTODOS: estudo epidemiológico quantitativo por corte transversal realizado no Brasil entre os anos 2010 – 2015.
Resultados: Constatou-se que entre 2010 e 2015 foram registrados, de acordo com a faixa
etária, 75,25% das mortes a partir dos 60 anos em relação as demais idades. CONCLUSÃO: a
mortalidade por aneurisma acomete principalmente o sexo masculino e pessoas com idade
acima de 60 anos. Isso se deve porque as mulheres possuem um fator proteção - através da
alta produção de estrogênio - que os homens não têm.

a b s t r a c t

INTRODUCTION: Cerebral aneurysm is considered a pathology with a high mortality rate,
focusing mainly on male and elderly individuals. Objectives: aim to analyze the association
between the mortality of individuals due to cerebral aneurysm by comparing age and sex
in Brazilian municipalities. METHODS: quantitative epidemiological cross-sectional study
carried out in Brazil between the years 2010 - 2015. Results: It was found that between
2010 and 2015, according to the age group, 75.25% of deaths from the age of 60 onwards
were registered. relation to other ages. CONCLUSION: aneurysm mortality mainly affects
males and people over 60 years of age. This is because women have a protective factor through high estrogen production - that men do not.
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A

neurisma cerebral é considerado uma patologia com
índice elevado de mortalidade focando principalmente
em indivíduos do sexo masculino e idosos1,2. Assim, a incidência de aneurisma na população geral é de 3,2%, representando
0,6% da taxa de mortalidade global2.
Este, por sua vez, pode ser congênito, traumático, arterioscleróticos, por um alongamento séptico ou formação de bolsa
para fora dos aparelhos do vaso. Desse modo, são importantes
fatores de risco para o acidente vascular cerebral a hipertensão
arterial, obesidade, cardiopatia, hipercolesterolemia, tabagismo, etilismo e outros3.
O B J E T I V OS

O estudo teve por objetivo analisar a associação entre a
mortalidade de indivíduos por aneurisma cerebral comparando a idade e o sexo nos municípios brasileiros.
M É T O D OS

Refere-se a um estudo epidemiológico quantitativo por corte transversal realizado no Brasil entre os anos 2010 – 2015. Os
dados foram obtidos do sistema DATASUS, de ordem secundária, na categoria de base de dados no Sistema de Informação
Hospitalar (SIH SUS) e a partir de artigos retirados da rede
Scielo. No DATASUS foram utilizados os filtros categoria CID10 I71 e I72, faixa etária a partir de 50 anos, sexo masculino e
feminino e período de mortalidade entre 2010 e 2015.
RESU L T A D OS

Constatou-se que entre 2010 e 2015 foram registrados, de
acordo com a faixa etária, 75,25% das mortes a partir dos 60
anos em relação as demais idades. Essa porcentagem claramente demonstra o índice elevado nos idosos devido ao sedentarismo, pressão alta, colesterol elevado entre outros fatores de
riscos2.
Em relação ao sexo, encontra-se 59,98% das mortes do
sexo masculino registradas. Averigua-se que as mulheres possuem um fator de proteção pela produção elevada de estrogênio, registrando assim um índice inferior de 40% dos óbitos1.
Além disso, é visível um aumento, mesmo ínfimo, considerável
desse índice entre o período relatado (2010 - 2015) de 9,65%
caracterizando a ausência de medidas intervencionistas3.

Ed. 2

CO N C L US Ã O

A partir dos resultados encontrados, a mortalidade por
aneurisma acomete principalmente o sexo masculino e pessoas
com idade acima de 60 anos. Isso se deve porque as mulheres
possuem um fator proteção - através da alta produção de estrogênio - que os homens não têm; além de que pessoas idosas
apresentam muitos fatores de risco para a doença, incluindo o
sedentarismo e o colesterol elevado, que, por sua vez, intensifica a perda de elasticidade das artérias, favorecendo então o
rompimento de aneurismas2.
Por fim, o estudo revelou que aneurismas são casos reversíveis quando tratados antecipadamente, mas que levam à morte
na maioria das vezes, pois são rompidos sem medidas de tratamento rápidas, dessa forma, evidencia a importância do seu
diagnóstico precoce1,3.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Apesar de essencial, no cenário brasileiro observamos uma baixa inserção
da prática cirúrgica nas Faculdades Médicas. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de
projetos que proporcionem contato com a área cirúrgica desde os anos iniciais. Por isso, a
Liga Acadêmica de Oncologia da UFMT (LION) avaliou, em forma de workshop, a inserção
de acadêmicos de medicina no ambiente cirúrgico, por meio de um curso prático de suturas, ministrado por cirurgiões plásticos. OBJETIVOS Avaliar o desenvolvimento dos alunos
durante uma oficina prática de suturas e evidenciar os benefícios do treino e da simulação. MÉTODOS Para a avaliação dos alunos foi utilizado como instrumento o Global Rating
Scale para Avaliação de Habilidades Cirúrgicas. As notas foram atribuídas por técnicos devidamente treinados e capacitados na aplicação. Assim, foram considerados sete quesitos
na avaliação dos participantes. RESULTADOS Com relação ao tecido a média dos alunos o
manuseou com cuidado, ocasionalmente causando danos. A maioria apresentou movimento e tempo de execução eficientes, com alguns movimentos desnecessários. Em relação à
manipulação dos instrumentos, a pontuação foi muito variada, mas os participantes os utilizaram de forma competente, algumas vezes apresentando certa dificuldade no manuseio.
Na técnica de sutura, os alunos foram lentos, porém cuidadosos, e a maioria dos nós foram
colocados adequadamente com a tensão necessária. No item que avalia o fluxo da operação,
mais de 70% dos participantes demostraram algum planejamento para executar o procedimento, com progressão razoável dos passos. A qualidade do produto final foi competente, e
os participantes executaram todos os tipos de nós ensinados na aula. CONLUSÃO A partir da
aplicação do questionário pós-treinamento, ficou evidente a contribuição da oficina prática
para o aprimoramento das técnicas cirúrgicas dos alunos participantes, confirmando assim
a importância do contato do aluno com a prática desde seu ingresso na Universidade.
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a b s t r a c t

