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E ditoriaL

  está entre as finalidades da associação médica do paraná, prevista em sua 
ata de fundação, a promoção da educação continuada para os médicos paranaenses. e 
a produção de artigos científicos, com estudos de casos ou novidades para prevenção, 
diagnóstico e tratamento que estão sendo discutidos na academia é uma das formas mais 
enriquecedoras de atualização profissional.

  para garantir a publicidade dessa produção científica e fazê-la chegar ao 
maior número de profissionais no estado é que oferecemos, também desde nossa fundação, 
a revista médica do paraná, um espaço aberto para que médicos e acadêmicos divulguem 
oficialmente seus trabalhos e para que todos os interessados conheçam as novidades e os 
caminhos que estão sendo tomados pela medicina paranaense.

  num mundo em constante evolução, principalmente na área de saúde, em 
que as descobertas são diárias, registrar esses avanços para servirem de base para novas 
práticas e novos estudos e para que sirvam como acervo para futuras gerações de médicos 
é, também, missão fundamental de nossa instituição.

  Que a leitura desta nova edição da revista médica traga boas novas e 
inspiração. bom proveito.

João carlos Baracho 

presidente da associação médica do paraná
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Artigo Original

QuaLidade de vida em pacientes portadores de diaBetes 
meLLitus tipo 2 no distrito sanitário caJuru, em curitiBa - pr

Quality of life in patients with diabetes mellitus type 2 at 
the sanitary district cajuru in curitiba-pr

camile silvello pereira1, estela mara lopes Galvão aLves1, Karine weckerlim fernandes nonato1, 
lucileyne WittKoWsKi1, luísa busana Galvão Bueno1, solena Ziemer Kusma2, ana cristina ravazzani3

rev.méd.paraná/1314

pereira cs, alves emlG, nonato Kwf, wittkowski l, bueno lbG, Kusma sZ, ravazzani ac. Qualidade de 
Vida em portadores de diabetes mellitus tipo 2 no destrito sanitário cajuru, em curitiba - pr. rev. méd. 
paraná, curitiba, 2012;70(1):7-12.

resumo - o diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica muito prevalente no brasil, capaz de gerar impac-
to significativo na vida dos pacientes. a análise da qualidade de vida dos portadores de dm 2 em unidades 
de saúde do distrito sanitário cajuru, em curitiba - pr. a casuística foi de 140 pacientes, aos quais aplicou-se 
o questionário diabetes Quality of life measures (dQol – brasil). mulheres idosas compõem a maior parte 
da amostra. do total, 83,6% desconhecem a utilidade da dosagem de hba1c. após o diagnóstico, 74,3% 
relataram mudanças alimentares e 46% iniciaram a prática de exercícios físicos. complicações do dm 2 são 
conhecidas por 79%. pacientes não usuários de insulina mostraram satisfação superior que insulinodepen-
dentes quanto à qualidade de vida. a educação continuada é proposta visando reforçar o conhecimento dos 
pacientes sobre o dm 2 e suas consequências, o que poderá refletir na melhora de sua qualidade de vida. 

descritores - diabetes mellitus; Qualidade de vida.

introdução

o diabetes mellitus tipo 2  (dm 2) é uma do-
ença crônica de etiologia multifatorial, que acomete 
geralmente pacientes acima de 40 anos, com diver-
sos fatores de risco, como: tabagismo, obesidade, 
dislipidemia, inatividade física e alimentação inade-
quada.1

em 1985, estimava-se haver 30 milhões de adul-
tos diabéticos no mundo, esse número aumentou 
para 173 milhões em 2002, com projeção de chegar 
a 300 milhões em 2030.2 segundo dados do sistema 
Único de saúde (sus), no brasil o dm é a 6ª causa 
primária de internamentos, sendo as regiões sul e 
sudeste as de maior prevalência da doença.3

a alteração central que ocorre nos pacientes 
diabéticos tipo 2 é a resistência à ação da insulina.  
além disso, observa-se uma deficiência relativa de 
insulina, decorrente da deposição de amilóide intra-
celular, de origem genética, porém agravada pelo 
envelhecimento. esses acontecimentos culminam 
em hiperglicemia persistente.4

a sintomatologia clássica do dm 2 é caracteri-

Trabalho realizado na Unidades de Saúde do Distrito Sanitário Cajuru em Curitiba-Paraná 
1 - Alunas do Curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
2 - Doutora em Odontologia Saúde Coletiva pela PUCPR e Docente do Curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
3 - Mestre em Medicina Interna pela UFPR e Docente do Curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

endereço para correspondência: camile silvello pereira – rua Ângelo sampaio, 1863, ap. 403. bairro batel, curitiba - pr. cep 80420-160. 
endereço eletrônico: camile_pereira@hotmail.com

zada por poliúria, polidipsia, polifagia e emagreci-
mento. além disso, episódios recidivantes de visão 
embaçada, parestesias, fadiga, infecções cutâneas 
crônicas, prurido generalizado, vulvovaginite crôni-
ca por Candida sp. e impotência sexual podem se 
manifestar. na gestante, o dm 2 pode ocasionar po-
lidrâmnio, pré-eclâmpsia, óbitos fetais inexplicáveis 
ou bebês macrossômicos.4

para o diagnóstico do dm, é necessário um 
dos seguintes critérios: 1. sintomas de diabetes mais 
uma dosagem aleatória da glicose plasmática maior 
que 200 mg/dl; 2. medidas em situações diferentes 
da glicose plasmática em jejum, com valores maio-
res que 126 mg/dl após período de jejum noturno 
(8 horas); e 3. Glicose plasmática maior que 200 
mg/dl,  durante um teste padronizado de tolerância 
à glicose oral (75 g de glicose anidra).4 

o diabetes traz diversas complicações crônicas 
e graves para a vida do indivíduo, tais como: reti-
nopatia diabética, nefropatia diabética, predisposi-
ção à aterosclerose com aumento do risco cardio-



8 Qualidade de Vida em portadores de diabetes mellitus tipo 2 no destrito sanitário cajuru, em curitiba - pr.

vascular, neuropatia diabética, pé diabético, alteração 
da cicatrização, predisposição a infecções, alterações 
cutâneas, entre outras.2

o sucesso do tratamento do diabetes depende da 
atitude do indivíduo, dos seus relacionamentos com a 
família e com o seu médico. a natureza complexa do 
controle, a necessidade de monitoramento frequente, 
as restrições alimentares e as limitações nas atividades 
têm impacto na vida do paciente e de outros membros 
de sua família.5

o conceito de “qualidade de vida” engloba parâ-
metros relacionados ao estilo de vida, condições de 
moradia, educação, lazer, parâmetros mais amplos que 
o controle de sintomas de enfermidades, a diminuição 
da mortalidade ou o aumento da expectativa de vida.6

não há consenso sobre a definição do termo qua-
lidade de vida na literatura médica. Qualidade de vida 
relacionada com a saúde (Health-related quality of life) 
e estado subjetivo de saúde (Subjective health status) 
são conceitos afins, centrados na avaliação subjetiva do 
paciente, mas necessariamente ligados ao impacto do 
estado de saúde sobre a capacidade de indivíduo viver 
plenamente, incluindo uma variedade maior de condi-
ções que podem afetar a percepção do indivíduo, seus 
sentimentos e comportamentos relacionados com o seu 
funcionamento diário, incluindo, mas não se limitando, 
à sua condição de saúde e às intervenções médicas.6

o objetivo do presente estudo é abordar a qualida-
de de vida do paciente portador de dm 2 em unidades 
de saúde do distrito sanitário cajuru, em curitiba/pr.

metodoLoGia

o desenho deste estudo caracteriza-se pelo deli-
neamento observacional transversal. a casuística foi 
de 140 pacientes portadores de dm tipo 2 com mais 
de 18 anos de idade, cadastrados nas unidades básicas 
de saúde e unidades de estratégia saúde da família 
no distrito sanitário cajuru do município de curitiba/
pr. a pesquisa foi realizada no período de fevereiro a 
dezembro de 2011.

o instrumento utilizado na pesquisa foi baseado 
em um questionário chamado Diabetes Quality of Life 
Measures (dQol – brasil), validado por tese de douto-
rado da universidade federal do paraná. 

as questões eram de caráter objetivo, avaliado as-
pectos da doença (14 questões), de satisfação pessoal 
(15 questões), impacto (20 questões), preocupações 
sociais e vocacionais (07 questões) e preocupações re-
lacionadas ao diabetes (04 questões). 

a pesquisa foi submetida e aprovada pelo comitê 
de ética e pesquisa da pontifícia universidade católica 
do paraná (protocolo conep 0173.0.084.000-10, data 
23/06/2010), bem como pelo comitê de ética em pes-
quisa da secretaria municipal de saúde da cidade de 
curitiba-pr (protocolo 71/2010), aprovada no mês de 
julho de 2010.

os resultados foram coletados e armazenados no 
microsoft excel. a análise de dados foi realizada com 

o auxílio do programa computacional spss v.14.0. os 
resultados foram expressos por médias, medianas, va-
lores mínimos, valores máximos e desvios padrão (va-
riáveis quantitativas) ou por frequências e percentuais 
(variáveis qualitativas). para a análise estatística, foram 
considerados os escores totais dentro de cada categoria 
do dQol, transformados para a escala de 0% a 100%. 
um valor de 100% em cada categoria indica um pacien-
te totalmente satisfeito com a vida, preocupado com a 
questão sociovocacional, preocupado com a doença e 
total impacto negativo do diabetes. o teste estatístico 
utilizado para avaliação do dQol foi o mann-whitney. 
Valores de p<0,05 indicaram significância estatística.

resuLtados

dos 140 pacientes entrevistados, 45% tinham entre 
61 e 70 anos. apenas 4,3% tinham menos de 40 anos; 
66,4% eram indivíduos do sexo feminino, enquanto 
33,6% do sexo masculino. em relação à escolaridade, a 
maioria dos entrevistados, 63,6%, possuía ensino fun-
damental incompleto; 33,6% trabalhavam em tempo 
integral, 30,7% eram aposentados por tempo de ser-
viço e 9,3% aposentaram-se devido ao dm ou doença 
correlacionada.

ao analisar o tempo de descoberta do diabetes, 
verificou-se que 61 pacientes (representando 43,6%) 
tinham o diagnóstico há menos de 5 anos, enquanto 
apenas 18 pacientes (12,9%) o tinham há mais de 20 
anos.

foi constatado que 71,4% dos portadores de dm2 
que responderam à pesquisa utilizavam apenas com-
primidos para o controle da doença; 27,2% adminis-
travam insulina, destes, 22,9% associavam insulina a 
comprimidos e 4,3% utilizavam apenas insulina; 1,4% 
dos pacientes (2 indivíduos) não souberam especificar 
o tratamento instituído. do total, 45% dos entrevistados 
faziam acompanhamento médico mensal para o dm. 
em contraposição, 3,6% compareceram menos de 1 vez 
ao ano ao consultório.

sobre os exames de controle do diabetes, foi ob-
servado que 83,6% dos pacientes desconheciam a uti-
lidade da dosagem da hemoglobina glicada (hba1c). 
paralelamente, 85,7% não tinham conhecimento sobre 
seu último nível de hba1c. 

em relação aos hábitos alimentares, 74,3% modi-
ficaram a alimentação após descobrir o diabetes. em 
contraponto, 25,7% não a alteraram.  do total, 64 pa-
cientes (45,8%) não estavam satisfeitos com a flexibi-
lidade da sua dieta, porém nunca se sentiam restrin-
gidos por ela (p<0,01). um percentual de 51,4% (72 
pacientes) ingeriu alimentos inadequados à dieta do 
paciente diabético e 9,3% (13 pacientes) o faziam fre-
quentemente.

ao averiguar o tópico atividade física, verificou-se 
que 46% dos entrevistados iniciaram a prática de exer-
cícios físicos, diferentemente dos 53,6% que se manti-
veram sedentários. 

um grupo de 45 pacientes (32,1%) começou a pra-



9rev. méd. paraná, curitiba, 2012; 70(1):7-12.

ticar exercício físico após o diagnóstico de dm e estava 
satisfeito com o tempo dispensado à atividade; 24 pa-
cientes (17,1%) continuaram sedentários, porém esta-
vam satisfeitos com essa situação (p<0,01). o gráfico 
1 apresenta a frequência de atividade física realizada 
pelos pacientes que iniciaram a prática de atividade 
depois do diagnóstico de dm2, ressalta-se que 54% dos 
entrevistados não praticavam atividade física.

a hipoglicemia é geralmente uma realidade na 
vida dos pacientes diabéticos. porém, nesta pesquisa, 
36,4% dos doentes relataram não ter episódios de hipo-
glicemia, nem tinham receio de tê-los (p<0,01). 32,9% 
dos entrevistados não observaram diferença na frequ-
ência miccional em comparação aos não-diabéticos.

detectou-se que 37,1% dos entrevistados referiram 
estar muito satisfeitos com a qualidade de seu sono e 
nunca apresentaram uma noite de sono ruim. entre-
tanto, 24 pacientes (17,1%) tinham quase sempre ou 
sempre noites de sono não satisfatórias ou pouco satis-
fatórias. (p<0,01). 

analisando a compreensão sobre as complicações 
causadas pelo dm, constatou-se que 79,3% dos entre-
vistados possuíam informações a respeito; 43 pacientes 
(30,7%), que tinham conhecimento sobre as complica-
ções do dm, nunca ou quase nunca se preocupavam 
se as terão futuramente (p=0,29). em contraposição, 37 
pacientes (26,4%), que tinham conhecimento sobre as 
complicações do dm, sempre ou quase sempre se pre-
ocupavam se as terão no futuro. 

a tabela 1 apresenta os resultados referentes às 
seções do questionário “satisfaÇÃo”, “impacto”, 
“preocupaÇÃo social/Vo-cacional” e “preo-
cupaÇÕes re-lacionadas ao diabetes”, compa-
rando os grupos insulinodependentes e não insulino-
dependentes.

Vale ressaltar que ocorreram diferenças significa-
tivas entre os pacientes insulinodependentes e não in-
sulinodependentes nos quesitos satisfação, impacto da 
doença e preocupações relacionadas ao dm. 

Gráfico 1. frequência de atividade física

tabela 1 – análise da relaÇÃo insulinodependente X nÃo insulinodependente nas respostas ao 
Questionário dQol

seÇÃo do Questionário n média (%) Valor de p

satisfaÇÃo
insulino dependentes 40 64,79

0,00
nÃo insulino dependentes 100 76,33

impacto
insulino dependentes 40 23,96

0,00
nÃo insulino dependentes 100 15,50

preocupaÇÃo social/
Vocacional

insulino dependentes 40 4,82
0,84

nÃo insulino dependentes 100 4,46

preocupaÇÕes relacionadas 
ao diabetes

insulino dependentes 40 26,25

0,04
nÃo insulino dependentes 100 18,37

o Gráfico 2 apresenta as principais complicações 
que o dm 2 pode trazer segundo a opinião dos entre-
vistados, em números absolutos. a complicação ocular 
foi a que apresentou maior conhecimento 79 pacientes. 

Gráfico 2. frequência das complicações referidas pelos 
participantes do estudo
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discussão

a qualidade de vida avaliada nos pacientes entre-
vistados, em aspectos gerais, demonstrou-se satisfató-
ria em relação à doença e seus complicadores, com 
moderado impacto da enfermidade e preocupações 
sociais e vocacionais pouco significativas. não houve 
grande relevância associada à preocupação relacionada 
ao diabetes. analisando a tabela 1, verificou-se que, 
nas questões relacionadas à satisfação, foi obtida uma 
média de respostas de aproximadamente 64% nos in-
sulinodependentes e 76% nos não insulinodependentes 
(p<0,05). isso corrobora que os insulinodependentes 
têm uma menor satisfação. em relação ao impacto, os 
pacientes usuários de insulina tiveram uma média de 
respostas de aproximadamente 24% contra 15% dos 
que não a utilizam, demonstrando haver maior impac-
to na vida de quem tem a insulina em seu cotidiano 
(p<0,05). os pacientes que utilizam insulina demons-
traram maior preocupação quanto às complicações e 
limitações ocasionadas pelo dm (p<0,05). Quanto à 
abordagem da preocupação social/vocacional dos pa-
cientes atendidos pelo sus no distrito cajuru, notou-se 
não haver diferença significativa entre os usuários e 
não usuários de insulina, isso porque a maior parte da 
amostra é formada por pessoas acima de 40 anos e as 
perguntas dessa seção abordam questões relacionadas 
ao início da vida adulta da maioria dos indivíduos.

estudo realizado por Grillo e Gorini caracterizou 
o perfil de 125 portadores de diabetes mellitus tipo 2 
e mostrou que a maioria dos pacientes era do sexo 
feminino, entre 60 e 69 anos, com baixas condições 
socioeconômicas, hiper-tensos, dislipidêmicos, com so-
brepeso ou obesidade, sedentários, além de apresenta-
rem dificuldade em seguir as recomendações da dieta 
e conviver com a doença.7 o presente estudo obteve 
dados semelhantes: dos 140 pacientes entrevistados, 
45% têm entre 61 e 70 anos, 66,4% são indivíduos do 
sexo feminino e 63,6%, possuem ensino fundamental 
in-completo.