INTRODUCTION: Despite being essential, in the Brazilian scenario, we observed a low
insertion of surgical practice in Medical Colleges. Thus, it is necessary to develop projects that provide contact with the surgical area since the early years. For this reason,
the Academic League of Oncology at UFMT (LION) evaluated, in the form of a workshop,
the insertion of medical students in the surgical environment, through a practical course
on sutures, taught by plastic surgeons. OBJECTIVES To evaluate students' development
during a practical suture workshop and to demonstrate the benefits of training and simulation. METHODS For the assessment of students, the Global Rating Scale for Surgical
Skills Assessment was used as an instrument. The grades were awarded by technicians
who were duly trained and qualified in the application. Thus, seven items were considered
in the evaluation of the participants. RESULTS Regarding the fabric, the average student
handled it with care, occasionally causing damage. The majority showed efficient movement and execution time, with some unnecessary movements. Regarding the manipulation
of the instruments, the score was very varied, but the participants used them competently,
sometimes presenting some difficulty in handling. In the suture technique, students were
slow, but careful, and most knots were placed properly with the necessary tension. In the
item that evaluates the flow of the operation, more than 70% of the participants demonstrated some planning to perform the procedure, with reasonable progression of the steps.
The quality of the final product was competent, and the participants performed all types of
knots taught in class. CONLUSION From the application of the post-training questionnaire,
the contribution of the practical workshop to the improvement of the surgical techniques
of the participating students was evident, thus confirming the importance of the student's
contact with the practice since their admission to the University.
I N T RO D U Ç Ã O

S

egundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), o
curso de Medicina deve garantir a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva do estudante, de modo a atribuí-lo preceitos básicos para o exercício do fazer médico. Dessa
forma, o profissional generalista deve ser capacitado durante a
graduação, principalmente para atuar no contexto do Sistema
Único de Saúde (SUS), especialmente nas portas de entrada das
Redes de Atenção, compostas pela Urgência e Emergência e pelas Unidades Básicas de Saúde1.
Para tanto, algumas habilidades básicas devem ser desenvolvidas ao longo do curso de medicina. Dentre elas, as Diretrizes preveem a competência para realizar procedimentos de
complexidade ambulatorial, bem como a destreza para tomar
as primeiras condutas frente a urgências e emergências recorrentes. Diante disso, percebe-se que é obrigatório e fundamental o domínio de técnicas básicas de intubação, ressuscitação
cardiopulmonar, punção lombar, acessos venosos, atendimento
ao politrauma, dentre outros procedimentos que influenciam
verdadeiramente no prognóstico do paciente1.
Assim, as suturas configuram-se como uma ferramenta
simples e básica, que é amplamente utilizada na urgência e na
Atenção Básica (AB) em diversos contextos. Desde de simples
feridas até grandes sangramentos, a técnica de sutura mais
indicada executada de maneira correta pode alterar o prog-

nóstico de pacientes que apresentam grandes ferimentos e hemorragias. Por isso, a prática dessa habilidade basal deve estar
presente constantemente nas grades curriculares dos cursos
de Graduação de Medicina2.
Para tanto, a aprendizagem dessas atividades motoras baseia-se no conceito de “Curva de aprendizado”. Wrigth (1936)
foi o pioneiro no desenvolvimento desse termo, o qual é usado
para denominar representações matemáticas do desempenho
de um indivíduo quando submetido a uma atividade manual
de forma repetitiva. Na formação médica, essa curva ilustra o
número de casos necessários para que um estudante seja capaz
de realizar uma atividade de forma independente e satisfatória.
Na maioria dos casos, as curvas demonstram que a aprendizagem passa por um período de grande melhora inicial, seguida
por um momento de estabilidade no qual ocorre um refinamento da técnica aprendida3,4.
Assim sendo, apesar de não haver demonstrações da
curva de aprendizagem de suturas por estudantes de Medicina,
um estudo de Filho (2016) demonstrou que a técnica de endossuturas videolaparoscópicas demanda cerca de 16 horas de
treinamento repetido para que residentes adquiram a habilidade. De modo análogo, a aprendizagem das técnicas básicas
de sutura é um processo relativamente rápido, mas que exige
tempo de repetição para que estudantes adquiram a destreza
para executá-la de forma sistemática e satisfatória2.
Em confronto a isso, o Curso de Medicina da Universidade
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Federal do Mato Grosso apresenta uma carga horária extremamente baixa destinada a aprendizagem e prática dos pontos e
nós que compõem as suturas. Atualmente, há apenas uma aula
de quatro horas sobre o tema, a qual é ministrada de modo tardio no sexto período do curso. Assim, o graduando tem poucas
oportunidades de treiná-la antes do período de internato, de
modo a chegar no estágio supervisionado com pouca experiência na execução da técnica.
Por isso, faz-se necessário intervenções e oficinas complementares à graduação para propor um primeiro contato aos
estudantes. Por meio disso, ocorrerá um maior conhecimento
da técnica, de modo a melhorar a performance dos graduandos e incentivá-los a praticar repetidamente o passo-a-passo
da sutura.
O B J E T I V O

O objetivo deste trabalho é descrever a qualidade da performance técnica de suturas dos alunos de Medicina, após um
primeiro contato com a prática de nós e pontos proposto pela
Liga Acadêmica de Oncologia da Universidade Federal do Mato
Grosso.
ME T O D O L O G I A

Essa pesquisa é um estudo exploratório que busca compreender a ação educativa relativa à habilitação de graduandos
do curso de Medicina à realização do procedimento de sutura
em ponto simples. Assim, o estudo descreve a quantificação da
habilidade inicial do participante em realizar pontos e nós de
baixa complexidade em seu primeiro contato com a técnica.