dias et al, em estudo realizado no ambulatório de 
retina e Vítreo do hospital do servidor público esta-
dual de são paulo, constataram que, do grupo acom-
panhado no ambulatório composto por 248 pacientes, 
75,8% afirmaram que sabiam qual é o exame utilizado 
para verificar o nível de diabetes (hba1c). no presente 
estudo, 83,6% dos pacientes desconhecem a utilidade 
da dosagem da hba1c. esses dados permitem concluir 
que os pacientes do distrito cajuru têm menos infor-
mação sobre os exames laboratoriais utilizados para o 
controle de sua doença que os pacientes paulistas.8

no distrito cajuru, verificou-se que 46% dos entre-
vistados iniciaram a prática de exercícios físicos após 
o diagnóstico de dm. 7,1% dos entrevistados realizam 
atividade física 3 vezes por semana e 19,3% mais de 3 
vezes semanais. segundo estudo de monteiro et al, da 
fmrp-usp, foi demonstrado que indivíduos diabéticos 
podem melhorar seu controle metabólico, pressão arte-

rial e antropometria, com de exercícios físicos realiza-
dos apenas 3 vezes por semana, diminuindo os fatores 
de risco para doenças cardiovasculares e metabólicas.9 
estes fato é ratificado por estudo realizado por pes-
quisadores da unifesp, que objetivou uma análise da 
efetividade da frequência do exercício físico sobre o 
controle glicêmico e composição corporal de pacientes 
diabéticos tipo 2, em que a frequência do exercício fí-
sico de 3 vezes por semana reduziu de forma significa-
tiva o imc (índice de massa corpórea) desses pacientes 
a partir da 8ª semana.10

um bom controle metabólico do dm 2 pode pre-
venir ou retardar o aparecimento de suas incapacitantes 
complicações crônicas.3

em estudo realizado pela fmrp-usp, apenas 48,3% 
dos entrevistados declararam seguir “sempre” a reco-
mendação dietoterápica. o uso de adoçante foi ob-
servado em 76,7% dos pacientes. enquanto a maioria 
foi orientada sobre o uso de adoçantes, os produtos 
dietéticos foram negligenciados pelos profissionais da 
saúde e, por isso, a maioria dos pacientes não os co-
nhecia. dos 120 entrevistados, 62,5% disseram não sa-
ber a diferença entre diet e light e, entre os 37,5% que 
disseram saber, observou-se que aproximadamente um 
terço conceituou os produtos de maneira inapropriada. 
concluiu-se que a inclusão de informações sobre o uso 
adequado de adoçantes e produtos dietéticos é uma 
necessidade nas atividades assistenciais aos pacientes 
com dm, nos diversos níveis do sus. o uso consciente 
e adequado desses produtos pode facilitar a adesão ao 
tratamento e, consequentemente, melhorar a qualidade 
de vida desses pacientes.11

dos pacientes selecionados na presente pesquisa, 
74,3% modificaram a alimentação após descobrir o dia-
betes. 64 pacientes (45,8%) não estão satisfeitos com 
a flexibilidade da sua dieta, porém nunca se sentem 
restringidos por esta. (p<0,01). 51,4% (72 pacientes) 
ingerem alimentos inapropriados à dieta do paciente 
diabético, e 9,3% (13) o fazem frequentemente.

em estudo, mira et al concluíram que as fibras so-
lúveis podem modular a glicemia pós-prandial. essa 
influência está diretamente ligada à moderação da gli-
cemia pós-prandial, assim como à resposta insulínica, 
redução do colesterol e regulação do apetite.12

a qualidade de sono ruim interfere por si só na 
qualidade de vida. no distrito analisado na presente 
pesquisa, 24 pacientes (17,1%) têm quase sempre ou 
sempre noites de sono não satisfatórias ou pouco sa-
tisfatórias. além dos distúrbios respiratórios durante o 
sono, existem alterações cognitivas e sistêmicas decor-
rentes de um sono ruim.13 

o estado hiperglicêmico sustentado promove o 
desenvolvimento de complicações crônicas, provocan-
do lesões orgânicas e tissulares, que geram impacto 
negativo na qualidade de vida, além dos custos para 
o sistema de saúde.14 no estudo de dias et al, dentre 
as complicações do dm conhecidas pelos pacientes, as 
visuais foram as mais relatadas perfazendo 98%, segui-
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aBstract - the type 2 diabetes mellitus is a chronic disease very prevalent in brazil and may generate significant 
impact on patients’ lives. the purpose of this study was to analyze the quality of life in patients with type 2 dm at 
primary health care units of sanitary district cajuru in curitiba- pr. the sample consisted of 140 patients, to which 
was applied the questionnaire diabetes Quality of life measures (dQol - brazil). elderly women were the majority 
of the sample. from total, 83.6% do not know the utility of the hba1c measurement. after diagnosis, 74.3% reported 
dietary changes, and 46% started physical exercises. complications of type 2 dm are known by 79%. non-insulin 
users showed higher satisfaction with their quality of life than insulin-dependents. continuing education is propo-
sed to enhance the patients’ knowledge about type 2 dm and its consequences, which may reflect improvement in 
their quality of life.

KeyWords - diabetes mellitus; Quality of life.

das por complicações renais, circulatórias, derrame e 
acometimento cardíaco.8 no presente estudo, as com-
plicações oculares foram as mais citadas (79 pacientes), 
seguidas das alterações vasculares (58), renais (45), car-
díacas (32), pés (29) e neurológicas (20).

analisando a compreensão sobre as complicações 
causadas pelo dm, constatou-se que 79,3% dos entre-
vistados têm informações a respeito.

a retinopatia diabética é, universalmente, uma das 
principais causas de cegueira irreversível, sendo uma 
das complicações mais temidas pelos portadores de 
dm 2. é estimado que 80% dos pacientes diabéticos 
tipo 2 apresentem algum grau de retinopatia decorridos 
15 anos do aparecimento da doença.8,15 na  amostra da 
presente pesquisa, as complicações oculares também 
foram as mais citadas, demonstrando haver importante 
apreensão da população diabética em relação a esse 
problema. 

a nefropatia diabética afeta de 10 a 40% dos dia-
béticos tipo 2.16 a taxa de filtração glomerular estima-
da (tfG) é usualmente normal nos estágios iniciais de 
nefropatia diabética e começa a cair em estágios pos-
teriores.17

a glomerulopatia diabética é a lesão mais comum 
encontrada em pacientes com proteinúria. a excreção 
urinária de albumina está associada às complicações, 
sobretudo, cardiovasculares, isto é, a doença renal 
pode refletir o dano vascular dos pacientes.  nesses 
casos, seria importante a administração de ieca (ini-
bidores da enzima conversora da angiotensina). em 
casos de falência renal, uma dieta restritiva protéica 
possivelmente retardaria a progressão da nefropatia.18

indivíduos diabéticos apresentam risco aumentado 
de 3 a 4 vezes de sofrer evento cardiovascular e o do-
bro de risco de morrer desse evento quando compara-

do à população em geral. a mesma incidência de iam 
(infarto agudo do miocárdio) é verificada em indivídu-
os sem dm 2 com iam prévio e em pacientes com dm 
2 que nunca sofreram iam (20% em 7 anos).19

a prevalência de uma úlcera nos pés é de 4-10% 
da população diabética. isso tem grande impacto so-
bre a qualidade de vida desses pacientes, pois 40-60% 
de todas as amputações (não traumáticas) de membros 
inferiores são realizadas em pacientes com diabetes.20

as infecções bacterianas e fúngicas são muito mais 
frequentes nos diabéticos descompensados. dentre as 
infecções bacterianas, a mais comum é a estafilocócica, 
principalmente a furunculose. das infecções fúngicas, 
são clássicas a balanite e as vulvovaginites por Candi-
da sp.21

consideraçÕes Finais

ao término deste trabalho percebeu-se a precarie-
dade do conhecimento de grande parte dos pacientes 
sobre o dm 2 e suas consequências. 

a educação continuada para os pacientes diabéti-
cos é necessária para melhorar sua qualidade de vida. 
como a maioria dos pacientes tem consultas frequentes 
nas unidades de saúde para monitoramento da doen-
ça, seria interessante que nesses momentos a equipe 
de profissionais da atenção primária abordasse alguns 
importantes aspectos, reforçando orientações sobre: 
adesão ao tratamento, conhecimento sobre a doença e 
possíveis complicações.

com essas medidas, além da prevenção de com-
plicações que interferem diretamente na qualidade de 
vida, seria reduzido o ônus gerado à saúde pública do 
país pelo diabetes mellitus tipo 2.
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eFicácia da punção aspirativa por aGuLHa Fina percutÂnea 
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in the diagnosis of pancreatic lesions
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Kupka mas, soares fhd, collaço lm, trippia ma. eficácia da punção aspirativa por agulha fina per-
cutânea Guiada por ultrassonografia no diagnóstico de lesões pancreáticas. rev. méd. paraná, curitiba, 
2012;70(1):13-17.

resumo - correlacionar os achados citológicos obtidos por punção aspirativa por agulha fina ecoguiada 
com o seguimento clínico ou resultado histopatológico dos pacientes. estudo transversal observacional com 
análise de 32 prontuários de pacientes com lesões pancreáticas submetidos à paaf, sendo consideradas as 
variáveis: idade; sexo; topografia da lesão; diagnóstico citopatológico; resultado do exame histopatológico e 
de congelação por punção. foi calculada a sensibilidade do método em diagnosticar malignidade e a sen-
sibilidade, especificidade, Vpp, Vpn e acurácia para o diagnóstico de adenocarcinoma. a média de idade 
dos pacientes foi 64,9 anos com predomínio do sexo feminino; a cabeça do pâncreas foi a topografia mais 
acometida pelas lesões (64%);  o diagnóstico mais freqüente foi de adenocarcinoma (78%). o método apre-
sentou sensibilidade de 93% para malignidade e 92% para adenocarcinoma. a paaf, na presente casuística, 
se mostrou rápida, segura e eficaz, tendo alta correlação com o exame histopatológico ou evolução clínica.

descritores - lesões pancreáticas, paaf, adenocarcinoma de pâncreas.

introdução

o câncer de pâncreas é um dos mais rapida-
mente fatais dentre todas as neoplasias, pois na 
maioria dos casos é reconhecido em um estágio 
clínico avançado11. o adenocarcinoma de pâncreas 
(adp) é responsável por mais de 90% das neopla-
sias pancreáticas. segundo a organização mundial 
da saúde (oms), a incidência estimada de câncer 
de pâncreas para o ano de 2008 foi de 144.859, com 
mais de 90% de óbito pela doença10.   

o tabagismo é o mais significativo e reprodutí-
vel fator ambiental de risco, com a maioria dos estu-
dos de caso-controle relatando aumento de até cin-
co vezes a chance de apresentar adp em fumantes2.

o diagnóstico de carcinoma de pâncreas pode 
ser feito em 3 etapas, antes de se decidir sobre a 
abordagem de tratamento. o primeiro passo é de-
tectar o tumor. Quanto maior a sensibilidade para 
a detecção de tumores pancreáticos, maior número 

Trabalho realizado no Centro de Patologia do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba, PR 
1 - Acadêmicos de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR) 
2 - Professor Titular responsável pela disciplina de Patologia do Curso de Medicina da FEPAR
3 - Médico radiologista do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba, PR

endereço para correspondência: luiz martins collaço - rua padre agostinho, 1477, ap. 5 - bairro bigorrilho - curitiba, pr - cep: 80710-000 - 
tel: (41) 3026-3939 - endereço eletrônico: lmcollaco@uol.com.br

de pacientes com câncer de pâncreas precoce pode 
ser detectado. o próximo passo é diferenciar o ade-
nocarcinoma pancreático de outras doenças pancre-
áticas, tais como pancreatite crônica, tumor benigno 
ou maligno de células das ilhotas, neoplasia muci-
nosa papilar intraductal. finalmente, a imagem deve 
ser capaz de permitir o estadiamento do tumor13.

apesar da disponibilidade de testes sorológicos 
para detectar antígenos associados ao tumor, como 
o antígeno carcinoembrionário (cea) e o ca 19-9, 
bem como de técnicas de imagem não invasivas, 
como a tomografia computadorizada (tc) e a ultras-
sonografia (us), o diagnóstico precoce de um carci-
noma pancreático potencialmente ressecável conti-
nua difícil. a inespecificidade dos sintomas iniciais e 
a baixa sensibilidade dos ensaios sorológicos e das 
técnicas não invasivas frustram o desenvolvimento 
de procedimentos de triagem efetivos7.



14

os pacientes que têm uma neoplasia com prog-
nóstico mais favorável do adenocarcinoma devem ser 
identificados com rapidez e precisão. mesmo para pa-
cientes que não são candidatos à cirurgia, um diagnós-
tico do tecido precisa ser estabelecido para guiar a con-
duta8. para evitar que esses pacientes sejam submetidos 
a procedimentos invasivos, é importante determinar o 
nível de correlação entre os resultados citológicos e 
histopatológicos, pois a punção aspirativa por agulha 
fina poderia, então, assumir esse papel.

técnicas de imagem como us e a tc fornecem 
imagens de alta resolução para a detecção de lesões 
pancreáticas, mas não são capazes de distinguir entre 
condições benignas e malignas. porém essa distinção 
tem se mostrado eficiente pela associação dessas técni-
cas com a punção aspirativa por agulha fina (paaf)12.

a ultrassonografia transabdominal e a tomografia 
computadorizada são as duas técnicas de exames pre-
feridas para realização da paaf. a us permite coletar as 
amostras da lesão em tempo real, porém, a visualização 
da lesão pelo intestino e pelo tecido adiposo. a tc 
proporciona uma melhor visualização e resolução, mas 
não permite a identificação em tempo real da ponta da 
agulha durante o procedimento1. 

a paaf está sendo cada vez mais utilizada na prá-
tica clínica, fornecendo material para exame da mor-
fologia celular de determinada lesão. se analisado por 
citopatologista experiente, é possível o diagnóstico ci-
tológico de uma série de lesões benignas e malignas, 
baseado nas alterações de celularidade, coesão celular, 
características do núcleo e da distribuição da cromati-
na1.

a imunocitoquímica é um método diagnóstico 
realizado em material de biópsia ou de citologia que 
também pode complementar a rotina diagnóstica. suas 
principais indicações consistem em discriminar a natu-
reza benigna ou maligna de neoplasias, subclassificar 
neoplasias, caracterizar a origem de carcinomas metas-
táticos, além de avaliar o prognóstico de neoplasias. 
em relação ao adp, suas células são positivas para o 
cea, ca19-9, ema, citoqueratina 7 e 19 e mucinas4.

a indicação mais comum para obter mostras cito-
lógicas é documentar malignidade nos casos em que 
exames de imagem sugerem massas pancreáticas ma-
lignas. para os pacientes com tumores inoperáveis, um 
diagnóstico tecidual pode impedir uma cirurgia desne-
cessária e permite o início de quimioterapia e radiote-
rapia. para os pacientes que são candidatos à cirurgia, 
o diagnóstico tecidual pré-operatório permite o plane-
jamento ideal da cirurgia6.

há, na literatura nacional, relativa falta de estudos 
sobre a punção aspirativa por agulha fina orientada por 
imagem em lesões pancreáticas. diante desta situação, 
o presente estudo visa ampliar os conhecimentos acer-
ca do tema.

casuaLística e método

no presente estudo, realizou-se um levantamento 
dos laudos anatomopatológicos de pacientes com mas-
sas pancreáticas submetidos à paaf percutânea guiada 
por ecografia e analisados no centro de patologia de 
curitiba – hnsG, curitiba pr, no período de janeiro de 
2008 a janeiro de 2011. os resultados citopatológicos 
foram correlacionados com o seguimento clínico e/ou 
histopatológico.

a coleta foi realizada pelo mesmo radiologista, 
com anestesia local e agulha 25 gauge de 15 cm de 
comprimento guiada por ecógrafo. o material obtido 
foi distendido em lâminas de vidro sendo em média 
confeccionados 8 preparados. os esfregaços foram co-
rados pelo Giemsa e/ou papanicolau. as lâminas fo-
ram analisadas por um único patologista e os critérios 
aplicados para o diagnóstico citopatológico foram os 
preconizados por chhieng e stelow6. 

os casos foram catalogados em negativos, suspei-
tos, positivos para malignidade ou insatisfatórios quan-
do não havia elementos suficientes para o diagnóstico. 
sempre que possível, a lesão foi subclassificada. hou-
ve ainda, quando possível, a realização concomitante 
de congelação por punção para garantir que o mate-
rial fosse suficiente e impedir a necessidade de novo 
procedimento utilizando coloração Giemsa pan-óptico 
rápido. Quando houve material suficiente e necessida-
de de melhor caracterização das lesões coradas pelo 
papanicolaou, foi realizado complementação com imu-
nocitoquímica.  

o diagnóstico de malignidade de lesões pancreá-
ticas, analisado pela paaf, foi considerado comprova-
do quando houve confirmação histológica, obtida por 
meio de cirurgia ou pelo curso clínico da doença, sen-
do considerados a clínica compatível ou o óbito em até 
um ano de seguimento.

foi calculada a sensibilidade da paaf para detectar 
lesões pancreáticas malignas e também a sensibilidade, 
especificidade, valor preditivo positivo, valor prediti-
vo negativo e acurácia do método para o diagnóstico 
do adenocarcinoma de pâncreas. para a realização dos 
cálculos, os resultados foram considerados positivos 
quando o laudo da citopatologia descreveu a amostra 
como contendo células malignas ou suspeitas de ma-
lignidade. foram excluídos os casos sem confirmação 
histológica ou seguimento clínico.

posteriormente, os achados obtidos com esta pes-
quisa foram comparados com outros estudos seme-
lhantes disponíveis na literatura. 

a pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em 
pesquisa, vinculado à sociedade evangélica beneficen-
te de curitiba, em 10 de agosto de 2010.

eficácia da punção aspirativa por agulha fina percutânea Guiada por ultrassonografia no diagnóstico de lesões pancreáticas.
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resuLtados

foram analisados laudos anatomopatológicos de 
32 pacientes com evidência radiológica de lesão pan-
creática e que foram submetidos à paaf percutânea 
guiada por ultrassonografia. desses, em 25 pacientes 
foi realizado exame de congelação por punção. foi ob-
tido material citológico suficiente para diagnóstico em 
30 casos.

a média de idades da amostra foi de 64,9 anos, 
variando entre 32 e 90 anos com dp de 15. em sete 
laudos, não foram mencionadas as idades. dos casos 
com idade descrita, 70,8% tinham idade maior que 60 
anos ao diagnóstico.

Quanto ao gênero, 21 eram do sexo feminino 
(65,6%), com média de idade de 66,9 (dp 16,9), e 11 
eram do sexo masculino (34,4%), com média de idade 
de 61,5 (dp 11,2).

das lesões, a mais frequente foram as situadas na 
cabeça do pâncreas, como demonstra a tabela 1: 

dos 32 pacientes estudados, 16 foram submetidos 
à biópsia para obtenção de amostras histológicas, sen-
do em todos os casos confirmada a malignidade. em 
10 pacientes, o órgão biopsiado foi o pâncreas, em 3 
foram os linfonodos peripancreáticos, em 1 foram os 
linfonodos celíacos e em 2 foi o fígado. do total da 
amostra estudada, para 16 pacientes não houve diag-
nóstico histológico, sendo consideradas as lesões como 
malignas pela clínica compatível ou óbito em um ano 
de seguimento. desses, 10 pacientes evoluíram para 
óbito, devido à doença pancreática maligna, 3 tiveram 
evolução clínica compatível com carcinoma pancreá-
tico, e não foi possível obter o segmento clínico ou 
biópsia em 3 pacientes, sendo desses os 2 casos com 
paaf inconclusiva.

Quanto ao diagnóstico citológico, 2 (6,3%) foram 
negativos para malignidade, 25 (78,1%) positivos para 
malignidade, 5 (15,6%) suspeitos para malignidade. 
dos suspeitos para malignidade, 4 foram confirmados 
pelo histopatológico e 1 pelo seguimento clínico.

Quanto aos tipos histológicos detectados pela 
paaf, o adenocarcinoma foi o mais prevalente, como 
se observa na tabela 2: 

tabela 1. localiZaÇÃo das lesÕes no pÂncreas

topografia do pâncreas Quantidade %

cabeça 16 64

processo uncinado                                            1 4

processo uncinado e cabeça                                   1 4

corpo  2 8

cabeça e corpo 2 8

corpo e cauda 2 8

cauda 1 4

tabela 2 - tipos histolÓGicos de acordo com a paaf

tipos histológicos                               Quantidade %

adenocarcinoma                       25 78

neoplasia epitelial papilar                2 6,5

neoplasia neuroendócrina                 1 3

carcinoma de células escamosas          1 3

metaplasia mucinosa com atipias          1 3

negativo para malignidade              2 6,5

dentre os 25 adenocarcinomas diagnosticado pela 
paaf, 4 foram subclassificados como sendo de padrão 
muco secretor.

dos 25 exames de congelação, 18 (72%) foram 
compatíveis com as lesões diagnosticadas pela paaf, 1 
(4%) foi possível aferir que era positivo, 5 (20%) foram 
suspeitos para malignidade e 1 (4%) foi inconclusivo.

a sensibilidade da paaf guiada por ultrassom para 
detectar malignidade pancreática foi de 100%. conside-
rando os 16 casos com diagnóstico citológico e histo-
lógico, a sensibilidade, especificidade, valor preditivo 
positivo, valor preditivo negativo e acurácia no diag-
nóstico de adenocarcinoma foram de 92%, 100%, 100%, 
75% e 94%, respectivamente.

discussão

a punção aspirativa por agulha fina seguida de 
citologia tem provado ser um método confiável para o 
diagnóstico de várias doenças, especialmente de malig-
nidade na maioria dos tecidos. o rendimento diagnósti-
co do método, seguido de citologia para pacientes com 
neoplasias hepáticas e pancreáticas, tem sido relatado 
como de 84% a 95%, sugerindo que esse procedimento 
é de grande importância diagnóstica6.

a paaf tem-se mostrado segura e sem compli-
cações em grande parte da literatura, como na série 
realizada por prateek bhatia e et al5 com 267 pacien-
tes, e por G Kocjan e et al12 com 62 pacientes. alguns 
trabalhos relatam baixo índice de complicações, sem 
significado clínico. a maioria dos estudos não mostrou 
aumento de complicação como disseminação peritone-
al ou quaisquer alterações adversas na evolução do pa-
ciente após paaf de pâncreas5. em nosso estudo, não 
houve casos de hemorragia ou infecção, os 2 pacientes 
que referiram desconforto após a punção foram obser-
vados e liberados cerca de 60 minutos após a paaf sem 
sintomas ou necessidade de medicação. a repetição da 
paaf, submetendo o paciente a novo procedimento, 
foi evitada com exames de congelação por punção.

segundo dados do inca, os tumores de pâncre-
as mais comuns são do tipo adenocarcinoma (que se 
origina no tecido glandular), correspondendo a 90% 
dos casos diagnosticados e a maioria dos casos afeta 
o lado direito do órgão (a cabeça)9. neste estudo 78% 
dos pacientes tiveram diagnóstico citológico de adeno-
carcinoma, e, dos 25 com descrição de topografia, 76% 
localizavam-se na cabeça do órgão. 

rev. méd. paraná, curitiba, 2012; 70(1):13-17.
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a maioria dos casos analisados registrava idade 
maior que 60 anos ao diagnóstico (70,8%), o que tam-
bém coincide com as estatísticas do inca, que afirmam 
que o câncer de pâncreas é raro antes dos 30 anos e 
torna-se mais comum a partir dos 60 anos12. 

o exame citológico do material obtido demons-
trou ser capaz de diagnosticar vários tipos de tumores 
pancreáticos, como o adenocarcinoma ductal, carcino-
ma de células escamosas e neoplasia neuroendócrina, a 
qual não foi possível identificar no estudo realizado por 
Kocjan et al. em relação ao adenocarcinoma, também 
foi possível identificar subtipos dessa neoplasia, como 
nos 4 casos de adenocarcinoma padrão muco secretor, 
o que também foi verificado por Kocjan et al.

pelo fato de na amostra deste estudo não haver 
lesões pancreáticas benignas, não foi possível verificar 
o comportamento da paaf percutânea para tais tipos 
de lesões. isso inviabilizou o cálculo de especificidade, 
Vpp, Vpn e acurácia. é provável que o fato de achados 
clínicos e exames de imagem, anteriores ao procedi-
mento mostrarem lesões com características malignas 
tenha concentrado essas lesões em nossa análise, redu-
zindo as chances de lesões benignas serem avaliadas.

em relação ao adenocarcinoma, foi possível calcu-
larmos tais variáveis para sua detecção, pois o método 
mostrou que a probabilidade de um caso identificado 
pela citologia por paaf como adenocarcinoma ser de 
fato desse tipo histológico é de 100%.

o estudo do desempenho da paaf percutânea 
em diagnosticar lesões pancreáticas é de grande rele-
vância, por ser um método acessível, rápido, seguro 

e confiável no diagnóstico do carcinoma de pâncreas. 
a confirmação histológica pré-operatória pode mudar 
a estratégia terapêutica idealizada ao se suspeitar, por 
exemplo, de neoplasias não epiteliais (linfoma). além 
disso, para pacientes que são inoperáveis ou que têm 
lesões irressecáveis, a possibilidade de tratamento pa-
liativo usualmente requer o estabelecimento do diag-
nóstico histológico preciso pré-terapêutico3.

nesse contexto, um bom desempenho da paaf a 
tornaria capaz de evitar que pacientes em fases avança-
das da doença ou com diagnóstico de lesões benignas 
sejam submetidos a um método mais invasivo, como 
um procedimento cirúrgico, com mais chance de com-
plicações, para obtenção de fragmentos da lesão e sub-
seqüente diagnóstico histopatológico.

concLusão

a paaf, na presente casuística, mostrou-se rápida, 
segura e eficaz, tendo alta correlação com o histopato-
lógico e evolução clínica.

a punção aspirativa por agulha fina percutânea 
guiada por ultrassonografia se mostrou eficaz, com acu-
rácia de 94% no diagnóstico de adenocarcinoma pan-
creático, sendo capaz de detectar subtipo histológico e 
auxiliando na distinção clínica e radiológica de lesões 
pancreáticas.

o adenocarcinoma foi o tipo histológico mais fre-
quente e mostrou ser bem detectado pelo método, com 
Vpp de 100% nesta amostra.

Kupka mas, soares fhd, collaço lm, trippia ma. efficacy of percutaneous fine needle aspiration guided by in the 
diagnosis of pancreatic lesions. rev. méd. paraná, curitiba, 2012;70(1):13-17.

aBstract - to correlate the cytological findings obtained by ultrasonically guided by fine needle aspiration and 
with clinical follow-up of patients. an observational cross-sectional study was done, on which 32 records of patients 
with pancreatic lesions underwent fna were analyzed, considering the following variables: age, sex, topography 
of the lesion, diagnosis, descriptive diagnosis, result of histopathological and freezing by puncture. were calculated 
the sensitivity of the method in diagnosing malignancy and the sensitivity, specificity, ppV, npV and accuracy for 
diagnosing adenocarcinoma. the average age of patients was 64,9 years with a predominated of female, the head 
of the pancreas was most affected by the topography of lesions (64%), the most common diagnosis was adenocar-
cinoma (78%). the method had sensitivity for malignancy of 93% and 92% for adenocarcinoma. fna, in this series, 
proved to be fast, safe and effective having high correlation with histopathology and clinical outcome in this study.

KeyWords - pancreatic lesions, fine needle aspiration.
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resumo - avaliar e comparar a incidência da meningite meningocócica antes e após a introdução da vaci-
nação antimeningocócica c no município de curitiba. analisar a validade da prevenção e comparar com os 
resultados obtidos em outros países. estudo quantitativo retrospectivo epidemiológico, no qual foram utili-
zados dados do sinan (sistema de informação de agravos de notificação) por meio do datasus. dividido 
em um período de 12 meses antes e após a implantação da vacina para comparação da incidência da doença 
meningocócica em crianças menores de 1 ano e entre 1 e 4 anos em curitiba. bibliografia pesquisada na 
base de dados medline, lilacs, ibecs e scielo, entre 1997 e 2012. no período anterior à vacinação, a 
incidência foi de 26 casos em crianças menores que 4 anos e, após a vacinação, foi de 17 casos, tendo uma 
redução de 34,62% na incidência da doença meningocócica em curitiba. a vacinação de crianças com a va-
cina antimeningocócica c realmente é efetiva na redução da incidência da doença meningocócica, tanto em 
curitiba quanto em outros lugares do mundo onde foi utilizada a vacinação em massa da população.

descritores - meningite meningocócica, Vacinas meningocócicas, Vacinação.

introdução

a meningite meningocócica é uma doença con-
tagiosa causada pela infecção pelo meningococo 
(Neisseria Meningitidis), diplococo gram-negativo 
intracelular. a transmissão é feita de pessoa para 
pessoa por gotículas de secreção oronasal de pes-
soas contaminadas¹. essa doença ocorre em níveis 
endêmicos em praticamente todos os países, tor-
nando-se, periodicamente, epidêmica após a mu-
dança dos sorogrupos circulantes e na vigência de 
situações sociais de vulnerabilidade². 

dentre as meningites bacterianas, a meningo-
cócica representa de 10% a 40% dos casos³. 

a maior epidemia registrada da doença menin-
gocócica da história do brasil foi na década de 70, 
sendo uma sobreposição de duas ondas epidêmicas 
primeira, com início em abril de 1971 foi provoca-
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da pelo meningococo c, a outra foi causada pelo 
meningococo a, com início em abril de 1974. no 
brasil, atualmente os principais agentes da menin-
gite meningocócica são os sorogrupos b e c, e no 
estado de são paulo, a partir de 2002, o sorogrupo c 
tem se sobressaído sobre os demais sorotipos, cor-
respondendo a mais de 50% dos casos 4. 

o município de curitiba implantou a vacina an-
timeningocócica c conjugada em outubro de 2010.

oBJetivos

avaliar e comparar a incidência da meningite 
meningocócica antes e após a introdução da vacina-
ção antimeningocócica c no município de curitiba, 
utilizando dados do datasus. analisar a validade 
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da prevenção e comparar com os resultados obtidos 
em outros países.

revisão de Literatura

o termo meningite expressa a ocorrência de um 
processo inflamatório das meninges, membranas que 
envolvem o cérebro. a doença meningocócica (dm) 
é causada pela Neisseria meningitidis (meningococo), 
cuja disseminação resulta em infecções invasivas graves 
como a meningite e a meningococcemia. as infecções 
geralmente têm início abrupto e poderão evoluir rapi-
damente, alcançando uma taxa de letalidade de 10-20% 
e, em até 20% dos casos, os pacientes poderão seqüe-
las, como surdez, déficit neurológico e amputação de 
extremidades. 5

a meningite pode ser causada por diversos agen-
tes infecciosos, como bactérias, vírus e fungos, dentre 
outros, e agentes não infecciosos (ex.: traumatismo). 
as meningites de origem infecciosa, principalmente as 
causadas por bactérias e vírus, são as mais importantes 
do ponto de vista da saúde pública, pela magnitude 
de sua ocorrência e potencial de produzir surtos. os 
principais agentes etiológicos bacterianos são Neisseria 
meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae e Mycobacterium tuberculosis. 6 

a Neisseria meningitidis é um diplococo gram ne-
gativo que, de acordo com diferenças químicas e imu-
nológicas dos polissacarídeos de sua cápsula, é clas-
sificada em 13 sorogrupos, sendo o a, o b e o c os 
responsáveis pela maioria dos casos de doença invasi-
va. as diferenças imunológicas das proteínas de mem-
brana externa permitem a sua classificação em diversos 
sorotipos e subtipos. 7

o meningococo coloniza e infecta apenas a naso-
faringe do homem, sendo transmitido de pessoa para 
pessoa através de contato com secreções respiratórias 
(por exemplo, ao compartilhar uma bebida no mesmo 
copo, pelo beijo, etc.) ou por inalação de gotículas em 
aerossóis. a colonização assintomática da nasofaringe 
pela Neisseria meningitidis caracteriza o estado de por-
tador, constituindo-se no foco a partir do qual a bacté-
ria pode ser transmitida. 8

algumas das características da doença meningocó-
cica, como sua rápida evolução, gravidade e letalida-
de, assim como seu potencial caráter epidêmico, fazem 
com que a possibilidade de prevenção dessa infecção 
através de vacinas assuma fundamental importância. 8

no brasil, em 2009, foram notificados 2.638 casos 
de dm, com letalidade de 21% (547 óbitos). até o ano 
de 2005, o sorogrupo b era predominante. a partir des-
se ano, ocorreu uma substituição do sorogrupo b pelo 
c. a proporção de meningococos do sorogrupo c vem 
aumentando nos últimos anos, passando de 26% em 
2000 para 75% em 2009. 5 

o licenciamento das vacinas meningocócicas c 
conjugadas (mcc), a partir do final dos anos 90, repre-
sentou um enorme avanço na possibilidade de controle 

da doença meningocócica causada pelo sorogrupo c. 
estratégias diferentes de imunização de rotina foram 
utilizadas na introdução dessas vacinas em vários paí-
ses da europa, no canadá e na austrália, todas acom-
panhadas de uma dramática redução da incidência de 
doença meningocócica causada pelo sorogrupo c, com 
sucesso no controle da doença pouco tempo após a 
sua introdução. 8

o primeiro país que incluiu a vacina conjugada 
contra o meningococo c no calendário básico foi o rei-
no unido. no ano de 1999, foram vacinados em menos 
de um ano cerca de 15 milhões de crianças e adoles-
centes até 17 anos de idade. a eficácia em adolescentes 
foi de 97%, 92% em pré-escolares que receberam ape-
nas uma dose da vacina e 91% em lactentes vacinados 
com três doses (2, 3 e 4 meses de idade). 5 

a vacina atualmente disponibilizada no município 
de curitiba é a vacina antimeningocócica c conjugada. 
utilizam-se polissacarídeos c associados à proteína car-
readora – toxina diftérica mutante atóxica (crm 197). 
a conjugação dos polissacarídeos às proteínas carre-
adoras (toxina diftérica mutante atóxica [crm197] ou 
o toxoide tetânico) muda a natureza da resposta an-
tipolissacarídica para uma resposta t dependente. as 
células b, ao reconhecerem o polissacarídeo, proces-
sam o carreador protéico conjugado e apresentam os 
epítopos peptídicos às células t-cd4+. esse complexo 
antigênico induz a produção de níveis elevados de an-
ticorpos, inclusive em lactentes jovens, maior avidez 
dos anticorpos e maior atividade bactericida sérica. in-
duz, ainda, a formação de populações de linfócitos b 
de memória, de duração prolongada, propiciando uma 
excelente resposta amnéstica (efeito booster) na reex-
posição. além disso, essas vacinas têm a capacidade 
de reduzir a colonização em nasofaringe, diminuindo o 
número de portadores entre os vacinados e a transmis-
são da doença na população (imunidade de rebanho). 4

no final de outubro de 2010, a secretária muni-
cipal de saúde de curitiba acrescentou ao calendário 
vacinal a vacina contra a doença meningocócica do 
sorogrupo c. nos dois anos que antecederam essa in-
clusão, o meningococo do tipo c era responsável por 
64% dos casos de meningite registrados na cidade. essa 
vacina está disponível em curitiba para crianças de até 
2 anos incompletos, sendo administradas duas doses 
aos 3 e 5 meses de idade, com intervalo entre as doses 
de 60 dias e mínimo de 30 dias. o reforço é recomen-
dado preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade, 
crianças entre 1 e 2 anos recebem apenas uma dose. 5

materiais e método

o presente estudo foi cadastrado no conep e 
apreciado pelo comitê de ética e pesquisa da socieda-
de beneficente evangélica de curitiba, sendo aprovado 
sob protocolo de número 12277/11, no dia 6 de março 
de 2012.
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trata-se de um estudo quantitativo retrospectivo 
epidemiológico que abrange a população até 4 anos do 
município de curitiba.

a pesquisa foi realizada a partir de dados do si-
nan (sistema de informação de agravos de notifica-
ção) da secretaria municipal de saúde de curitiba, co-
letados através do datasus, referentes à incidência de 
meningite por Neisseria meningitidis no município de 
curitiba. 

a meningite faz parte da lista nacional de do-
enças de notificação compulsória, de acordo com a 
portaria nº 5, de 21 de fevereiro de 2006. é de respon-
sabilidade de todo serviço de saúde notificar qualquer 
suspeito às autoridades municipais de saúde, que de-
verão providenciar, de forma imediata, a investigação 
epidemiológica e avaliar a necessidade da adoção das 
medidas de controle pertinentes. todos os profissionais 
de saúde das unidades públicas e privadas de ensino 
e de laboratórios públicos e privados são responsáveis 
pela notificação. 6

foram comparados dados de dois períodos: antes 
e após a introdução da vacinação, em outubro de 2010. 
no primeiro período, foram computados dados de se-
tembro de 2009 a agosto de 2010; no segundo período, 
foram computados dados de dezembro de 2010 a no-
vembro de 2011. em ambos os períodos, a população 
avaliada foi de crianças menores de 1 ano e de 1 a 4 
anos. os dados de 2009 foram atualizados no sistema 
em 1º/08/2011, ainda sujeitos à revisão. os dados de 
2010 e 2011 foram atualizados em 26/06/2012 e ainda 
são considerados como dados parciais.