Ed.2

ME T O D O L O G I A

A pesquisa foi parte de uma ação da Liga acadêmica de
Oncologia, a qual propôs exclusivamente aos graduandos da
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) uma oficina de
suturas de pontos simples. A oficina foi oferecida apenas para
alunos da instituição que estavam entre o primeiro e quinto
período do curso, ou seja, foram excluídos os alunos da instituição que já tiveram a teoria e prática de suturas em sua grade
curricular.
Essa oficina foi realizada em bancadas do Laboratório de
Anatomia da Universidade no dia cinco de setembro de 2019
tendo a duração de quatro horas-aula. Ela foi ministrada por
professores da Instituição, ambos médicos cirurgiões plásticos,
vinculados ao hospital escola da Universidade.
As atividades da oficina foram divididas em dois momentos: um pequeno momento teórico, no qual os professores
expuseram os nomes dos instrumentos que seriam utilizados,
especificidades sobre nós, agulhas e fios e a técnica padrão de
um ponto simples, e um segundo momento prático, quando foi
demonstrada a técnica aos participantes e feito o convite para
praticá-la.
A proposta foi a realização de pontos simples em incisões
retilíneas feitas previamente pela equipe organizadora em línguas de boi com um bisturi tradicional. Para cada participante
estava disponível uma língua de boi com uma incisão de 2cm de
profundidade e 8cm de comprimento, além de um fio de sutura
2.0 com agulha ¾, uma pinça dente-de-rato e um porta-agulha.
As bancadas albergaram três participantes e estava disponível
uma tesoura por bancada.
Após a realização da oficina e de uma hora de prática livre,
os avaliadores, previamente treinados, avaliaram a performance dos alunos por meio do Global Rating Scale (GRS), uma escala validada internacionalmente, na qual é possível a avaliação
dos participantes sete critérios distintos. O Glocal Rating Scale
inclui a visualização de uma

Tabela 1. Global Rating Scale (GRS).:
Respeito para o tecido

1

2

3

4

5

Tempo no movimento

1

2

3

4

5

Usou
frequentemente
força desnecessária
no tecido ou gerou
danos pelo uso
inadequado dos
instrumentos
Tempo
insatisfatório /
Muitos movimentos
desnecessários

Manuseio
cuidadoso do
tecido, mas
ocasionalmente
gerou danos

Tempo e
movimento
eficientes,
mas alguns
movimentos
desnecessários

Tecidos manipulados
adequadamente, com
danos mínimos

Clara economia de
movimento e máxima
eficiência
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Manipulação do instrumento 1

2

3

4

5

Técnica de sutura*

1

2

3

4

5

Técnica de biópsia excisional
elíptica**

1

2

3

4

5

Fluxo da operação

1

2

3

4

5

Fez repetidamente
movimentos
inábeis ou
hesitantes, através
da utilização
inadequada dos
instrumentos

Conhecimento do
procedimento específico

Desajeitado
e inseguro,
amarrando os nós
inadequadamente e
incapacidade para
manter a tensão

Falta conhecimento
sobre os
parâmetros (<
2mm ou > 10mm
de margens),
âgulos muito
diferentes do
que 30°, relação
comprimentolargura muito
diferente do que
3-4:1

Frequentemente
hesitou na
execução do
procedimento e
parecia incerto (ou
inseguro) quanto
ao próximo passo
1

2

Conhecimento
deficiente
Qualidade do produto final
Desempenho global
Nota Máxima
Nota final

1
Muito pobre
1

Muito pobre
40

2
2

Utilizou de forma
competente os
instrumentos,
mas, as vezes,
pareceu inflexível
(rígido) ou
desajeitado
(inábil)
Cuidadoso e lento,
com maioria dos
nós colocados
adequadamente
com tensão
adequada

Margens
adequadas (210mm), ângulos
nas extremidades
da elípse
ligeiramente
diferentes que
30°, relação
comprimentolargura diferente
do que 3-4:1

Demonstrou
algum
planejamento
para a execução
do procedimento,
com progressão
razoável dos
passos
3

Tem noção de
todas as etapas
importantes da
operação
3

Competente
3

Competente

* Este parâmetro deve ser excluído para a avaliação do treinamento de biópsias.
** Este parâmetro deve ser excluído para a avaliação do treinamento de suturas

Manipulação adequada
dos instrumentos, sem
dificuldades

Excelente controle da
sutura com colocação
adequada dos nós e
correta tensão

Margens adequadas
(2-10mm), ângulos
nas extremidades da
elípse de 30°, relação
comprimento-largura
de 3-4:1

A operação foi
executada com
eficiência, com
progressão adequada
de um movimento para
outro
4

4
4

5
Demonstrou
familiaridade com todas
as etapas da operação
5

Excepcional
5

Excepcional
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RESU L T A D OS

E

D I SCUSS Ã O

Os resultados obtidos através do Global Rating Scale (GRS)
seguem 7 critérios básicos: respeito ao tecido; tempo de movimento; manipulação do instrumento; técnica de sutura, fluxo
da operação, conhecimento do procedimento específico, e qualidade do produto final. Esses critérios receberam pontuação
de 1 (pontuação mínima) a 5 (pontuação máxima), conforme
a desenvoltura do participante naquele critério específico. A
nota final é composta pela somatória de todos os critérios e
tem como valor máximo 35 pontos. Ademais, pela GRS, o participante precisa atingir 60% da nota final máxima, ou seja, 21
pontos, na nota final para ser considerado competente na atividade. Para fim de análise dos resultados, aos 20 participantes
foram atribuídos aleatoriamente números de 1 a 20. A seguir,
analisaremos individualmente os resultados obtidos em cada
um dos critérios, (Tabelas 1 a 7) e depois realizamos uma análise geral (Tabela 8) das performances dos participantes.