foram utilizados dados populacionais do censo 
demográfico do instituto brasileiro de Geografia e es-
tatística do ano 2010 e dados sobre doses aplicadas do 
programa nacional de imunizações.

a doença meningocócica é dividida, pelo da-
tasus, em três grupos distintos: meningococcemia, 
meningite meningocócica e meningite meningocócica 

mais meningococcemia.
para a comparação com pesquisas realizadas em 

outros países, utilizou-se a pesquisa na base de dados 
medline, lilacs, ibecs e scielo, restringindo artigos 
entre 1997 e 2012.

resuLtados e discussão

a doença meningocócica é um dos grandes pro-
blemas de saúde pública, estima-se a ocorrência de 
pelo menos 500 mil casos por ano no mundo, com cer-
ca de 50 mil óbitos. é uma doença de evolução rápida 
e com alta letalidade, que varia de 7 a 70%. mesmo em 
países com assistência médica adequada, a meningo-
coccemia pode ter uma letalidade de até 40%. a maior 
incidência de doença meningocócica ocorreu em crian-
ças com menos de 1 ano de idade. 9

a doença ocorre durante todo o ano e são mais 
frequentes no inverno ou na estação seca, no caso das 
etiologias bacterianas 9. contudo, no nosso estudo, as 
maiores incidências no primeiro período foram nos me-
ses de dezembro e novembro (tabela 1), que corres-
pondem à primavera/verão, estações mais quentes e 
úmidas. no segundo período, as maiores incidências 
foram nos meses de maio e dezembro (tabela 2). cabe 
uma ressalva ao clima de curitiba, que apresenta va-
riações térmicas muito grandes durante todo o ano, 
independente da estação. portanto, o presente estudo 
adotou os períodos pré e pós-vacinal com a duração de 
um ano completo.

de acordo com os resultados obtidos a partir dos 
dados do datasus para o município de curitiba, po-
demos perceber uma queda na incidência de doença 
meningocócica de 34,62%, entre os períodos estuda-
dos, em crianças até 4 anos. em valores absolutos, re-
presenta uma queda de 26 casos para 17 (tabelas 1 e 
2). 

tabela 1 - resultados 1º perÍodo – incidÊncia estratificada por mÊs de doenÇa meninGocÓcica no municÍpio de 
curitiba em crianÇas até 4 anos

set. 09 out. 09 nov. 09 dez. 09 jan. 10 fev. 10 mar. 10 abr. 10 mai. 10 jun. 10 jul. 10 ago. 10 total

3 1 4 6 1 2 1 2 1 0 2 3 26

tabela 2 - resultados 2º perÍodo – incidÊncia estratificada por mÊs de doenÇa meninGocÓcica no municÍpio de 
curitiba em crianÇas até 4 anos

dez. 10 jan. 11 fev. 11 mar. 11 abr. 11 maio 11 jun. 11 jul. 11 ago. 11 set. 11 out. 11 nov. 11 total

1 0 0 4 0 1 3 1 4 1 1 1 17

estudo e avaliação comparativa da incidência de doença meningocócica em curitiba antes e depois da introdução da vacina antimeningocócica c ao 
calendário vacinal.
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nos Gráficos 1 e 2, evidenciamos a incidência com-
parativa entre o período pré e pós-vacinal em menores 
de 1 ano  e entre 1 e 4 anos no município de curitiba, 
deixando claro que a redução da incidência foi real em 
todas as modalidades da doença meningocócica e nas 
duas faixas etárias analisadas.

de acordo com o censo demográfico de 2010, a 
população de curitiba menor de 1 ano foi de 22.241 
pessoas, e a população entre 1 e 4 anos foi de 85.678, 
totalizando uma população de 107.919 pessoas até 4 
anos de idade.segundo o programa nacional de imu-
nizações, em 2010, foram aplicadas 21.157 doses em 
crianças menores de 1 ano e 15.385 doses em crianças 
entre 1 e 4 anos. em 2011, foram aplicadas 59.944 do-
ses em menores de 1 ano e 20.923 doses em crianças 
entre 1 e 4 anos, resultando no total de 80.867 doses 
aplicadas. nesse número de doses, estão incluídas tan-
to a primeira, quanto a segunda e a terceira doses apli-
cadas de acordo com o esquema vacinal.

conforme dados oficiais do programa nacional de 
imunizações, a cobertura vacinal considerando os anos 
de 2010 e 2011 foi de 70,33% em curitiba. o pni faz 
o cálculo da cobertura vacinal em menores de 1 ano 
considerando as segundas doses do esquema vacinal 
(d2), a partir do ano de 2010.

em estudo retrospectivo feito na área sanitária de 
andalúcia (espanha), foram vacinadas, em 2000, crian-
ças menores de 10 anos, correspondendo a uma popu-
lação de aproximadamente 51 mil crianças. a cobertura 
vacinal foi de 99%, utilizando o esquema vacinal com 
vacina antimeningocócica c conjugada, sendo dose 
única para crianças maiores de 1 ano; para menores 
de 1 ano, foram dadas três doses (aos 2, 4 e 6 meses). 
como resultado, houve uma incidência de 13 casos de 
1997 até o período de implantação da vacina, enquanto 
no período equivalente após o início da vacina foram 
notificados 4 casos, o que corresponde a uma diminui-
ção de 69,23%. 10

em outro estudo realizado na catalunha (espanha), 
a implantação da vacina antimeningocócica c conjuga-
da foi em 1997, a população analisada foi de 18 meses 
a 19 anos, o que corresponde a 1.273.348 pessoas. a 
média da cobertura vacinal foi de 54,6%, tendo me-
lhor cobertura nas populações mais jovens. em 1996, 
foram registrados 49 casos de doença meningocócica, 
enquanto em 1998 foram 13 casos, representando uma 
queda de 73,47% na incidência. 11

no estudo realizado na região da inglaterra e país 
de Gales, a vacina antimeningocócica c conjugada foi 
implantada no calendário vacinal em novembro de 
1999. a meta era vacinar a população até 17 anos, que 
correspondia a 11.791.000 pessoas. o esquema utiliza-
do era de três doses em crianças abaixo de 4 meses, 
duas doses em crianças entre 5 e 12 meses e uma única 
dose entre 1 ano e 17 anos. a cobertura vacinal na po-
pulação até 4 anos foi de 83,4%. no período de um ano 
anterior à implantação da vacina, houve 1.137 casos de 
doença meningocócica, enquanto no ano posterior ao 
início da vacinação surgiram apenas 248 novos casos, 
representando uma redução de 78,18%. a redução, in-
clusive,  deu-se entre a população não vacinada. 12

holanda, a implantação se deu em 2002, utilizando 
o esquema de dose única da vacina antimeningocóci-
ca c conjugada com o toxoide tetânico aos 14 meses 
de idade. na implantação foram vacinadas crianças e 
adolescentes de 1 a 18 anos também com dose única. 
a cobertura vacinal foi superior a 94%. houve uma re-
dução de 276 casos em 2001, para apenas 4 casos em 
2005, significando uma redução de 98,55%. 13

Quando comparada a redução da incidência da 
doença meningocócica após a vacinação em curitiba 
com os outros países (Gráfico 3), nota-se que curitiba 
caminha no mesmo sentido das experiências no resto 
do mundo, contudo a redução, percentualmente, ainda 
é singela quando comparada aos outros países. uma 
das hipóteses levantadas para sustentar tal fato é a de 
que curitiba inclui a vacinação apenas para crianças até 
2 anos de idade. outra possível causa é a de que o es-
tudo começou sua análise logo após a implantação da 
vacina, não tendo tempo necessário para avaliar o total 
resultado da vacinação em massa da população com a 
vacina em análise.

Gráfico 1. resultados – incidência comparativa entre os dois perío-
dos em menores de 1 ano no município de curitiba

Gráfico 2. resultados – incidência comparativa entre os dois perío-
dos em crianças de 1 a 4 anos no município de curitiba
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concLusão

a redução de 34,62% na incidência da doença 
meningocócica após a implantação da vacina antime-
ningocócica c ao calendário vacinal do município de 
curitiba condiz com o esperado pela literatura mundial.

como o tempo estudado neste trabalho foi peque-
no e muito próximo da data de implantação da vacina, 
sugerimos a necessidade de novos estudos no muni-
cípio de curitiba utilizando um período pós-vacinal 
maior.

por fim, concluímos que a vacinação de crianças 
com a vacina antimeningocócica c realmente é efetiva 
na redução da incidência da doença meningocócica, 
tanto em curitiba, quanto em outros lugares do mundo, 
onde foi utilizada a vacinação em massa da população.

Gráfico 3. resultados – comparação da incidência e cobertura 
vacinal de doença meningocócica em diversos países

rahal dm, bostelmann f, ribas mm. study and evaluation of incidence of meningococcal disease in curitiba before 
and after the introduction in the calendar meningococcal c Vaccine. rev. méd. paraná, curitiba, 2012;70(1):18-23.

aBstract - to evaluate and compare the incidence of meningococcal meningitis before and after the introduction 
of the meningococcal c vaccination in curitiba. to evaluate the validity of the prevention and compared with the 
results obtained in other countries. a quantitative retrospective epidemiological study which was used data from 
sinan (sistema de informação de agravos de notificação) through datasus. it was divided into a 12-month pe-
riod before and after the deployment of the vaccine to compare the incidence of meningococcal disease in children 
under one year and between one and four years in curitiba. bibliography was searched through medline, lilacs, 
scielo and ibecs, between 1997 and 2012. in the period prior to vaccination, the incidence were 26 cases in chil-
dren younger than four years, and after vaccination were 17 cases, with a reduction of 34.62% in the incidence of 
meningococcal disease in curitiba. the children’s vaccination with meningococcal c vaccine is actually effective in 
reducing the incidence of meningococcal disease, both in curitiba, as elsewhere in the world, where mass vacci-
nation of the population was done.

KeyWords - meningitis, meningococcal, meningococcal Vaccines, mass Vaccination.
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Krebs cnV, albers cK, crema cmt, senger pc, sanches s. perfil epidemiológico, hematológico e de trata-
mento das leucemias agudas no hospital universitário evangélico de curitiba em um período de dois anos. 
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resumo - a leucemia representa numericamente cerca de 3% de todos os tipos de câncer. as leucemias agu-
das têm como principal característica o acúmulo de células jovens (blásticas) anormais na medula óssea, que 
substituem as células sanguíneas normais.  no presente estudo, durante o período de julho de 2009 a julho de 
2011, analisaram-se 29 prontuários de pacientes com leucemias agudas, internados no hospital universitário 
evangélico de curitiba. avaliaram-se os seguintes dados nos prontuários: sexo, idade, cor, profissão, queixa 
principal, data do diagnóstico, classificação da leucemia, hemograma de admissão e de saída, mielograma, 
protocolo de quimioterapia, complicações, antibioticoterapia, óbito e causa mortis. encontrou-se uma preva-
lência de 75,9% (n=22) casos de lma (leucemia mieloide aguda) sobre 24,1% (n=7) casos de lla (leucemia 
mieloide aguda). a idade média encontrada foi 39,7 anos. houve uma predominância de pacientes do sexo 
feminino e brancos. a queixa principal encontrada com maior frequência foi astenia/fraqueza (51,7%). foram 
detectados blastos no sangue periférico de 58,6% dos pacientes no momento da admissão. a taxa de morta-
lidade correspondeu a 51,7%, sendo choque séptico a causa mais comum. 

descritores - leucemia aguda, epidemiologia, incidência.

introdução

o câncer vem aumentando sua importância 
como causa de morte, tanto em países desenvolvi-
dos quanto em países em desenvolvimento. dados 
do registro de câncer da cidade de são paulo mos-
tram aumento progressivo do número de neoplasias 
malignas entre 1969 e 1993 em ambos os sexos. as 
taxas de mortalidade vêm caindo entre as mulheres 
e se mantendo estáveis entre os homens. no brasil 
e em outros países, a leucemia representa numerica-
mente cerca de 3% de todos os tipos de câncer, sen-
do uma das poucas neoplasias que atingem não só 
adultos e idosos mas também menores de 14 anos1.

a leucemia é uma proliferação neoplásica ge-
neralizada ou acúmulo de células hematopoiéticas, 
com ou sem envolvimento do sangue periférico2. 
a leucemia tem como principal característica o 
acúmulo de células jovens (blásticas) anormais na 

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, PR 
1 - Médica Hematologista do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba e Professora da Faculdade Evangélica do Paraná
2 - Aluna do sexto ano de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná

endereço eletrônico: chiara.mtc@hotmail.com

medula óssea, que substituem as células sanguí-
neas normais. os principais sintomas da leucemia 
decorrem do acúmulo dessas células na medula 
óssea, prejudicando ou impedindo a produção dos 
glóbulos vermelhos (causando anemia), dos glóbu-
los brancos (causando infecções) e das plaquetas 
(causando hemorragias). depois de instalada, a do-
ença progride rapidamente, exigindo com isso que 
o tratamento seja iniciado logo após o diagnóstico.

as leucemias são classificadas de acordo com a 
maturidade celular em agudas e crônicas. nas agu-
das estão presentes as formas blásticas e nas crôni-
cas as formas celulares mais maduras. 

em relação ao tipo, a lma (leucemia mieloide 
aguda) é a mais comum (45% dos casos) e a lla 
(leucemia linfóide aguda) a menos comum (10% 
dos casos)3. as lla acometem uma população mais 
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jovem, sendo o tipo mais prevalente de câncer infan-
til4 enquanto a lma atinge mais adultos de meia-idade 
e idosos. alguns fatores ambientais podem aumentar 
sua incidência, como tabagismo e substâncias químicas 
agrícolas5.

as principais complicações do paciente leucêmico 
são decorrentes da imunossupressão6, sendo infecção a 
maior causa de morbidade e mortalidade7.

como geralmente não se conhece a causa da leu-
cemia, o tratamento tem o objetivo de destruir as célu-
las leucêmicas, para que a medula óssea volte a produ-
zir células normais. o grande progresso para obter cura 
total da leucemia foi alcançado com a associação de 
medicamentos (poliquimioterapia), controle das com-
plicações infecciosas e hemorrágicas e prevenção ou 
combate da doença no sistema nervoso central. para 
alguns casos, é indicado o transplante de medula óssea. 

o presente trabalho tem por objetivo estabelecer 
o perfil epidemiológico, hematológico e de tratamento 
das leucemias agudas no hospital universitário evan-
gélico de curitiba. ao traçar o perfil dos pacientes com 
leucemias agudas nessa microrregião, buscamos esta-
belecer uma relação entre os dados por nós analisados 
com os da literatura do restante do brasil e com a lite-
ratura mundial, para afirmar o que já existe e também 
levantar mais dados epidemiológicos sobre a doença.

casuística e método

o projeto deste estudo foi previamente aprovado 
pelo comitê de ética em pesquisa da sociedade evan-
gélica beneficente de curitiba, sob o número 4754/11. 

o presente estudo foi realizado no hospital uni-
versitário evangélico de curitiba, foram incluídos, na 
totalidade, os prontuários dos 29 indivíduos diagnosti-
cados com leucemia aguda, internados no período de 
julho de 2009 a julho de 2011.

foi realizado um estudo retrospectivo mediante a 
análise de prontuários eletrônicos do hospital univer-
sitário evangélico de curitiba. analisaram-se prontuá-
rios de pacientes com leucemia aguda, totalizando 29 
prontuários.

foram considerados elegíveis para o estudo os 
prontuários que continham as seguintes variáveis: ida-
de, sexo, cor, profissão, queixa principal, data do diag-
nóstico, hemograma de admissão e de saída, protocolo 
de quimioterapia, complicações, antibioticoterapia e, se 
houve óbito, a data de óbito e causa mortis.

foram criados subgrupos para a análise do mielo-
grama, que estava presente em apenas 21 prontuários, 
e da imunofenotipagem, encontrada em 20 prontuários.

os dados obtidos foram coletados em planilhas 
sendo submetidos à análise no do programa microsoft 
office excel 2007 e foi realizada a análise estatística 
descritiva no programa computacional statistica v.8.0.

resuLtados

população
a análise dos 29 prontuários de pacientes com 

leucemia aguda permitiu a estratificação dos tipos de 
leucemia mostrando 7 casos de lla e 22 casos de lma. 
as principais características dessa população estão na 
tabela 1.

tabela 1 - distribuiÇÃo das leucemias aGudas em 
relaÇÃo ao GÊnero, faiXa etária e raÇa dos pacientes 
internados no hospital uniVersitário eVanGélico de 
curitiba/pr, no perÍodo de julho de 2009 a julho de 2011

 lla lma total

pacientes (n = 7) (n = 22) (n = 29)

Gênero

     feminino 3 12 15

     masculino 4 10 14

faixa etária

     0-20 anos 1 0 1

     20-40 anos 4 7 11

     40-60 anos 1 10 11

     60-80 anos 1 5 6

raça

     brancos 6 18 24

     não-brancos 1 4 5

observamos uma predominância de casos de lma 
sobre lla, sendo  24,13% dos pacientes portadores de 
lla e 75,86% de lma. a respeito da faixa etária nos 
pacientes portadores de lla, a idade média foi 39,71 
anos. nos pacientes com lma, a idade média encon-
trada foi 49,59 anos. de um modo geral, a idade média 
da população estudada foi 47,2 anos, sendo a mediana 
45 anos.

há uma predominância de pacientes do sexo fe-
minino sobre o masculino, sendo 48,27% homens e 
51,72% mulheres. pacientes brancos são a maioria re-
presentando 82,8%, seguidos pelos pacientes pardos 
10,3%, negros 3,4% e orientais 3,4%.  

Quanto à profissão, observou-se que a maior par-
te dos pacientes estava desempregada ou aposentada 
(34%). as que trabalham como donas de casa totaliza-
ram 28%, e aqueles que trabalham em escritório 21%. 
trabalhadores rurais somaram 7% e pintor 3%.

características clínicas e Laboratoriais 
a queixa principal mais frequente, no momento do 

diagnóstico da doença, foi astenia e fraqueza, presente 
em 51,72% dos pacientes, seguida de febre (41,37%) e 
hemorragias (20,68%), conforme demonstra a tabela 2. 

rev. méd. paraná, curitiba, 2012; 70(1):24-29.
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tabela 2 - caracterÍsticas clÍnicas no momento do 
diaGnÓstico

 total %

astenia/fraqueza 15 51,72

febre 12 41,37

outras hemorragias 7 24,13

emagrecimento 6 20,68

petéquias / equimoses 4 13,79

sudorese 3 10,34

epistaxe 3 10,34

dispnéia 3 10,34

hiporexia 3 10,34

dor abdominal 3 10,34

síncope 3 10,34

dor garganta 2 6,89

tabela 03 - caracterÍsticas laboratoriais no 
momento da admissÃo

 lla lma total

 (n = 7) (n = 22) (n = 29)

hemoglobina (g/dl)    

     < 12 7 19 26

 12-17 0 3 3

> 17 0 0 0

hemácias 
(milhões/mm3)

< 4,0 7 19 26

4,0-6,5 0 3 3

> 6,5 0 0 0

hematócrito (%)

< 36 7 19 36

36-50 0 3 3

> 50 0 0 0

leucócitos
(x 103/mm3) 

     < 5 6 7 13

     5 - 11 0 3 3

     > 11 1 12 13

blastos sangue 
periférico (%)

     ausentes 3 8 11

< 10 1 0 1

 10-50 1 5 6

> 50 2 9 11

plaquetas  
(x 103/mm3) 

     < 150 5 21 26

150-400 2 1 3

> 400 0 0 0

tabela 04 - distribuiÇÃo das leucemias aGudas de 
acordo com a morfoloGia, seGuindo a classificaÇÃo 
fab

lma casos %

m0 - leucemia mieloide aguda indiferenciada 1 6,25

m1 - leucemia mieloide aguda sem maturação 0 0

m2 - leucemia mieloide aguda com maturação 2 12,5

m3 - leucemia promielocítica aguda 7 43,75

m4 - leucemia mielomonocítica aguda 3 18,75

m5 - leucemia monoblástica aguda 3 18,75

m6 - leucemia eritroide aguda 0 0

m7 - leucemia megacarioblástica aguda 0 0

total 16 100

lla casos %

pré-b precoce 1 25

pré-b 3 75

b madura 0 0

t imatura 0 0

total 4 100

as características laboratoriais no momento da ad-
missão estão demonstradas na tabela 3. 

observou-se que 93,1% dos pacientes apresen-
tavam anemia no momento da admissão, em 34,48% 
foi encontrado leucopenia e em 48,2% leucocitose. 
plaquetopenia estava presente em 89,65% dos pacien-
tes. foram detectados blastos no sangue periférico de 
58,63% dos pacientes.

o perfil morfológico das leucemias foi encontrado 
em apenas 20 prontuários. a partir da classificação fab 
(franco-americana-britânica), encontramos que, dentre 
os casos de lma, 43,75% são do tipo leucemia promie-
locítica aguda, 18,75% leucemia mielomonocítica aguda 
e 18,75% leucemia monoblástica aguda. dentre as lla, 
75% são do tipo pré-b e 25% pré-b precoce, conforme 
demonstrado na tabela 4.

o mielograma foi encontrado em apenas 21 pron-
tuários e demonstrou a presença de mais de 20% de 
blastos em 83,3% dos pacientes com lma e em 100% 
dos pacientes com lla, dentre os que tinham esse 
dado em seu prontuário.

tratamento
o protocolo de quimioterapia utilizado com maior 

frequência na lla foi hyper-cVad, usado por 5 pa-
cientes, seguido de calG b, em 2 pacientes. na lma, 
11 pacientes foram tratados com “7+3”, 5 pacientes com 
atra+dauno, 1 paciente com atra+idarrubicina e 1 
paciente com trióxido de arsênico. Quatro pacientes 
receberam apenas cuidados paliativos. todos os pa-
cientes fizeram uso de antibioticoterapia.

a tabela 5 compara os óbitos de acordo com o 
esquema de quimioterapia utilizado. o esquema que 
apresentou maior porcentagem de óbitos na lla foi o 
calG-b, enquanto que na lma ao pacientes tratados 

perfil epidemiológico, hematológico e de tratamento das leucemias agudas no hospital universitário evangélico de curitiba em um período de dois anos.
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apenas com cuidados paliativos apresentaram maior 
mortalidade. os esquemas “5 + 2” e com trióxido de 
arsênico apresentaram mortalidade nula.

tabela 05 - Óbitos de acordo com esQuema de 
Quimioterapia

esquema pacientes
Óbitos

n %

lla

hyper-cVad 5 1 20%

calG-b 2 2 100%

lma

7 + 3 11 6 54,50%

5 + 2 1 0 0

atra + antracíclicos 6 3 50%

trióxido de arsênico 1 0 0

paliativos 3 3 100%

complicações clínicas e óbito 
as complicações encontradas com maior frequên-

cia foram infecções (77,14%), hemorragias (11,42%), 
fenômenos tromboembólicos (8,57%) e hepatite medi-
camentosa (2,85%). dentre as infecções, as mais fre-
quentes foram neutropenia febril, sepse, pneumonia, 
gastroenterocolite. 

a taxa de mortalidade correspondeu a 51,72%, um 
total de 15 óbitos, sendo 12 nos casos de lma (54,5% 
dos casos de lma) e 3 na lla (42,9% dos casos de 
lla).

a tabela 6 apresenta a distribuição do número de 
óbitos conforme a causa. as principais causas de óbito 
foram choque séptico (33,33%), choque hemorrágico 
(13,3%), hemorragia alveolar (13,33%) e parada car-
diorrespiratória (13,33%).

tabela 06 - causas de morte

 lla lma total

 (n = 3) (n = 12) (n = 15)

choque séptico 2 3 5 33,33%

choque hemorrágico 0 2 2 13,33%

hemorragia alveolar 0 2 2 13,33%

pcr 0 2 2 13,33%

síndrome atra 0 1 1 6,66%

meningite 0 1 1 6,66%

progressão da doença 1 0 1 6,66%

o intervalo médio de tempo entre diagnóstico e 
óbito, nos pacientes que faleceram por lla foi de 11,66 
meses e por lma foi de 9,18 meses. a figura 1 demons-
tra o número de óbitos por lla e por lma por tempo 
de doença em meses.

Figura 01. número de óbitos por lla e lma, por tempo de doença

casuística e método

com a presente pesquisa, pode-se confirmar que 
as leucemias, especialmente as agudas, são neoplasias 
frequentes, predominando, na faixa etária estudada, os 
casos de lma sobre os de lla, semelhante ao encon-
trado na literatura5.

a leucemia mieloide aguda (lma) representa cerca 
de 80% das leucemias no adulto enquanto a leucemia 
linfóide aguda (lla) constitui aproximadamente 20% 
das leucemias em adultos, semelhante ao que foi en-
contrado em outra casuística8.

as leucemias foram mais prevalentes em indivídu-
os do sexo feminino e da raça branca, diferente do que 
demonstraram estudos9, nos guias o sexo masculino 
apresentou-se mais frequente.

analisando a frequência geral das leucemias, a fai-
xa etária de 20 a 40 anos foi a mais acometida na lla 
e de 40 a 60 anos na lma, de acordo com ao que foi 
encontrado na literatura10. a lla atinge indivíduos mais 
jovens e apesar de um menor período de latência e 
de ser mais invasiva, apresenta uma melhor resposta à 
quimioterapia11. 

o desenvolvimento de leucemias agudas pode es-
tar relacionado à exposição do indivíduo à organoclo-
rados, que inibem a proliferação celular e a indução da 
diferenciação de células do sangue periférico12. embora 
não seja possível determinar o período de exposição 
relevante em nível individual, 2 pacientes que partici-
param desta pesquisa são trabalhadores rurais expostos 
a organoclorados. 

existem evidências de que a exposição maciça ao 
benzeno e a compostos que contêm benzeno, como 
querosene e tetracloreto de carbono, podem resul-
tar em lesão de medula óssea e desenvolvimento de 
lma13. um paciente desta pesquisa exerce a profissão 
de pintor e está exposto a querosene, tendo desenvol-
vido lma.

as apresentações iniciais da doença predominan-
tes neste estudo foram astenia/fraqueza, febre, hemor-
ragia, emagrecimento e petéquias/equimoses. confor-
me encontrado na literatura, febre e hemorragias são 
comuns nas leucemias agudas e estão relacionadas à 
produção diminuída de células hematopoiéticas e à in-
vasão de outros órgãos pelas células leucêmicas, en-
quanto a astenia e fraqueza devem-se à anemia14.

rev. méd. paraná, curitiba, 2012; 70(1):24-29.
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o hemograma de entrada encontrado neste estudo 
corrobora o descrito pela literatura, que pode revelar 
anemias normocítica e normocrômica e trombocitope-
nia15. a contagem de leucócitos está ocasionalmente 
muito alta, mas frequentemente normal ou diminuída. 
os blastos são raros ou ausentes em pacientes leucopê-
nicos, mas em casos de leucocitose podem ser numero-
sos, chegando a constituir maioria.

levando em conta a classificação de fab, já men-
cionada anteriormente, de acordo com a literatura o 
subgrupo m3 foi mais comum entre os diagnósticos de 
leucemia mieloide aguda. não houve diferenças signi-
ficativas nas proporções de outros grupos de leucemia 
aguda16.  esta informação é confirmada pelo presente 
estudo na qual uma predominância de 43,75% do sub-
grupo m3. em seguida do m3, apresenta-se um número 
elevado de m4 e m5 e nenhum caso de m1, diferente 
do apresentado na literatura, em que se têm m0 – 2,5%, 
m1 – 28,2%, m2 - 38,5%, m4 – 25,7% e m5 – 5,12%17. 

a lla-b é o tipo de lla mais comum e de acordo 
com a organização mundial da saúde corresponde, em 
média, a 75% dos casos de lla diagnosticada18. estudos 
afirmam que 92% dos casos de lla apresentam fenóti-
po b e 8% fenótipo t19,assim como em nosso trabalho, 
no qual o subtipo b predomina.

o mielograma, encontrado em apenas 21 prontu-
ários, evidenciou um percentual de blastos maior que 
20% em 83,3% dos pacientes com lma e de 100% dos 
pacientes com lla. o aspirado de medula óssea típico 
de uma leucemia apresenta alterações dos leucócitos, 
taxa baixa de plaquetas e presença abundante de célu-
las blásticas, conforme encontrado em nosso estudo20. 
a respeito do protocolo de quimioterapia utilizado 
na lla, observamos em nosso estudo que o esque-
ma calG-b apresentou um percentual de mortalidade 
maior que o esquema hyper-cVad. de acordo com 
a literatura estudada, a utilização do esquema hyper-
-cVad representou um aumento da sobrevida e um 
melhor prognóstico para pacientes adultos com lla, 
além de ser menos tóxico para o paciente21,22.

na lma, o esquema de tratamento com atra, uti-
lizado em associação com antracíclicos (idarrubicina ou 
daunorrubicina), apresentou 50% de mortalidade. de 
acordo com estudos, o esquema combinado (atra + 
antracíclicos) evidenciou um melhor resultado, levando 
à remissão molecular em até 99% dos pacientes com 
leucemia promielocítica m323.

o protocolo de quimioterapia “7+3” foi o mais uti-
lizado nos pacientes do nosso estudo (11 pacientes), 
seguindo os principais protocolos utilizados ao redor 
do mundo24,25. este esquema apresentou uma mortali-
dade de 54,5%; na literatura, constatou-se uma taxa de 

remissão de 66%, o que confirma os bons resultados 
deste tratamento26.

conforme esperado, 100% dos pacientes submeti-
dos a cuidados paliativos foram a óbito. nestes casos, 
seguiu-se o tratamento de escolha (Grau de recomen-
dação a, nível de evidência i) recomendado àqueles 
pacientes que não estão em condições de tolerar a qui-
mioterapia27. 

as complicações encontradas com maior frequ-
ência em nosso estudo foram infecções (neutropenia 
febril, sepse, pneumonia, gastroenterocolite), hemorra-
gias, fenômenos tromboembólicos e hepatite medica-
mentosa. na literatura, observa-se que a hemorragia na 
pele e mucosas foi a complicação clínica mais comum, 
a qual caso não seja tratada rapidamente coloca em 
risco a vida do paciente. 

a respeito da mortalidade, analisou-se que a prin-
cipal causa de morte é infecção, seguida de hemorra-
gia, conforme encontrado na literatura28, que cita ain-
da toxicidade relacionada ao tratamento como terceira 
causa de morte, o que não foi constatado em nosso 
estudo. alguns artigos citam que infecções são as prin-
cipais complicações fatais nas leucemias agudas, princi-
palmente em pacientes que apresentam leucopenia. a 
presente informação também é reiterada no estudo de 
rodrigues e colaboradores, de 2003, na qual, entre 15 
pacientes que se submeteram a tratamento de suporte 
ou cuidados paliativos, 11 morreram de complicações 
infecciosas ou hemorragias29. 

a taxa de mortalidade de 51,72% neste estudo é 
menor que aquela apresentada na literatura, que cor-
responde a 74%29. 

o tempo entre diagnóstico e óbito para as leuce-
mias linfóides agudas foi de 11,7 meses e se aproxima 
daquilo encontrado em estudos, nos quais a sobrevi-
da é de cerca de 10 meses. nas leucemias mieloides 
agudas, foi encontrada uma sobrevida de menos de 2 
meses, enquanto em nosso estudo verificamos cerca 
de 9 meses de intervalo entre o diagnóstico e o óbito8.

pode-se concluir que o perfil estabelecido para o 
paciente do hospital universitário evangélico de curi-
tiba foi de 40-60 anos, mulheres, raça branca, desem-
pregados ou aposentados. as principais queixas na ad-
missão foram astenia/fraqueza e hemorragias. no perfil 
hematológico, observamos que a lma foi a leucemia 
mais frequente, principalmente a do subtipo m3. os 
achados de hemograma mais comuns foram anemia 
(hb<12), leucopenia (com blastos ou não) e plaqueto-
penia. Quanto ao tratamento, o protocolo de quimiote-
rapia mais utilizado foi o “7+3”, bem como a principal 
complicação foi infecção. a causa de morte mais fre-
quente foi choque séptico.

perfil epidemiológico, hematológico e de tratamento das leucemias agudas no hospital universitário evangélico de curitiba em um período de dois anos.
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Krebs cnV, albers cK, crema cmt, senger pc, sanches s. epidemiology, hematological profile and treatment 
of acute leukemia at hospital universitário evangélico de curitiba along two years. rev. méd. paraná, curitiba, 
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aBstract - leukemia is numerically about 3% of all cancers. the acute leukemia has as main characteristic the ac-
cumulation of immature white blood cells (blast) abnormal bone marrow, replacing normal blood cells. during the 
period of july  2009 to july 2011 there were analyzed medical records of 29 patients with acute leukemia admitted 
in a university hospital in curitiba. we evaluated the following information on the medical records: sex, age, race, 
profession, chief complaint, date of diagnosis, classification of leukemia, blood counts of entry and exit, bone mar-
row, chemotherapy protocol, complications, antibiotic therapy, death and cause of death. we found a prevalence of 
75.9% (n = 22) cases of aml, over 24.1% (n = 7) cases of all. mean age was 39.7 years. there was a predominance 
of females and white race. the chief complaint found more frequently was asthenia / weakness (51.7%). blasts were 
detected in peripheral blood of 58.6% of patients on admission. the mortality rate amounted to 51.7%, and septic 
shock was the most common cause. 
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resumo - o atendimento dos pacientes graves em unidades especializadas mostrou, ao longo dos anos, 
que os resultados clínicos eram melhores do que quando eram mantidos em enfermarias. a evolução no 
tratamento das feridas, a fisiopatologia do choque e a reanimação cardiopulmonar, foram as bases para que 
o paciente grave fosse mais bem entendido e  tratado. a evolução foi lenta mas progressiva. conflitos bélicos 
e epidemias apressaram por necessidade e a evolução do tratamento dos pacientes agudamente instáveis era 
necessária. 

descritores - história da terapia intensiva; unidades críticas; história.

introdução

o cuidado de pacientes críticos necessita de 
unidades especiais de atendimento. pacientes mais 
graves comportam-se de modo mais dinâmico que 
pacientes internados em unidades menos críticas 
e suas variações fisiológicas necessitam respostas 
mais rápidas de atendimento.

o termo “medicina de cuidado crítico ”foi in-
troduzido primeiramente no final dos anos 50 na 
university of southern california (usc). as unida-
des incluíam medidas objetivas minuto a minuto 
dos dados vitais, de parâmetros hemodinâmicos e 
respiratórios e avaliações complementares do san-
gue e dos líquidos corporais.1  