Ed.2

Na análise do Critério 2, “Tempo de Movimento”, foi obtida a
média de 2,95 pontos entre os participantes, com 35% das notas
sendo consideradas “insuficientes”. As pontuações de 1 a 3 podem
ser atribuídas principalmente à falta de práticas prévias com os
movimentos e ao nervosismo da primeira experiência por parte
dos participantes, que também contribuíram para a realização de
movimentos desnecessários em alguns momentos.
A variância alta entre os resultados individuais, justificada
pela maior familiaridade de alguns alunos com as técnicas já que,
os que tinham interesse na carreira cirúrgica já haviam tido contato ou realizado algum tipo de treinamento. Para Purim (2013),
proporcionar precocemente ao discente, esse tipo de contato com
a prática cirúrgica, desperta o olhar do estudante para a carreira6.

Figura 3 . Gráfico de desempenho dos candidatos no critério 03

Figura 1 . Gráfico de desempenho dos candidatos no critério 01
Em relação ao critério 1, “Respeito ao Tecido “, os estudantes
obtiveram um desempenho considerado suficiente (60% do máximo ou nota 3). A avaliação nesse quesito pode ter apresentado
limitações visto que, foi utilizado apenas um tipo de material durante o curso (língua bovina). Na avaliação realizada por Oliveira
e Austrilino (2018), os aprendizes apresentação uma média de
desempenho um pouco maior, fator que pode ser atribuído ao uso
de tecidos distintos e com maior facilidade no manuseio7 . Em contraponto, Franco et al (2008) defende o uso exclusivo do tecido
e afirma que a língua de boi fornece a percepção correta do que
deve ser feito para adequada coaptação dos tecidos humanos5.

No Critério 3, “Manipulação do instrumento”, nota-se uma homogeneidade razoável entre as pontuações, e observa-se uma boa
média de 70% dos candidatos com pontuações de 3 a 5, consideradas de competência suficiente. A maior dificuldade observada
pelos avaliadores foi esta relacionada ao manuseio da pinça dente
de rato, para Oliveira e Austrilino (2018), por exigir o uso da mão
não dominante, o que demanda maior tempo de treinamento7.

Figura 4. Gráfico de desempenho dos candidatos no critério 04

Figura 2 . Gráfico de desempenho dos candidatos no critério 02

O critério 4, “Técnica de Sutura”, revela a maior pontuação média entre os critérios: 3,65. Com orientações precisas dos cirurgiões no curso, os participantes souberam, em sua grande maioria,
adequar a tensão dos nós, apesar do tempo exagerado, resultando
em uma boa taxa de aproximadamente 95% de notas consideradas competentes. A exigência do uso de ponto simples e intradér-
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mico permitiu ampla avaliação pois, incorporou níveis distintos
de dificuldade.

Figura 7 . Gráfico de desempenho dos candidatos no critério 07

Figura 5 . Gráfico de desempenho dos candidatos no critério 05

Se tratando do Critério 5, “Fluxo da Operação”, que avalia o planejamento e a execução graduada dos passos da técnica de sutura,
os resultados demonstram um padrão de notas medianas, com
aproximadamente 50% dos participantes obtendo pontuação
3. Mais uma vez, a falta de prática contribuiu para um padrão de
movimentos razoavelmente planejados por parte dos estudantes,
porém observando-se uma certa dificuldade em aplicar o passo-a-passo. Processo justificado por Chambers (1993) ao afirmar que
aprendizagem motora acontece de forma linear em etapas, onde
cada discente passa por diferentes situações desde o primeiro
contato com o novo movimento até dominá-lo completamente8.

Figura 6 . Gráfico de desempenho dos candidatos no critério 06

Considerando o Escore 6, “Conhecimento do procedimento
específico”, que avalia a técnica específica de sutura a qual o participante está se propondo a realizar, considerando posição, fio,
coordenação, tipo de sutura, os alunos se mostraram medianos
em sua maioria revelando um dos maiores desafios: limitação do
tempo para execução do curso. Nesse sentido, o conhecimento do
procedimento pode ter sido afetado pela dificuldade em adequar
o volume de conteúdo teórico, a ser previamente administrado e o
tempo disponibilizado para a execução e repetição prática da técnica, a restrita carga horária livre disponível dos discente e docentes para a participação do curso.

No último critério avaliado, “Qualidade do Produto Final”,
nenhum participante obteve notas extremas (1 ou 5). Chambers
(1993) em sua teoria das habilidades motoras, classifica os estágios de desenvolvimento motor em novato, iniciante, competentes, proficiente e perito¹. Sendo assim, os estudantes atingiram o
estágio de competência realizando suturas bem delimitadas e padronizadas em geral fator que, superou as previsões iniciais.
CO N C L US Ã O

O estudo realizado pela Liga de Oncologia com os alunos
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato
Grosso, evidencia que apenas quatro horas de ensino são insuficientes para o aprendizado da sutura, considerando que
35% dos alunos mostraram desempenho insuficiente em relação ao esperado para a realização de uma sutura. Perante os
resultados obtidos após a aplicação do curso, torna-se evidente
a necessidade da inclusão de mais oficinas que permitam o ensino complementar da técnica, haja vista que é essencial que os
alunos ingressem no internato sabendo realizar as suturas de
forma adequada. Também, deve-se ter em mente a associação
entre qualidade da técnica e tempo de prática, alertando para a
urgência de complementação ou alteração da grade curricular.
Ressalta-se ainda a existência de poucos estudos na literatura
sobre o tema, o que torna importante que as Instituições de Ensino Superior documentem as suas experiências para melhorar
as estratégias de Educação Médica no Brasil.
RE F ER Ê N C I AS
1)Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº4 de

7 de novembro de 2001. Institui diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Medicina. Diário Oficial da União.
Brasília, 9 nov. 2001; Seção 1, p.38.

2)Filho, F. Modelo de ensino por meio de simulador de cavidade abdominal para progressão de habilidades em endossu-

turas videolaparoscópicas [ dissertação]. Centro Universitário

Unichristus, 2016. Disponível em: https://unichristus.edu.br/
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videolaparoscópicos. Educação Continuada em Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein; 9(3Pt2): 167-8, 2011.

5)Franco, D., Medeiros, J., Grossi, A., Franco, T. Uso de Língua Bovina na
Prática de Técnicas de Sutura. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões; 35(6), 2008.

6)Purim, K., Santos, L., Murara, G., Maluf, E., Fernandes, J., & Skinovsky, J.

Avaliação de treinamento cirúrgico na graduação de medicina. Revista
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7)Oliveira, EA., Austrilino, L. Estratégia de ensino para a prática de suturas de pele. Investigação Qualitativa em Educação; v 1, 2018

8)Chambers, D. Competency-based dental education in context. European Journal of Dental Education; 2(1), 8-13, 1998.
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Excisão do segmento vertical do
canalículo lacrimal como tratamento
cirúrgico não convencional de
Ceratoconjuntivite Cicca em
paciente com Síndrome de Sjögren
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: A Síndrome do Olho Seco ou Ceratoconjuntivite Sicca é uma doença multifatorial que resulta em alterações crônicas do filme lacrimal e da superfície ocular,
tendo como uma de suas etiologias a Síndrome de Sjögren. RELATO DE CASO: M.E.S.M,
51 anos, feminino, procurou o serviço clínico do Hospital Ver em outubro de 2018, com
queixa de ardência e hiperemia ocular, fotofobia e baixa acuidade visual. Os sintomas
estavam presentes em ambos os olhos, com mais intensidade no olho esquerdo. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A técnica de excisão do segmento vertical do canalículo para
tratamento do olho seco está indicada quando as outras opções de tratamento não foram efetivas.

a b s t r a c t

INTRODUCTION: Dry Eye Syndrome or Keratoconjunctivitis Sicca is a multifactorial disease that results in chronic changes in the tear film and ocular surface, with Sjögren's
Syndrome as one of its etiologies. CASE REPORT: M.E.S.M, 51 years old, female, sought
the clinical service of Hospital Ver in October 2018, complaining of burning and ocular hyperemia, photophobia and low visual acuity. The symptoms were present in both
eyes, with greater intensity in the left eye. DISCUSSION AND CONCLUSION: The technique of excision of the vertical segment of the canaliculus for treating dry eye is indicated
when the other treatment options were not effective.
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I N T RO D U Ç Ã O
RE F ER Ê N C I AS

A

Síndrome do Olho Seco ou Ceratoconjuntivite Sicca é
uma doença multifatorial que resulta em alterações
crônicas do filme lacrimal e da superfície ocular, tendo como
uma de suas etiologias a Síndrome de Sjögren1. Os sinais clássicos são: hiperemia conjuntival, erosões ponteadas superficiais,
placas mucosas e nos casos mais graves, ceratite filamentar e
defeitos corneanos1,2. Os sintomas podem variar desde desconforto leve com ardor ocular e sensação de corpo estranho, até
fotofobia e borramento visual. O tratamento do olho seco se
inicia com medidas clínicas e, quando a resposta ao tratamento
é insuficiente, os pontos lacrimais podem ser ocluídos temporariamente ou de maneira definitiva. A terapia cirúrgica com
oclusão definitiva é realizada nos casos de olho seco severo e
irreversível3.
R E L AT O

D E

C A S O

M.E.S.M, 51 anos, feminino, procurou o serviço clínico do
Hospital Ver em outubro de 2018, com queixa de ardência e hiperemia ocular, fotofobia e baixa acuidade visual. Os sintomas
estavam presentes em ambos os olhos, com mais intensidade
no olho esquerdo. Já havia recebido o diagnóstico de Síndrome
de Sjogren há cerca de 2 anos, sendo submetida à oclusão temporária dos pontos lacrimais, sem melhora clínica. Além disso,
também foi submetida a uma primeira tentativa de fechamento
definitivo do ponto lacrimal inferior do olho esquerdo, através
de técnica de cauterização, sem sucesso devido à recanalização
que ocorreu após o procedimento. Foi realizada então a técnica
de excisão do segmento vertical do canalículo inferior do olho
esquerdo. Na técnica, a incisão engloba o contorno da papila
lacrimal e, por esta via, amplia-se a dissecção das paredes do
canalículo, limitando-se apenas ao segmento vertical. O local é
fechado com pontos de vicryl 6-0. A paciente apresentou melhora clínica significativa após o procedimento.
D I S C U S S Ã O

E

C O N C L U S Ã O

A técnica de excisão do segmento vertical do canalículo
para tratamento do olho seco está indicada quando as outras
opções de tratamento não foram efetivas1,3. Tal técnica apresenta bom resultado com baixa taxa de recanalização após a
cirurgia e, consequentemente, melhora dos sintomas da Ceratoconjuntivite sicca.