HistÓrico

1. evolução inicial das unidades de terapia inten-
siva

“ I do not think that this method is ideal.
It certainly needs to be perfect, and we  

are working at improving it.“

Lassen, 1953

o conceito da separação do atendimento de 
pacientes menos graves e mais graves surgiu com 
florence nightingale (1820 -1910) em 1854, durante 
a Guerra da criméia, na qual o reino unido, frança 
e o império otomano (atual turquia) declararam 
guerra à rússia. florence publicou em 1858 suas 
“Notes on Matters Affecting the Health, Efficiency, 
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and Hospital Administration of the British Army, 
Founded Chiefly on the Experience of the Late War” 
sobre suas atividades como enfermeira militar vo-
luntária.  nesse trabalho, destacou que o  problema 
crucial no atendimento aos soldados britânicos, nes-
te conflito,  foi que, dos 21.000 soldados falecidos 
no conflito da criméia, 16.000 foram por doenças 
potencialmente evitáveis. a causa principal da mor-
talidade observada foi a falta de estrutura logística 
no suporte aos soldados feridos durante o conflito. 
faltavam alimentos, combustível, roupas adequadas 
ao inverno e medicamentos. diante dessa situação, 
a desnutrição e a hipotermia foram rotina, assim 
como a cólera.  o escorbuto também era comum, 
e o provimento de limão trazido pelo exército in-
glês chegava freqüentemente com atraso.2  em ou-
tro livro publicado por florence, em 1859, Notes on 
Nursing: What It Is, and What It Is Not, destacou 
que a proteção aos feridos atendidos nos hospitais 
militares deveriam apresentar uma observação in-
tensiva, e não passiva e, em casos delicados, os pa-
cientes ’’should be watched with the greatest care 
from hour to hour, i had almost said from minute 
to minute.”3  o atendimento hospitalar nos hospitais 
militares de campanha ofereciam serviços inadequa-
dos em relação à limpeza, acomodação, dieta e tra-
tamento médico.2,3

no início do século XX, nos estados unidos 
(eua), ocorreu o aumento do  nascimento de crian-
ças em ambiente hospitalar. esse aumento foi de 5% 
(1900) para mais de 50%  em  1921.  essa mudan-
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ça fez com que o atendimento neonatal fosse exigido 
com mais freqüência dos pediatras norte-americanos. 
em 1922, julius hess (1876 - 1955) no sarah morris 
hospital (chicago) abriu a primeira unidade somente 
para o atendimento de bebês prematuros. na verdade, 
seus trabalhos iniciaram-se pouco antes, em 1914, e 
desenvolveu-se após uma doação da chicago’s infant 
aid society (cias). 5,6,7  em 1914, hess desenvolveu 
sua versão de incubadora, baseada no desenho de um 
modelo alemão feito pelo obstetra  carl credé (1819-
1892), em 1860, em leipzig. 8,9 com a ajuda da cias, 
hess pode organizar uma estação de incubadora (o iní-
cio de uma unidade de atendimento neonatal).8

walter edward dandy (1886–1946) no john ho-
pkins hospital (jhh)(baltimore, eua) iniciou um 
programa de residência médica em neurocirurgia e 
organizou  uma equipe especializada de atendimento 
conhecida como dandy’s brain team. associado a essa 
equipe, w. e. dandy iniciou em 1923, uma unidade es-
pecial de cuidados pós-operatórios imediatos. essa área 
de recuperação era composta de 3 leitos da unidade 
neurocirúrgica do jhh e consistiu na  primeira unida-
de especializada em atendimento a uma especialidade 
cirúrgica surgida  nos eua. os pacientes submetidos a 
craniotomias eram observados nessa unidade um ou 
mais dias até tornarem-se estáveis. 10,11,12,13,14

a partir de 1929, o prolongado suporte respiratório 
ou respiração artificial somente tornou-se possível  com 
o desenvolvimento do ”pulmão de aço“ por drinker e 
shaw. os limites de pressão que esse aparelho  induzia 
à parede torácica durante a respiração estavam entre ± 
5 a ± 10 cm de h2o em pessoas normais. o paciente 
permanecia com a cabeça para fora do cilindro de aço 
e colares de borracha forneciam vedação ao redor do 
pescoço de modo a evitar a fuga do ar de dentro do 
cilindro. a maior complicação observada era a alcalose 
respiratória, cuja monitoração era realizada através de 
frequentes espirometrias. esse “pulmão de aço” permi-
tia a saída de drenos e linhas intravenosas através de 
portinholas laterais.15,16

a segunda Guerra mundial trouxe avanços no tra-
tamento do choque e mais cuidados para os soldados 
no campo de batalha. o número reduzido de enferma-
gem em cuidados pós-operatórios necessitou a organi-
zação de salas de recuperação de modo a melhorar o 
tratamentos dos feridos em combate.17

em 1952, em copenhagen, a epidemia de polio-
mielite com comprometimento bulbar e alterações dos 
músculos respiratórios resultou em dois enormes de-
safios médicos: primeiro, a falta de respiradores (“pul-
mões de aço“- ciclados a pressão negativa).

segundo, a ventilação de modo manual realizada 
por estudantes de medicina que foram convocados para 
proporcionar oxigênio àqueles  pacientes que apresen-
tavam insuficiência respiratória (utilizando um novo 
conceito, o da pressão positiva proposta por bjorn ib-
sen). o entendimento das trocas gasosas e do equilí-
brio ácido-básico veio a seguir, porque o único teste 

laboratorial disponível naquele momento era a medida 
da concentração total do dióxido de carbono.18,19,20 an-
dersen e ibsen, em 1954, relataram que aqueles pacien-
tes que desenvolviam complicações respiratórias eram 
transferidos para locais com cuidados especiais para 
observação e controle de dados vitais (pressão arterial, 
pulso e respiração). as medidas adotadas para esses 
pacientes que evoluíam para insuficiência respirató-
ria consistiam em traqueostomia, inserção de um tubo 
com balonete (cuff ), ventilação com bolsa, ventilação 
mecânica, drenagem postural e tubagem gástrica. esses 
cuidados resultaram na redução da mortalidade de 80% 
para 40%.20,21,22

em 14 de julho de 1958, peter safar (1924-2003) 
planejou e abriu a primeira unidade de cuidado intensi-
vo no johns hopkins bayview medical center em balti-
more (eua). 23 alguns autores referem que os cuidados 
intensivos e a própria história da  terapia intensiva de-
veriam ser divididos em antes e depois de peter safar, 
tal a sua importância. safar também contribuiu para 
idealizar a “reanimação” abc, como ela é chamada, a 
qual permanece inalterada até hoje.24,25 outras áreas de 
emergência e de cuidados críticos desenvolvidos por 
safar foram a “reanimação” cerebral (brains too good 
to die), a doação de órgãos e a medicina de desastres 
(experiência pessoal de safar, vivida por ele no perío-
do de 1939 a 1945 durante a ocupação da áustria pela 
alemanha).25,26 

tabela 1 - cronoloGia da eVoluÇÃo inicial da 
unidade de terapia intensiVa

ano evento 

1859 florence nightingale
observação mais intensiva 
dos soldados britânicos 
feridos em combate

1922 julius hess
unidade neonatal para 
atendimento de prematuros

1923 walter e. dandy 
unidade pós-operatória em 
neurocirurgia

1929 drinker, shaw
desenvolvimento do “pulmão 
de aço”

1954 andersen, ibsen

unidades de cuidados 
especiais para o atendimento 
durante a epidemia de 
poliomielite bulbar

1958 peter safar
inauguração da primeira 
unidade de cuidado intensivo

1958
university of 
southern california

definição “medicina de 
cuidado crítico”

2. unidades coronarianas

“ ...  many hearts are too young to die.”
Claude Beck

a doença arterial coronária no final dos anos 50 e 
início dos anos 60 não trazia muito interesse à cardiolo-
gia. julian citou que, em 1959, somente 6 artigos foram 
publicados sobre o assunto no British Heart Journal e 7 
durante o ano de 1964. a doença coronariana era muito 
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pouco conhecida, mas representava uma mortalidade 
de aproximadamente 30%, mesmo após 4 a 6 semanas 
de hospitalização. isso, apesar de o primeiro artigo pu-
blicado no New England Journal of Medicine ser sobre 
a angina pectoris.27,28

 a evolução da reanimação cardíaca caminhava 
lentamente. beck et al. (1947) realizaram a primeira 
desfibrilação interna com sucesso durante uma cirurgia 
de reconstrução torácica.29   beck et al. (1956) reali-
zaram a primeira desfibrilação interna, com sucesso,  
após um infarto  agudo do miocárdio.30 a seguir, re-
agan relatou experiência semelhante.31 Zoll et al, tam-
bém em 1956, cessaram a primeira fibrilação ventricular 
aplicando um choque elétrico sobre a parede torácica. 
em 1957, Kouwenhoven et al., relataram experiência 
semelhante também com sucesso.32,33  

friedrich maass,em 1892, relatou pela primeira vez 
com sucesso a massagem cardíaca com o tórax fechado 
em humanos (dois casos de pacientes  submetidos a 
anestesia com o uso de clorofórmio), com o objetivo 
de proporcionar  a circulação sanguínea. maass nessa 
época era residente em cirurgia na universidade de Go-
ettingen, alemanha.34,35,36  igelsrud, em 1901,(tromsö, 
noruega),(citado no artigo de Keen) relatou outro caso 
em que ocorreu parada cardíaca após a realização de 
uma histerectomia abdominal com a utilização de clo-
rofórmio como anestésico. foi realizada toracotomia e 
massagem cardíaca interna com sucesso.37 na verdade, 
o conceito naquela época era de que a massagem apli-
cada sobre a parede torácica forçaria a expiração, e 
não a circulação.35 apesar desses sucessos iniciais com 
a realização da massagem cardíaca, o método foi es-
quecido por aproximadamente  70 anos.19 Vários fato-
res contribuíram para essa obscuridade: a base fisiopa-
tológica da parada cardiopulmonar não era entendida, 
o galvanômetro foi inventado somente em 1901 por 
einthoven, a síndrome clínica do infarto foi descrita so-
mente em 1912, por james b. herrick, e, havia pouca 
comunicação entre fisiologistas e clínicos no século XiX 
(em experimentos animais, no início do século XX, já 
estavam sendo usadas as técnicas de massagem cardía-
ca e adrenalina para a restauração da circulação) .35,38,39   
em 1957, stout relatou dois casos em que o tórax foi 
comprimido de maneira a prover respiração artificial, 
sem a abertura do tórax. cita neste mesmo artigo um 
caso em que “... one man recently has tried hammering 
on the chest with success …” 40 Kouwenhoven et al., em 
1960, reintroduziram a massagem cardíaca com o tórax 
fechado.41 

o atendimento de vários casos de pacientes com 
infarto que apresentaram parada cardíaca através de 
massagem cardíaca interna, em 1959,  fez com que 
desmond G. julian defendesse um centro especiali-
zado de cuidado coronariano.42   day e dimond, em 
1960, propuseram o nome de unidade de cuidado crí-
tico coronário (coronary care unit).43 mas somente em 
1962 tais unidades começaram a funcionar na prática.
depois dessas unidades semelhantes  também  foram 

implantadas  nas  cidades de  Kansas  city,  philadel-
phia e toronto.44   

em 1964, foi publicado o primeiro impresso orien-
tando o estabelecimento de montagem de uma unidade 
coronária. a primeira edição expirou em 60 dias, de-
monstrando a demanda na época de tal informação a 
respeito dessas unidades.45 as unidades  coronarianas 
somente tornaram-se possíveis após o desenvolvimen-
to das técnicas de ressuscitação cardiopulmonar com 
tórax fechado e a contínua monitorização cardíaca. 46

a necessidade de atendimento especializado nas 
unidades coronarianas e uma necessidade de normati-
zação para o atendimento dos pacientes durante a re-
animação cardíaca levaram à organização da primeira 
diretriz sobre o tema.47 no trabalho de Killip e Kimball 
(1967), observou-se que em 250 pacientes, os resulta-
dos de tratamento em infarto do miocárdio eram me-
lhores em centros especializados coronarianos.48      

tabela 2 - cronoloGia das unidades coronarianas

ano evento 

1892 friedrich maass
primeiros relatos de 
massagem cardíaca com o 
tórax fechado

1901 igelsrud
primeiros relatos de 
massagem cardíaca com o 
tórax aberto

1912 james herrick 
descrição da síndrome clínica 
do iam

1947 claude beck desfribilação cardíaca interna

1956 paul Zoll desfribilação cardíaca externa

1962 desmond julian
abertura da primeira 
unidade de terapia intensiva 
coronariana

1966
american heart 
association 

primeira diretriz de 
atendimento de reanimação 
cardiopulmonar

1967 Killip e Kimbal

o atendimento do iam 
em unidades coronarianas 
evoluiram mais 
favoravelmente

concLusão

poder-se-ia concluir que, em palavras de peter sa-
far, a história foi “... developed by several role players, 
who stood on the shoulders now stand future pioneers.“ 
49 a necessidade da melhoria  no atendimento e or-
ganização dos pacientes mais graves mostrou-se uma 
necessidade. muitos conhecimentos não foram entendi-
dos em sua época, mas seus esforços iniciais não foram 
esquecidos. À todos estes que proporcionaram a evo-
lução das unidades de terapia intensiva e das unidades 
coronarianas, uma mensagem:“Uma grande jornada 
começa a partir de um simples passo.“

breve história da terapia intensiva.
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resumo - os pólipos gástricos são lesões não comumente encontradas, porém têm grande relevância clíni-
ca, visto que alguns tipos histológicos estão intimamente ligados ao desenvolvimento do câncer. descrever 
a quantidade de endoscopias digestivas altas que encontraram pólipos gástricos, bem como seus aspectos 
histopatológicos e endoscópicos, além da análise da idade e gênero dos pacientes. trata-se de um estudo re-
trospectivo de pacientes com pólipos gástricos que realizaram endoscopia digestiva alta no hospital universi-
tário evangélico de curitiba, no período de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2010. os dados foram 
analisados a partir do banco de dados dos exames endoscópicos feitos nesse período com o diagnóstico de 
lesão polipóide gástrica. os seguintes dados foram analisados nos pólipos: localização, diâmetro, quantidade 
de pólipos, tipo histológico do pólipo, classificação de yamada. em relação aos pacientes, serão analisados 
o gênero e a idade. foram analisadas 7.186 endoscopias, das quais foram diagnosticados 170 pólipos gástri-
cos, o que equivale a 2,37% dos exames realizados. Quanto ao gênero e idade, 106 (62,35%) pacientes eram 
mulheres enquanto 64 (37,65%) eram homens, sendo a média de idade de 59,98, com uma variação na idade 
de 22 a 97 anos. dos 170 pólipos diagnosticados endoscopicamente, 135 foram analisados histologicamente. 
o tipo histológico mais comum foi o hiperplásico, com 54,07%; seguido de glândulas fúndicas, com 18,51%; 
inflamatórios, 14,81%; hamartomatosos, 10,37%; e adenomatosos, com 2,22%. houve uma predominância de 
pólipos hiperplásicos acima dos 50 anos, sendo, do total de pólipos hiperplásicos encontrados, 59 (80,8%) 
casos acima dessa faixa etária. outro pólipo praticamente só encontrado acima dos 50 anos foi o hamarto-
matoso, com 13 (92,85%) casos. a grande maioria dos pólipos era menor que 1centímetro de diâmetro 124 
(72,94%). de acordo com a localização do pólipo das 170 endoscopias realizadas, 46,47% estavam em antro 
gástrico seguido de fundo gástrico 30,59%, corpo gástrico 20% e boca anastomótica 2,94%.  de acordo com a 
classificação de yamada, a maioria dos pólipos foi classificada como sésseis (ii) 111 (65,19%) e lesão elevada 
37 (21,77%). com relação à quantidade de pólipos encontrada em cada paciente, 120 (70,59%) apresentaram 
pólipos gástricos únicos enquanto 50 (29,41%) tiveram pólipos gástricos múltiplos. de todas as endoscopias 
analisadas, 170 (2,37%) apresentaram pólipos gástricos, com localização principalmente em antro, seguida 
por fundo e corpo gástrico, sendo a maioria dos pólipos menores que 1 centímetro de diâmetro. o tipo 
histológico mais encontrado foi o hiperplásico, estando os pólipos mais presentes de maneira solitária e per-
tencendo a classe ii ou séssil, de acordo com a classificação de yamada. Quanto aos pacientes, a maioria era 
mulher e a média de idade dos pacientes acometidos foi de praticamente 60 anos.
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introdução

os pólipos gástricos são lesões não comumente 
encontradas, porém têm grande relevância clínica, visto 
que alguns tipos histológicos estão intimamente ligados 
ao desenvolvimento do câncer 1.

antes do advento da endoscopia digestiva alta, a 
detecção dos pólipos se dava principalmente por exa-
mes radiográficos com contraste, sendo o seu tratamen-
to com cirurgia abdominal. o uso da endoscopia faci-
litou e melhorou a qualidade diagnóstica, pois facilitou 
a visualização e captação de pólipos para a realização 
da biópsia 2.

o câncer gástrico é um grande problema atual-
mente, devido à falta de diagnóstico precoce. embora 
a sua incidência esteja diminuindo, no mundo é o se-
gundo tumor maligno mais frequente, sendo no brasil a 
terceira causa de câncer no homem, com 13.820 novos 
casos, e a quinta na mulher, com 7.680 novos casos no 
ano de 2010 (inca 2010), 3.

os pólipos gástricos podem ser classificados como 
neoplásicos ou não neoplásicos, sendo estes a sua 
maioria com cerca de 80 a 90% de todos os pólipos. 
podem ser únicos ou múltiplos, sendo alguns relacio-
nados a algumas síndromes polipóides. os principais 
tipos de pólipo não neoplásicos são os hiperplásicos 
e os de glândulas fúndicas. os neoplásicos são basica-
mente os adenomatosos, que podem ser divididos em 
tubulares, tubulovilosos ou vilosos 1, 4, 2.

a patogênese dessas lesões não é totalmente 
compreendida. pólipos hiperplásicos e adenomatosos 
aparentemente têm causas inflamatórias ou irritativas 
crônicas. pólipos de glândulas fúndicas aparentemente 
estão relacionados à terapia com inibidores da bomba 
de prótons, esporadicamente os hormônios femininos 
também podem exercer influência sobre esses pólipos 
5, 6.

os pólipos hamartomatosos têm origem mesen-
quimal, crescendo raramente no estômago e tendo um 
baixo potencial de malignização. os pólipos inflamató-
rios ocorrem em decorrência de repetidas inflamações 
da mucosa gástrica e são descritos pela maioria dos 
autores como um processo reativo que leva ao seu apa-
recimento 7, 8.  

oBJetivos

descrever a quantidade de endoscopias digestivas 
altas realizadas no hospital universitário evangélico de 
curitiba da faculdade evangélica do paraná (huec/
fepar), no período de janeiro de 2008 a dezembro 
de 2010, que encontraram pólipos gástricos, relatando 
sua localização, diâmetro, quantidade, tipo histológico 
e classificação de yamada, além da análise da idade e 
gênero dos pacientes.

metodoLoGia

delineamento: foi utilizada coorte retrospectiva de 
pacientes com pólipos gástricos, que realizaram endos-
copia digestiva alta no hospital universitário evangéli-
co de curitiba, no período de 1º de janeiro de 2008 a 
31 de dezembro de 2010. os dados foram analisados a 
partir do banco de dados dos exames endoscópicos fei-
tos nesse período com o diagnóstico de lesão polipói-
de gástrica, entendendo-se esta como qualquer lesão 
elevada de aspecto polipóide de origem epitelial ou 
não. a partir disso, foi revisada a descrição do exame 
endoscópico e histopatológico. 

critérios de inclusão: todos os pacientes de ambos 
os sexos e idade que realizaram endoscopia digestiva 
alta no período de janeiro de 2008 a 31 de dezembro 
de 2010.

pacientes menores de 18 anos ou pacientes em 
que não foi visualizado o estômago com o exame de 
endoscopia digestiva alta foram excluídos deste estudo.

os seguintes dados serão analisados nos pólipos: 
localização, diâmetro, quantidade de pólipos, tipo his-
tológico do pólipo, classificação de yamada, a que con-
templa a análise do aspecto lateral da implantação. em 
relação aos pacientes serão analisados o gênero e a 
idade.