1. FELBERG, Sergio; DANTAS, Paulo Elias Correa. Diagnóstico e

tratamento da síndrome de Sjögren. Arquivos brasileiros de oftalmologia, 2006.

2. FORNO, Eliana; BUZALAF, Flavio. Exérese do segmento vertical do canalículo lacrimal na síndrome do olho seco: estudo
preliminar. Arq Bras Oftalmol, v. 68, n. 2, p. 199-203, 2005.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: Desde 1990 não se observava aumento na incidência da coqueluche devido
às vacinas tríplice bacteriana e tetravalente, mas em 2012 ocorreu súbito aumento nos casos
confirmados da doença. OBJETIVOS: Demonstrar o impacto da introdução da vacina acelular contra difteria, tétano e pertussis (dTpa) para gestantes na incidência de coqueluche.
METODOLOGIA: estudo transversal, descritivo, através da análise de dados secundários do
DATASUS. Resultados: A incidência dos casos de coqueluche em 2010 era de 483 casos, sendo a cobertura vacinal pela vacina tríplice bacteriana (DTP) de 98,01%. De 2010 para 2012,
houve aumento de 948,44% na incidência, com o total de 5.064 casos, sendo 3.415 na faixa
etária <1 ano enquanto a cobertura vacinal da DTP, no período, reduziu 4,28%. DISCUSSÃO:
Desde 1990 não se observava aumento na incidência da coqueluche devido às vacinas tríplice bacteriana e tetravalente, mas em 2012 ocorreu súbito aumento nos casos confirmados
da doença. CONCLUSÃO: O estudo evidenciou o impacto da dTpa gestante na redução dos
casos de coqueluche. No entanto, o perfil epidemiológico com maior acometimento da faixa
etária <1 ano se manteve.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Since 1990 there has been no increase in the incidence of pertussis
due to triple bacterial and tetravalent vaccines, but in 2012 there was a sudden increase in confirmed cases of the disease. OBJECTIVES: To demonstrate the impact of the
introduction of the acellular vaccine against diphtheria, tetanus and pertussis (dTpa)
for pregnant women on the incidence of pertussis. METHODOLOGY: cross-sectional,
descriptive study, through the analysis of secondary data from DATASUS. Results: The
incidence of pertussis cases in 2010 was 483 cases, with vaccination coverage for the
triple bacterial vaccine (DTP) of 98.01%. From 2010 to 2012, there was an increase of
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948.44% in incidence, with a total of 5,064 cases, with 3,415 in the age group <1 year while
the vaccination coverage of DTP in the period decreased by 4.28%. DISCUSSION: Since 1990,
there has been no increase in the incidence of pertussis due to triple bacterial and tetravalent vaccines, but in 2012 there was a sudden increase in confirmed cases of the disease.
CONCLUSION: The study showed the impact of pregnant dTpa on the reduction of pertussis
cases. However, the epidemiological profile with greater involvement in the age group <1
year was maintained.

I N T RO D U Ç Ã O

S

Desde 1990 não se observava aumento na incidência
da coqueluche devido às vacinas tríplice bacteriana e
tetravalente, mas em 2012 ocorreu súbito aumento nos casos
confirmados da doença1.
Em 2014, os altos números preocuparam as autoridades,
que revisaram os métodos preventivos da doença; eficácia, duração da proteção e cobertura vacinal, com enfoque no maior
acometimento de crianças <1 ano2,3.
O B J E T I V O S

Demonstrar o impacto da introdução da vacina acelular
contra difteria, tétano e pertussis (dTpa) para gestantes na incidência de coqueluche.
M E T O D O L O G I A

Realizou-se estudo transversal, descritivo, através da análise de dados secundários do DATASUS, de acesso público, sobre
casos confirmados de coqueluche, na faixa etária de 0-19 anos,
no período de 2010-2017, e uma pesquisa nos dados do Programa Nacional de Imunizações sobre coberturas vacinais no
mesmo período.
R E S U LTA D O S

A incidência dos casos de coqueluche em 2010 era de 483
casos, sendo a cobertura vacinal pela vacina tríplice bacteriana (DTP) de 98,01%. De 2010 para 2012, houve aumento
de 948,44% na incidência, com o total de 5.064 casos, sendo
3.415 na faixa etária <1 ano enquanto a cobertura vacinal da
DTP, no período, reduziu 4,28%4,5. Em 2013, ocorreram 5.857
casos. Em 2014 foi observada a maior incidência, com 7.751
casos, sendo 5.122 em <1 ano. A dTpa gestante foi introduzida
no Programa Nacional de Imunização em novembro de 2014
e teve 9,34% de cobertura. Em 2015, houve 2.833 casos, uma
redução na incidência de 63,44% em relação a 2014 sendo a
faixa etária mais acometida <1 ano (1.931 casos)6. A cobertura

vacinal em 2015 foi 96,30% da pentavalente e atingiu 44,97%
da dTpa gestante. Em 2016, ocorreram 1.211 casos, no entanto,
a cobertura vacinal foi 24,81% menor em relação a 2015. Em
2017, foram registrados 1.419 casos, e a maior incidência se
manteve na faixa etária <1 ano, representando 64% do total. A
cobertura vacinal reduziu sendo 82,95% para pentavalente e
41,98% para dTpa7.
D I S C U S S Ã O

Desde 1990 não se observava aumento na incidência da coqueluche devido às vacinas tríplice bacteriana e tetravalente,
mas em 2012 ocorreu súbito aumento nos casos confirmados
da doença. Em 2014, os altos números preocuparam as autoridades, que revisaram os métodos preventivos da doença;
eficácia, duração da proteção e cobertura vacinal, com enfoque
no maior acometimento de crianças <1 ano5,8. No fim desse
mesmo ano, foi introduzida no calendário de imunização da
gestante a vacina dTpa, entre 27ª-36ª semanas de gestação,
com intuito de imunizar os recém-nascidos pela transferência
de anticorpos. Observa-se impacto dessa medida ao comparar
a redução de 63,44% na incidência de coqueluche e aumento
de 79,23% na cobertura vacinal da dTpa de 2014 para 2015, e
da contínua redução até 2016, com pequeno aumento em 2017
associado a uma redução da cobertura vacinal2-4.
C O N C L U S Ã O

O estudo evidenciou o impacto da dTpa gestante na redução dos casos de coqueluche. No entanto, o perfil epidemiológico com maior acometimento da faixa etária <1 ano se manteve3. Por isso deve-se considerar a importância da vacinação
de profissionais da saúde e de outros que tenham contato com
crianças nessa faixa etária, pois essa é uma fonte relevante de
reintrodução da doença. Além disso, a proteção da vacina é duradoura, mas não permanente, por isso a necessidade de reforços na faixa etária pediátrica e revacinação para adultos7.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: : A DMS é uma doença genética provocada por uma mutação no gene Dystrophia Myotonica-Protein Kinase (DMPK), de herança autossômica dominante com penetrância incompleta e expressão clínica variável. OBJETIVO: Relatar o caso de uma lactente
nascida no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) com quadro de distrofia miotônica.
RELATO DE CASO: Paciente A.N.S., feminino, branca, nascida em 17/11/2017, de parto cesáreo por iteratividade, à termo, Apgar 5/8, 2730 gramas, estatura 51 cm e filha de mãe
portadora da forma branda da Distrofia Miotônica de Steinert (DMS). DISCUSSÃO: Diante do
caso, a possibilidade diagnóstica da RN foi reduzida a DM1 que é uma forma mais frequente
de distrofias musculares com prevalência de 1/20.000 em indivíduos adultos na população.
Durante o período neonatal o diagnóstico é peculiar e o quadro é caracterizado clinicamente com hipotonia generalizada associada à fraqueza muscular com evolução estacionária
ou progressiva. CONCLUSÃO: A DM1 congênita, por seu caráter de acometimento global e
com padrão hereditário típico, deve ser investigada sempre que suspeita por uma equipe
multiprofissional.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: DMS is a genetic disease caused by a mutation in the Dystrophia Myotonica-Protein Kinase (DMPK) gene, of autosomal dominant inheritance with incomplete
penetrance and variable clinical expression. OBJECTIVE: To report the case of an infant
born in the Maternal and Child Hospital of Brasília (HMIB) with myotonic dystrophy. CASE
REPORT: ANS patient, female, white, born on 11/17/2017, cesarean delivery by iterativity,
term, Apgar 5/8, 2730 grams, height 51 cm and daughter of a mother with the mild form of
Myotonic Dystrophy Steinert (DMS). DISCUSSION: In view of the case, the diagnostic pos-
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sibility of NB was reduced to DM1, which is a more frequent form of muscular dystrophy
with a prevalence of 1 / 20,000 in adult individuals in the population. During the neonatal
period, the diagnosis is peculiar and the condition is characterized clinically with generalized hypotonia associated with muscle weakness with stationary or progressive evolution.
CONCLUSION: Congenital DM1, due to its global involvement and typical hereditary pattern, should be investigated whenever suspected by a multidisciplinary team.

I N T RO D U Ç Ã O

A

DMS é uma doença genética provocada por uma mutação
no gene Dystrophia Myotonica-Protein Kinase (DMPK),
de herança autossômica dominante com penetrância incompleta e expressão clínica variável1,2. É o conjunto de doenças mais
comuns nos adultos, com manifestação sistêmica e grande variabilidade clínica de caráter progressivo e evolução prolongada3. A
forma congênita é uma expressão grave transmitida por mulheres
portadoras da mutação4.
O B J E T I V O

Relatar o caso de uma lactente nascida no Hospital Materno
Infantil de Brasília (HMIB) com quadro de distrofia miotônica ao
nascimento cujo diagnóstico de Síndrome de Steinert (distrofia
miotônica tipo 1 – DM1) foi definido após 3 meses de investigação
diagnóstica.
R E L AT O

D E

C A S O

Paciente A.N.S., feminino, branca, nascida em 17/11/2017,
de parto cesáreo por iteratividade, à termo, Apgar 5/8, 2730 gramas, estatura 51 cm e filha de mãe portadora da forma branda da
Distrofia Miotônica de Steinert (DMS). Ao nascimento paciente
apresentava quadro sindrômico de distrofia muscular, distúrbio
de dismotilidade gástrica e de deglutição necessitando de sonda nasogástrica para nutrição, e insuficiência respiratória com
necessidade de ventilação mecânica. Ao exame físico mostrou
reflexos primitivos diminuídos em amplitude e intensidade de
forma global e simétrica, movimentos lentificados, membros
hipotônicos e hipotróficos, presença de artrogripose, fontanela
deprimida, fácies miopática, macrocrania e tórax longilíneo plano com parede torácica retraída. Após acompanhamento com
equipe multiprofissional, análises genéticas e neurológicas, durante 3 meses de internação, a paciente foi diagnosticada com
Síndrome de Steinert na forma congênita grave.
D I S C U S S Ã O