Quanto à localização, os pólipos serão divididos 
em corpo, antro, fundo, boca anastomótica. sobre o di-
âmetro, serão agrupados em menores que 1 centímetro, 
entre 1 e 1,99 centímetro, maiores que 2 centímetros.

em relação à idade, os pacientes serão agrupados 
nos seguintes grupos, entre 18 e 34, 35 a 49, 50 a 64, 
65 a 79 e maiores que 80 anos completos na data do 
exame.

histologicamente serão divididos em adenomato-
sos, hiperplásicos, glândulas fúndicas, inflamatórios e 
hamartomatosos. finalmente, em relação à quantidade, 
serão agrupados em únicos ou múltiplos.  

para análise de resultados, serão utilizadas tabelas 
de frequências, de percentuais e de estatísticas descri-
tivas.

resuLtados

durante o período de janeiro de 2008 até dezem-
bro de 2010, foram analisadas 7.186 endoscopias reali-
zadas no hospital universitário evangélico de curitiba, 
das quais foram diagnosticados 170 pólipos gástricos, o 
que equivale a 2,37% dos exames realizados.

Quanto ao gênero e idade, 106 (62,35%) pacientes 
eram mulheres enquanto 64 (37,65%) eram homens, 
sendo o mais novo com 22 anos e o mais velho com 
97 anos. a média de idade foi de 59,98 anos com um 
desvio padrão de 14,42 anos.

dos 170 pólipos diagnosticados endoscopicamen-
te, 135 foram analisados histologicamente. nessa aná-
lise, 3 (2,22%) eram adenomas, sendo em 2 casos do 
tipo tubular e 1 do tipo túbuloviloso, 25 (18,51)%  eram 
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de glândulas fúndicas, 73 (54,07%) eram hiperplásicos, 
14 (10,37%) eram hamartomatosos e 20 (14,81%) eram 
inflamatórios (tabela 1).

tabela 1 – freQuÊncia do tipo histolÓGico do pÓlipo de acordo com a idade

ap/ idade 20-34 35-49 50-64 65-80 >80 total geral

adenoma 0 1    (33%) 1    (33%) 1    (33%) 0 3

Gld. fúndica 0 6    (24%) 8    (32%) 9    (36%) 2   (8%) 25

hiperplásicos 3  (4%) 11  (15%) 30  (41%) 24  (33%) 5    (7%) 73

hamartomas 1  (7%) 0 6    (43%) 7    (50%) 0 14

inflamatórios 1  (5%) 5    (25%) 7    (35%) 6    (30%) 1    (5%) 20

total geral 5 23 52 47 8 135

com relação à frequência da idade e tipo histoló-
gico, houve neste trabalho uma predominância de póli-
pos hiperplásicos acima dos 50 anos, sendo encontrado 
em 59 (80,8%) pacientes. outro pólipo praticamente 
só encontrado acima dos 50 anos foi o hamartomato-
so, o qual teve 1 caso (7,14%) abaixo de 50 anos e 13 
(92,85%) acima.      

em relação ao tamanho, a grande maioria dos póli-
pos  (72,94%) era menor que 1 centímetro de diâmetro.  

40 pacientes (23,53%) tinham pólipos entre 1 e 1,99cm 
e apenas 6 (3,53%) tinham pólipos com mais de 2 cm 
de diâmetro e nenhum com mais de 3 cm.

mais da metade dos pólipos hiperplásicos e mais 
de dois terços dos inflamatórios era menor que 1cm de 
diâmetro; em contrapartida, apenas pouco mais de um 
terço dos pólipos hamartomatosos se encontrava nessa 
faixa de tamanho (tabela 2).

tabela 2 – freQuÊncia do tipo histolÓGico do pÓlipo de acordo com seu diÂmetro

ap/ diâmetro 0,1-0,99 cm 1-1,99 cm acima de 2 cm total geral

adenoma 1      (33%) 2      (67%) 0 3

Gld. fúndica 23    (92%) 1      (4%) 1      (4%) 25

hiperplásico 57    (78%) 14    (19%) 2      ( 3%) 73

hamartoma 5      (36%) 8      (57%) 1      (7%) 14

inflamatório 14    (70%) 5      (25%) 1      (5%) 20

total geral 100 30 5 135

nas 170 endoscopias analisadas, 79 (46,47%) dos 
pólipos estavam em antro gástrico, 5 (2,94%), na boca 
anastomótica, 34 (20%) em corpo gástrico e, por fim, 
52 (30,59%) pacientes com pólipos o tinham em fundo 
gástrico.

na análise da frequência do tipo histológico de 
acordo com sua localização, os pólipos inflamatórios 

eram mais frequentes no antro, região em que também 
apareceram mais pólipos hiperplásicos, enquanto no 
fundo gástrico os mais frequentes eram os de glândulas 
fúndicas, pólipos ausentes no antro (tabela 3).
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tabela 3 – freQuÊncia do tipo histolÓGico do pÓlipo de acordo com sua localiZaÇÃo

ap/ localização antro boca anastomótica corpo fundo total geral

adenoma 1      (33%) 0 1    (33%) 1     (33%) 3

Gld. fúndicas 0 1     (4%) 1    (4%) 23   (92%) 25

hiperplásicos 37    (51%) 2     (3%) 17  (23%) 17   (23%) 73

hamartomatosos 11    (79%) 0 2    (14%) 1     (7%) 14

inflamatórios 11    (55% 1     (5%) 5    (25%) 3     (15%) 20

total geral 60 4 26 45 135

tabela 4 – freQuÊncia do tipo histolÓGico do pÓlipo de acordo com a classificaÇÃo de yamada

 ap/ yamada i ii iii iV total geral

adenoma 2    (66%) 1    (33%) 0 0 3

Gld. fúndicas 0 24  (96%) 0 1    (4%) 25

hiperplásicos 25  (34%) 42  (58%) 3   (4%) 3    (4%) 73

hamartomatosos 2    (14%) 4    (29%) 1   (7%) 7    (50%) 14

inflamatório 2    (10%) 16  (80%) 2   (10%) 0 20

total geral 31 87 6 11 135

nas 170 endoscopias analisadas, 37 (21,77%) póli-
pos foram classificados no sistema de yamada com le-
são elevada (i), 111 (65,19%) foram classificados como 
sésseis (ii), 9 (5,29%) como semipediculados (iii) e, fi-
nalmente, 13 (7,65%) pólipos foram classificados como 

pediculados  (iV).
os pólipos hiperplásicos e inflamatórios, na sua 

grande maioria, eram sésseis, enquanto a metade dos 
hamartomas eram pediculados (tabela 4). 

com relação à quantidade de pólipos, viu-se que, 
dos 170 pacientes, 120 apresentaram pólipos gástricos 
únicos, enquanto 50 tiveram pólipos gástricos múlti-
plos.

discussão

Geralmente, os pólipos gástricos são pequenas le-
sões assintomáticas, fato que os levam ao diagnóstico 
casual. obteve-se, neste estudo, incidência de 2,37%, 
próximo aos 2% relatados por ming et al (1977).

o gênero prevalente neste estudo foi o feminino, 
com 62% dos pacientes, dado que é bem controverso 
na literatura, porque, na maioria da literatura, como 
morais et al (2006) e molaei et al (2009), a prevalência 
é maior nos pacientes masculinos.  

com relação à frequência dos tipos histológicos, 
neste estudo verificou-se que o pólipo hiperplásico foi 
o mais freqüente, com 54,07% do total; seguido pelo 
de glândulas fúndicas, com 18,51%; inflamatório, com 
14,81%; hamartomatoso, com 10,37%; e adenomatoso, 
com 2,22%. essa frequência é bastante discordante na 

literatura. sivelli et al (2006) encontraram 44,5 % de pó-
lipos hiperplásicos, com 16,5% de adenomas, enquanto 
palácios et al (2006) descreveram uma frequência de 
75% de pólipos hiperplásicos, com 5,9% de adenoma-
tosos.

Quanto aos pólipos de glândulas fúndicas, não fo-
ram encontrados focos de displasias nem de degenera-
ção maligna. esse tipo foi o segundo mais freqüente, 
com 18,51% do total de lesões. houve ausência de pó-
lipos em antro e metade dos pacientes tinha múltiplos 
pólipos, fatos que coincidiram com dados da literatura 
1, 10.

no estudo em questão, verificou-se uma incidên-
cia perto de 95% de pólipos hiperplásicos com menos 
de 2 cm de diâmetro, dado que já era esperado, visto 
que 90% dos pólipos têm  menos de 1,5 cm, segundo 
brandalise et al (1996).

a malignização do pólipo hiperplásico é um fator 
raro, sendo considerada uma lesão benigna. a incidên-
cia de um carcinoma no pólipo hiperplásico é abaixo 
de 1% 5. este estudo não revelou nenhum pólipo hiper-
plásico com foco carcinomatoso.
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concLusão

das 7.186 endoscopias realizadas no hospital uni-
versitário de curitiba, 170 (2,37%) apresentaram póli-
pos gástricos, estando estes principalmente em antro 
seguido por fundo e corpo gástrico, sendo a maioria 
dos pólipos menores que 1 centímetro de diâmetro. 

o tipo histológico mais encontrado foi o hiper-
plásico, estando os pólipos mais presentes de maneira 
solitária e pertencendo à classe ii ou séssil de acordo 
com a classificação de yamada.

a maioria dos pacientes neste estudo foi do sexo 
feminino e a média de idade foi de 60 anos de idade. 

junior crn, brambilla ea, poyer eb, bark K, campiolo mf. morphological analysis of pathological and anathomical 
Gastric polypectomies held on an university hospital during the period of three years. rev. méd. paraná, curitiba, 
2012;70(1):34-39.

aBstract - the gastric polyps lesions are not commonly found, but they have great clinical relevance, since some 
histological types are closely linked to cancer development. describe the number of endoscopies that found gastric 
polyps and the analysis of gender and age of these pacientes. this is a retrospective study of patients with gastric 
polyps, who underwent upper endoscopy at evangelical hospital in curitiba, in the period from 1 january 2008 
to december 31, 2010. data were analyzed from the database of endoscopy done in this period with the diagno-
sis of gastric polypoid lesions. the following data were analyzed in polyp location, diameter, number of polyps, 
histologic type of polyp, yamada classification. concerning to the patients gender and age will be analyzed. 7186 
endoscopies were analyzed, of which 170 were diagnosed gastric polyps, which equals 2.37% of the examinations. 
106 (62.35%) patients were women while 64 (37.65%) were men, and the mean age was 59.98 with a range in age 
from 22 to 97 years. from the 170 polyps diagnosed endoscopically, 135 were examined histologically. the most 
common histological type was hyperplastic with 54.07%, followed by fundic glands with 18.51%, 14.81% inflam-
matory, hamartomatous and adenomatous 10.37% to 2.22%. we found a predominance of hyperplastic polyps in 
patients over fifty years, and of all hyperplastic polyps found, 59 (80.8%) cases with this type of polyp are above 
this age. another polyp found almost exclusively over 50 years was hamartomatous, with 13 (92.85%) cases. the 
vast majority of polyps were smaller than one centimeter in diameter 124 (72.94%). according to the location of the 
polyp 170 endoscopies, 46.47% were in gastric antrum followed by 30.59% gastric fundus, gastric body and 20% 
anastomotic 2.94%. according to the yamada classification, the majority of polyps were classified as sessile (ii) 111 
(65.19%) and elevated lesion 37 (21.77%). regarding the number of polyps found in each patient, 120 (70.59%) had 
gastric polyps while only 50 (29.41%) had multiple gastric polyps. of all the endoscopies analyzed, 170 (2.37%) 
had gastric polyps, with localization mainly in the antrum followed by fund and gastric body, with the majority of 
polyps smaller than 1 cm in diameter. the most found histologic type were the hyperplastic polyps belonging to 
class ii or sessile in accordance with the yamada classification. the majority of patients were women and mean age 
of affected patients was nearly 60 years.

KeyWords - polyps, endoscopic, polypectomy, Gastric, stomach.
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papiLoma uroteLiaL - reLato de caso em menino de 10 anos

urothelial papilloma - case report on 10 years old boy
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smaniotto ap, Gazim cc, lima plm, pascolat G, schultz K. papiloma urotelial - relato de caso em menino 
de 10 anos. rev. méd. paraná, curitiba, 2012;70(1):40-43.

resumo - papiloma urotelial é raro em pacientes na infância, sendo mais comum em pacientes na sua sexta 
ou sétima década de vida. comumente é indolor, sendo os sinais mais frequentes: hematúria, sintomas irritati-
vos durante a micção, retenção urinária. o diagnóstico é realizado a partir de cistoscopia e anatomopatologia. 
no caso l.a.V, masculino, 10 anos, chegou ao pronto-socorro com dor de baixo-ventre, de forte intensida-
de, tipo cólica, não apresentando outros sintomas associados. realizou-se um ultrassom de abdome, que 
evidenciou uma lesão sólida única, vegetante em base medindo 15 milímetros, lobulada e bem delimitada. 
o parcial de urina foi negativo para hematúria. depois de realizada uma cistoscopia com retirada da lesão, 
a análise anatomopatológica diagnosticou o papiloma urotelial. o tratamento da lesão foi realizado com a 
sua retirada durante a cistoscopia com sucesso. papiloma urotelial na infância tem baixa taxa de mutação e 
recidiva, portanto há  um ótimo prognóstico para o paciente.

descritores - neoplasias de bexiga urinária, papiloma urotelial, dor abdominal, neoplasias na infância, 
achados incidentais.

introdução

os papilomas uroteliais são lesões benignas 
que geralmente afetam pacientes em sua sexta ou 
sétima década de vida, com incidência predominan-
temente no sexo masculino e tem como principal 
manifestação clínica a hematúria macroscópica. o 
diagnóstico definitivo é realizado através da cistos-
copia e anatomopatologia. o índice de mutação ou 
recorrência do quadro é baixo. este relato de caso 
tem como objetivo abordar as características desta 
patologia na faixa etária pediátrica e demonstrar a 
variabilidade do quadro clínico desta patologia.

caso cLínico

l.a.V, masculino, 10 anos de idade, 28 kg, bran-
co, natural e residente em campina Grande do sul, 
paraná, procurou atendimento no dia 18/06/2012 
com queixa de dor abdominal inespecífica.

o paciente queixava-se de dor em baixo ven-
tre, de forte intensidade, tipo cólica, negava fator de 
piora, melhora desencadeante ou associado. aquele 
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sintoma teve início abrupto 20 dias antes de pro-
curar o atendimento, fazendo uso de analgésicos 
comuns sem melhora do quadro. o paciente não 
apresentou sintomas associados, como náuseas, vô-
mitos ou diarreia, tinha evacuações e diurese sem 
alterações, negava hematúria, disúria, urgência ou 
polaciúria. não houve episódios de febre no de-
correr desses dias, sendo a presença de tremores o 
único sintoma relatado. 

o responsável pelo paciente nega que l.a.V 
tenha sido internado anteriormente, também nega 
cirurgia, alergia medicamentosa e outras comorbi-
dades referentes ao paciente. o paciente não se en-
contrava sob o uso de nenhum medicamento de 
uso contínuo e a sua vacinação estava em dia. 

em seu histórico familiar, mãe hipertensa e avó 
materna com história pregressa de nefrolitíase.

reside em casa de madeira, a qual tem sanea-
mento básico, com quatro pessoas e um cachorro 
como animal de estimação. a mãe do enfermo é 
tabagista e o pai, ex-tabagista há 2 anos.
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no exame físico apresentava-se em bom estado 
geral, lúcido e orientado em tempo e espaço, acianóti-
co, anictérico, afebril, hidratado, normocorado, eupnei-
co e nutrido. o abdome estava plano, flácido, ruídos 
hidroaéreos presentes, indolor à palpação superficial 
e profunda, sem massas palpáveis ou sinais de trauma 
local. 

o paciente foi então internado para investigação 
da dor abdominal. realizou parcial de urina com resul-
tado de densidade: 1025; ph: 5,0; proteínas: 0; glicose: 
0; corpos cetônicos: 0; hemoglobina: 0; nitrito negativo 
e leucócitos negativos. também foi submetido a uma 
ultrassonografia de vias urinárias, que evidenciou uma 
lesão sólida, vegetante, localizada em trígono vesical, 
medindo 15 milímetros, lobulada e bem delimitada. o 
internamento prolongou-se por 2 dias, quando foi re-
alizada a cistoscopia. o laudo do patologista para a 
lâmina cistoscópica foi de papiloma urotelial.

discussão

os papilomas uroteliais correspondem a 1% ou 
menos dos tumores vesicais, representando  entre as 
neoplasias papilares de urotélio menos de 3%¹. a faixa 
etária dos pacientes afetados é ampla, mas a maioria 
está em sua sexta ou sétima década de vida2, sendo a 
incidência em homens maior do que em mulheres, isto 
é, de 5:1(3–7). no caso relatado a faixa etária é menos 
acometida, mantendo relação com a literatura o sexo 
do indivíduo em questão.

a localização mais habitual dos papilomas urote-
liais é na bexiga, correspondendo a 90%, mas também 
pode ocorrer na uretra, sendo infrequente no trato uri-
nário superior. a etiologia é idiopática e há autores que 
a definem como uma reação hiperplásica secundária a 
um processo inflamatório crônico. um estudo realiza-
do no hospital Virgen de la salud, toledo, espanha, 
relatou que 64,2% dos pacientes diagnosticados com 
papiloma urotelial eram tabagistas 3. a associação com 
tabagismo é dada após 20 anos de uso, com um incre-
mento de risco de 66% em homens e 30% em mulheres, 
há relatos de que a exposição ocupacional a tintas e 
solventes também possa estar associada ao desenvolvi-
mento do tumor 6,9.