Diante do caso, a possibilidade diagnóstica da RN foi reduzida a DM1 que é uma forma mais frequente de distrofias musculares com prevalência de 1/20.000 em indivíduos adultos na

população. Durante o período neonatal o diagnóstico é peculiar
e o quadro é caracterizado clinicamente com hipotonia generalizada associada à fraqueza muscular com evolução estacionária
ou progressiva, padrão miopático, insuficiência respiratória e
dificuldades para alimentação3. Além disso, achados de paralisia diafragmática, deformidade esquelética (pé torto congênito,
artrogripose), dificuldades na fala e deglutição, alterações endócrino-metabólicas e cardíacas complementam o quadro1,2. No
relato em questão, a paciente apresentou sinais e sintomas característicos da DMS o que levou a suspeita diagnóstica e investigação genética, já que é uma doença hereditária que apresenta
antecipação clínica a cada geração4.
C O N C L U S Ã O

A DM1 congênita, por seu caráter de acometimento global
e com padrão hereditário típico, deve ser investigada sempre
que suspeita por uma equipe multiprofissional, capacitada
para elencar os critérios e aspectos genéticos, neuromusculares, e multissistêmicos característicos.
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r e s u m o

INTRODUÇÃO: :A mastectomia é um dos tratamentos mais prováveis para câncer de mama
em mulheres com diagnóstico tardio. OBJETIVOS: Revisar a literatura sobre os aspectos
psicoemocionais de mulheres mastectomizadas, enfocando suas vivências antes do diagnóstico do câncer de mama, seu período de tratamento e pós-tratamento. MÉTODOS: Foi
realizada uma busca nas bases de dados de periódicos Capes, PubMed e Google Scholar.
RESULTADOS: A mastectomia é um dos tratamentos mais prováveis para câncer de mama
em mulheres com diagnóstico tardio. Ao adquirir o significado de perda e mutilação física,
esse tratamento acarreta consequências emocionais como "preocupação", "raiva", "medo",
"ansiedade" e "busca da religiosidade. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A partir da análise dos
artigos selecionados, o estudo aponta para a falta de produção científica voltada para a dimensão psicossocial mastectomias em mulheres.
a b s t r a c t

INTRODUCTION: Mastectomy is one of the most likely treatments for breast cancer in women with a late diagnosis. OBJECTIVES: To review the literature on the psychoemotional
aspects of mastectomized women, focusing on their experiences before the diagnosis of
breast cancer, their treatment period and post-treatment. METHODS: A search was performed in the databases of Capes, PubMed and Google Scholar journals. RESULTS: Mastectomy is one of the most likely treatments for breast cancer in women with a late diagnosis.
When acquiring the meaning of loss and physical mutilation, this treatment has emotional
consequences such as "worry", "anger", "fear", "anxiety" and "search for religiosity. DISCUSSION AND CONCLUSION: From the analysis of the selected articles, the study points
to the lack of scientific production focused on the psychosocial dimension in mastectomies
in women.
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A

mastectomia é um dos tratamentos mais prováveis
para câncer de mama em mulheres com diagnóstico
tardio. Ao adquirir o significado de perda e mutilação física,
esse tratamento acarreta consequências emocionais como
"Preocupação", "raiva", "medo", "ansiedade" e "busca da religiosidade"1,2.
A mastectomia prejudica a autoestima e, quando relacionada à quimioterapia, esse impacto aumenta ainda mais devido
aos efeitos colaterais3.
O B J E T I V O

Revisar a literatura sobre os aspectos psicoemocionais de
mulheres mastectomizadas, enfocando suas vivências antes do
diagnóstico do câncer de mama, seu período de tratamento e
pós-tratamento.
M É T O D O S

Foi realizada uma busca nas bases de dados de periódicos
Capes, PubMed e Google Scholar, que tiveram como critérios
de inclusão: publicação em formato de texto científico; disponível na íntegra; publicado no período de 2015-2016; escrito
em português e inglês; e que abordou aspectos psicossociais
em mulheres mastectomizadas. 25 artigos foram encontrados.
R E S U LTA D O S

A mastectomia é um dos tratamentos mais prováveis para
câncer de mama em mulheres com diagnóstico tardio. Ao adquirir o significado de perda e mutilação física, esse tratamento acarreta consequências emocionais como "Preocupação",
"raiva", "medo", "ansiedade" e "busca da religiosidade"1,2. A
mastectomia prejudica a autoestima e, quando relacionada à
quimioterapia, esse impacto aumenta ainda mais devido aos
efeitos colaterais3. A mulher percebe mudanças na postura
corporal e uma beleza física comprometida ao se submeter
à retirada da mama. Além disso, o uso da prótese enfatizou
o fato de essas mulheres não sentirem as mesmas antes da
mutilação corporal definitiva. Após a fase de aceitação, são
vivenciados sentimentos de surpresa e preocupação com a
evolução do pós-operatório1,3. A grande dificuldade a ser
enfrentada pelas mulheres após a mastectomia é a autoaceitação, como se olhar no espelho e perceber que seu corpo é
diferente, pelo fato de que o símbolo de feminilidade, sexualidade e maternidade que possuíam foi desvalorizado1.

Ed. 2

D I S C U S S Ã O

E

C O N C L U S Ã O

A partir da análise dos artigos selecionados, o estudo aponta para a falta de produção científica voltada para a dimensão
psicossocial mastectomias em mulheres. Artigos que discutem
a dimensão subjetiva dessa paciente com o câncer de mama
ainda são incipientes, e as evidências encontradas sugerem
que a literatura se mostra limitada a questões de interesse
das profissões tradicionais da saúde, como enfermagem e medicina, destacando-se estudos que podem ser quantificados
diretamente. Assim, justifica-se a necessidade de publicações
contemplando a importância do fator emocional no combate à
doença, desde o diagnóstico até a reabilitação.
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