no caso do paciente acima, é difícil estabelecer 
relação com tabagismo ou ocupação, já que se trata de 
uma criança de 10 anos, mesmo que os pais sejam taba-
gistas, o tempo de exposição ao tabaco passivamente 
é inferior a 20 anos. a localização do tumor no caso é 
semelhante à relatada, sendo na bexiga.

de acordo com o consenso da oms/isup (organi-
zação mundial de saúde/international society of urolo-
gical pathology) de 1998, as lesões papilares uroteliais 
foram classificadas em: papiloma, neoplasia papilar 
de baixo grau de malignidade, carcinoma urotelial de 
baixo grau e carcinoma urotelial de alto grau 10. os 
papilomas são sempre lesões benignas, diagnosticados 
por meio da clínica, da cistoscopia e da análise histo-

patológica 11. 
os sintomas e sinais clínicos mais frequentes em 

pacientes com papiloma vesical são: hematúria macros-
cópica (presente em 90% dos pacientes) (2,3,5–7,12), 
ausência de dor abdominal ou miccional, sintomas ir-
ritativos durante micção (polaciúria e urgência uriná-
ria) e retenção urinária12. raramente pacientes podem 
apresentar sintomas miccionais obstrutivos13. em estu-
do realizado por liangcheng, et al no qual foram es-
tudados 52 casos de papiloma urotelial, hematúria foi 
um achado presente em 30 casos, sintomas irritativos 
em 11 casos, 11 assintomáticos, e em 1 o papiloma foi 
achado acidental 6.

devido à variabilidade de sintomas, o diagnósti-
co definitivo só pode ser confirmado por cistoscopia e 
anatomopatologia (7).

em um artigo de revisão realizado por Greenfild et 
al, em que, foram analisadas 342 crianças com hema-
túria macroscópica, somente 3 apresentavam papiloma 
urotelial 14. em estudo realizado por samson et al com 
23 pacientes menores de 20 anos, 19 apresentavam he-
matúria macroscópica, 2 com hematúria microscópica 
e 2 sem hematúria 9.

no caso relatado, houve grande diferença entre a 
sintomatologia apresentada pelo paciente e a da relata-
da na literatura. a queixa principal do paciente foi dor 
em baixo ventre, um achado geralmente ausente nesta 
patologia, negando os sintomas mais comuns apresen-
tados, como hematúria, tanto macroscópica quanto mi-
croscópica, sendo a última descartada pelo parcial de 
urina, e ausência de sintomas irritativos como urgência 
ou disúria.

neste caso os diagnósticos diferenciais foram ex-
cluídos com base em anamnese, que negava trauma, 
parcial de urina, excluindo infecção urinária e hematú-
ria, e us de abdome, afastando anormalidades do trato 
geniturinário.

o exame de triagem geralmente realizado é a ul-
trassonografia de abdome, que pode avaliar a localiza-
ção da massa e tamanho. a tomografia computadoriza-
da de abdome apresenta maior especificidade, porém 
em crianças geralmente tenta-se poupá-las da radiação, 
pois elas têm maior número de células em mitose, o 
que predispõe mais ao surgimento de neoplasias. esta 
escolha clínica por ultrassonografia está embasada nos 
princípios do protocolo de alara (as low as reaso-
nably achievable) 15. no caso relatado, como não havia 
suspeitas de papiloma urotelial, o ultrassom de abdome 
não foi feito por triagem, e sim pelo fato de ter clínica 
de infecção urinária, esse exame é comumente solicita-
do para descartar hipótese de anomalias congênitas no 
trato urinário em crianças com esta clínica.

a ultrassonografia é mais sensível em crianças por 
ser a bexiga um órgão predominantemente abdominal, 
diferente em adultos, onde sua apresentação é pélvi-
ca16.

no nosso caso, o exame de imagem inicial foi a ul-
trassonografia de abdome, devido à fácil acessibilidade, 
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e menor custo.
na cistoscopia, os papilomas são encontrados ge-

ralmente no trígono vesical ou no colo vesical, assim 
como nos pacientes adultos. eles são caracterizados 
usualmente como lesões pequenas, de até 3 centíme-
tros, porém pode chegar até 8 centímetros. na maioria 
das vezes são lesões únicas, 90-98% (5,7,17,18), ocor-
rendo raramente múltiplas lesões, 6% 7. os papilomas 
têm como característica serem pedunculados ou sésseis 
com superfície delicada 2.

a cistoscopia realizada apresentou lesão em colo 
vesical, menor que 3 centímetros e única. 

na análise histopatológica caracterizam-se por pos-
suírem papila delicada, organização celular, tamanho e 
forma nuclear idênticas ao urotélio normal, cromatina 
nuclear fina, nucléolo e mitoses ausentes e células em 
guarda-chuva uniformemente presentes. eles formam 
lesões, as quais se fixam superficialmente à mucosa do 
urotélio por um pedículo, tendo um eixo fibrovascular 
frouxo 13.

pacientes com tumores vesicais na infância têm 
baixa taxa de mutação e recidiva, e no papiloma urote-
lial, esses índices são ainda menores (5–7,9,19)

no estudo de liancheng, dos 52 pacientes anali-
sados, 4 apresentaram recidiva com uma média de 3,3 
anos do diagnóstico e somente 1 desenvolveu neopla-

sia de baixo grau seis anos após o diagnóstico5. diver-
sos estudos referentes a mutações em tumores vesicais 
demonstram que o papiloma é uma lesão sem deleções 
ou alterações genéticas definidas. em adultos a muta-
ção genética mais associada é o gene tp3. no estudo 
de 23 casos em menores de 19 anos, nenhum apresen-
tou mutações deste gene. nesse mesmo estudo, foi pes-
quisado se havia associação com a infecção pelo hpV, 
sendo esta descartada em jovens adultos e crianças20.

o tratamento definitivo é realizado através da res-
secção transuretral da lesão12. a literatura não estabele-
ce limite de tempo para realização de cistoscopias de 
controle ou a necessidade destas, devido à baixa taxa 
de mutação ou recidiva. só é recomendada em caso de 
recidiva de sintomas 5,6,9.

comentários Finais

este relato de caso mostra o raro diagnóstico de 
papiloma urogenital de bexiga em um menino de 10 
anos de idade. o paciente apresentava poucas mani-
festações clínicas, tendo o diagnóstico sido um achado 
do ultrassom de abdome. o tratamento instituído foi a 
ressecção endoscópica, que, segundo a literatura pro-
porciona ótimo prognóstico a longo prazo.

smaniotto ap, Gazim cc, lima plm, pascolat G, schultz K. urothelial papilloma - case report on 10 years old boy. 
rev. méd. paraná, curitiba, 2012;70(1):40-43.

aBstract - urothelial papilloma is rare in patients in childhood and is more common in patients in their sixth or 
seventh decade of life. commonly it is painless, being the most frequent symptoms: hematuria, irritative symptoms 
during urination, urinary retention. the diagnosis is made from cystoscopy and pathology. in case laV, male, 10 
years, came to the emergency room with lower abdominal pain, high intensity, cramping, showing no other symp-
toms. we conducted an abdomen ultrasound which showed a solid lesion only vegetating in base measuring 15 
mm, lobulated and well-defined. the partial urine was negative for hematuria. after a cystoscopy performed with 
removal of the lesion, the histopathological analysis diagnosed urothelial papilloma. the treatment of the lesion 
was performed with the withdrawal successfully during cystoscopy. urothelial papilloma in childhood have low 
mutation rate and recurrence, so getting a good prognosis for the patient. 

KeyWords - urinary bladder neoplasms, papilloma urothelial, abdominal pain, neoplasms in childhood, inci-
dental findings.
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resumo - o lúpus eritematoso sistêmico (les) é uma doença autoimune, inflamatória e crônica com mani-
festações sistêmicas. a glomerulonefrite é conhecida como uma das complicações mais comuns do les. as 
manifestações renais são difíceis de caracterizar e a nefrite lúpica é um preditor importante do prognóstico. 
o fator antinuclear (fan) geralmente é detectado em 95% dos pacientes com les. em casos de fan negativo, 
a biópsia renal, é necessária porque, além de estabelecer a classificação histológica, tem implicações prog-
nósticas e terapêuticas e exclui outras possibilidades diagnósticas. 
no presente trabalho é apresentado um caso de uma paciente feminina de 30 anos com glomerulonefrite fan 
negativa após uma gravidez complicada por doença hipertensiva associada à gravidez, sendo diagnosticada 
com les através de biópsia renal característica.

descritores - lúpus eritematoso sistêmico, nefrite lúpica, anticorpo antinuclear.

introdução

o lúpus eritematosos sistêmico (les) é uma do-
ença autoimune, inflamatória e crônica que pode 
afetar quase qualquer órgão do corpo¹. essa doença 
é caracterizada pela produção de vários auto-an-
ticorpos sendo os mais comuns aqueles contra os 
componentes do núcleo das células².  o diagnóstico  
é  baseado na presença de 4 entre 11 critérios clas-
sificatórios do American College of Rheumatology ¹.

a glomerulonefrite é conhecida como uma das 
complicações mais comuns do les e está freqüente-
mente associada à presença do anticorpo antinucle-
ar (fan) e do anti dsdna. 2 as manifestações renais 
são difíceis de caracterizar e a nefrite lúpica é um 
preditor importante do prognóstico ³.

as glomerulonefrite lúpicas são classificadas de 
acordo com a International Society of Nephrology 
(isn) e a  Renal Pathology Society (rps) ou, ainda 
pela classificação da organização mundial de saúde 
(oms). em pacientes com análise urinária alterada 
ou função renal diminuída, a biópsia pode ajudar 
a estabelecer uma conduta terapêutica adequada e 
a julgar o prognóstico. o uso de ciclofosfamida e 
azatioprina e, mais recentemente, do mofetil mico-
fenolato mostraram reduzir a morbidade associada a 
esta doença; a terapia de manutenção reduz o risco 
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de a doença  evoluir para estádio final².  todavia, 
devido ao fato destas medicações serem tóxicas, seu 
uso deve ser judicioso e  reservado para as classes 
histológicas 3 e 4, que são consideradas as com pior 
evolução4.

o fan é geralmente detectado em 95% dos pa-
cientes com les ¹. Quando a imunofluorescência era 
feita utilizando-se fígado de rato como substrato, os 
5% restantes, apesar de fan negativo, eram anti-ro 
(ss-a) positivos uma vez que os tecidos desse ani-
mal são destituídos desse antígeno ³.  entretanto, em 
estudos recentes, nos quais fan é analisado por téc-
nica de imunofluorescência indireta usando células 
humanas como as  hep-2, somente 0,14% dos casos 
apresentam esse marcador sorológico negativo4. 
nesses casos, a biópsia renal, é necessária  porque, 
além de estabelecer a classificação histológica, pode 
ter implicações prognósticas e terapêuticas além de 
excluir outras possibilidades diagnósticas ³.

  relata-se aqui um caso raro de les com 
fan negativo cujo diagnóstico foi feito pela biópsia 
renal com o intuito de alertar os médicos que tratam 
estes pacientes para esta possibilidade.
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descrição do caso

paciente feminina, 30 anos, procurou o serviço de 
reumatologia do hospital universitário evangélico de 
curitiba em 12/04/2011. a paciente relatou história de 
insuficiência renal agudo devido doença hipertensiva 
relacionada à gravidez (dheG) quando estava grávida 
de trigêmeos. nesta ocasião duas das crianças morre-
ram e um filho nasceu com 33 semanas de gestação 
de parto cesáreo.  relatou, também que já ter tido um 
aborto com 8 semanas de gestação anteriormente e 
história familiar positiva para les já que  duas primas 
possuem a doença.

de queixas referentes a outros aparelhos tinha dor 
articular em cotovelos e punhos e parestesia em mem-
bros superiores, dispneia e um rash eritematoso em 
face sem alteração com exposição solar.

de antecedentes contava historia de hipotireoidis-
mo por tireoidite de hashimoto em tratamento com re-
posição hormonal. 

a paciente encontrava-se em uso de sinvastatina, 
diuréticos, corticoide (deflazacorte  30 mg)  e reposição 
de levotiroxina 75 mcg. 

o exame físico era normal exceto pela presença 
de edema importante de membro inferior. exames fei-
tos anteriormente mostravam uma proteinúria de 5,09 
g/24h e um parcial de urina com 7 hemácias/campo, 
5 leucócitos/por campo e sem cilindros.  o Vhs era 
de 73mm; pcr 1,36 mg/dl; c3 169mg/dl; c4 3mg/dl; 
ch50 221u/ml. 

o fan, anti ds dna, anti ro, anti la  e fator reu-
matoide eram não reagentes. anticorpos anticardiolipi-
nas (igG, igm )e anticoagulante lúpico foram repetida-
mente negativos

foi então realizada uma biópsia renal na qual 
constatou a presença de nefrite lúpica, classe V da oms 
modificada e classe V da isn/rps 2003.  a imunoflu-
orescência apresentou igG: +++/+++ granular periféri-
co em alças capilares; iga: traços; igm:+/+++ granular 
periférico em alças capilares e no mesângio; c3:+/+++ 
granular periférico em alças capilares e no mesângio; 
c1q:+/+++ granular periférico em alças capilares com 
uma interpretação de padrão imune compatível com 
nefrite lúpica.

com base na história e na biópsia, foi iniciado hi-
droxicloroquina e azatioprina.  dois meses após a in-
trodução da azatioprina a paciente ainda apresentava 
proteinúria importante (em torno de 6 g/24h) sendo 
então suspenso este medicamento e instalado o uso de 
ciclosporina com boa melhora.

discussão

o comprometimento renal ocorre em até 60% dos 
pacientes com les, podendo ser a manifestação inicial 
em alguns casos3. o caso relatado foi diagnosticado 
através de uma biópsia de rim, na qual se observou 
nefrite lúpica classe V com imunofluorescência do tipo 
full house. a biópsia renal é necessária para estabelecer 
a classificação histológica com implicações prognósti-
cas e terapêuticas; excluir outras manifestações da do-
ença, como a microangiopatia trombótica; determinar 
os índices de atividade e cronicidade da lesão; e esta-
belecer possíveis causas de insuficiência renal aguda 
coexistentes³. neste caso, em particular, a biópsia renal, 
permitiu o diagnóstico. o aspecto histopatológico da 
nefrite lúpica tem um padrão de imunofluorescência 
característico conhecido como full house que é descrito 
como sendo um padrão no qual se detectam simultane-
amente depósitos de iga, igG, igm, c1q e c3¹. 

a paciente descrita apresentava fan negativo, mas 
possuía história familiar positiva, artrite aditiva, um rash 
malar e história de abortos.

como sabemos, o les é uma doença autoimune 
que comumente se exacerba durante a gravidez 5, uma 
vez que os hormônios femininos estão implicados na 
sua etiopatogenia. na gravidez humana normal existe 
uma relativa supressão de citocinas tipo th1 na res-
posta dos linfócitos, levando a uma prevalência na res-
posta do tipo th2. no les, onde prevalece a resposta 
imune do tipo th2, a gravidez pode estar relacionada 
com a ativação da doença7.

a prevalência do les na população é de 1 em 200, 
a incidência relativamente alta de 10 a 16% de mais de 
um caso na família sugere uma base genética para o 
les6.

assim como muitas doenças multifatoriais com-
plexas, é presumido que múltiplos genes resultem no 
desenvolvimento da doença6. nos humanos, genes de 
componentes de complementos e também genes po-
limórficos (incluindo mhc classe ii e iii, genes fcgr, 
il-6, bcl-2 e il-10) são associados com o les e nefri-
te lúpica 6. existem evidências que ligam regiões de 
cromossomos para a susceptibilidade a doença, como 
na região 1q41-42 que foi observado em resultados de 
scan de genoma de afetados em um determinado pe-
digree 6.

concluindo, os autores gostariam de ressaltar o 
fato que embora raro, o les pode ser fan negativo e 
que, nos casos com lesão renal, a biópsia deste órgão 
pode permitir o diagnóstico.

rev. méd. paraná, curitiba, 2012; 70(1):44-46.
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aBstract - systemic lupus erythematosus (sle) is an autoimmune disease, and inflammatory disorder with syste-
mic characteristics. Glomerulonephritis is known as one of the most common complications of sle. the renal ma-
nifestations are difficult to characterize and lupus nephritis is an important predictor of prognosis. the antinuclear 
antibodies (ana) are usually detected in 95% of patients with sle. in cases of ana negative, renal biopsy is neces-
sary because, in addition to establishing the histological classification, has prognostic and therapeutic implications 
and exclude other diagnostic possibilities. 
in this paper we present a case of a 30 years old female, with an ana negative glomerulonephritis after a specific 
hypertensive disease of pregnancy that was diagnosed as lupus because of a characteristic renal biopsy.

KeyWords - systemic lupus erythematosus, lupus nephritis, antinuclear antibody.
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Hermann sahli 1856–1933
nasceu em berna, na suiça.
escreveu 175 artigos científicos.
em 1894, editou um importante livro “lehrbuch der Klinischen”
sahli esteve envolvido em alguns aspectos da medicina interna, contri-
buiu nos campos da neurologia, fisiologia circulatória, hematologia e 
hemodinâmica. foi responsável também por fazer  melhoramentos no 
esfigmomanômetro.
introduziu o hemoglobinômetro de sahli, um instrumento (foto) usado 
para a determinação por colorimetria da quantidade de hemoglobina 
sanguínea.
seu nome também está associado com o método da “pipeta de sahli” 
para determinação das plaquetas no volume sanguíneo (sahli he-
mocytometer)
h. sahli fez seu doutorado em berna e trabalhou em leipzig com lu-
dwig lichtheim, julius f. cohnhein e carl weigort; em 1888 voltou a 
berna onde se tornou professor de medicina interna.

doador: não identificado.

peça: doppeliarbstab haemometer (assistent)

descritores: história da medicina, museu de medicina, hemoglobi-
nômetro de sahli, 1930.
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