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E DITORIAL

  Trabalho publicado, indexado e visto no mundo todo

  Além da credibilidade da  Associação Médica do Paraná, da tradição de uma 
revista octogenária e do reconhecimento como uma das primeiras publicações científicas 
do Brasil, veicular seus artigos científicos na Revista Médica do Paraná é ter a garantia que 
seu trabalho não apenas será registrado para a história, mas estará disponível para consulta, 
análise e, por que não, reconhecimento, de toda a comunidade acadêmica.

  A Revista Médica do Paraná é indexada na base de dados LILACS – Literatura 
Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, o mais importante indexador em 
literatura científica e técnica da América Latina e do Caribe, que há 30 anos armazena, 
organiza, certifica e distribui, dando acesso e visibilidade para as informações sobre saúde 
na região.

  Em 2016, o LILACS registra um banco de 764.254 textos, sendo mais de 600 
mil artigos científicos, 86 mil monografias e 35 mil teses, publicadas em 906 diferentes meios 
de 27 países.

  Garantir a publicidade da produção de nossos médicos e acadêmicos, 
permitindo sua ampla divulgação e o reconhecimento quanto à originalidade e relevância 
também está entre as missões da Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná, 
órgão criado pela AMP para incrementar as atividades de desenvolvimento científico e 
profissional dos médicos de nosso Estado.

  Desfrute, em primeira mão, dos artigos produzidos por nossos médicos e 
estudantes, que, em breve, já estarão disponíveis para todo o mundo. Boa leitura.

Dr. José Fernando Macedo 

Superintentende da Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná
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JA, Drulla ACM, Assis RM. A influência dos inibidores da bomba de prótons na detecção do Helicobacter 
pylori pelo teste rápido da urease e exame anatomopatológico. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016;74(1):8-12.

RESUMO - Considerando a alta prevalência do Helicobacter pylori e os riscos vinculados à infecção crônica, 
métodos eficientes para detecção desta bactéria são de extrema importância. Os principais meios diagnós-
ticos invasivos são o teste rápido da urease e o exame anatomopatológico, porém pode haver interferência 
devido ao uso de inibidores de bomba de prótons (IBP). Nosso objetivo é determinar se o uso dos IBP por 
pelo menos 7 dias antes das biópsias provoca diminuição da sensibilidade de ambos os testes na detecção 
do H. pylori. Método: Foram entrevistados 95 pacientes, e excluídos 30. Nos 65 pacientes válidos foi realiza-
do o teste rápido da urease à partir de duas amostras (de antro e de corpo) e o exame histológico foi feito 
em 49 dos 65 pacientes a partir de biopsia do antro. Os pacientes foram divididos em 2 grupos, o primeiro 
que fazia uso de IBP e o segundo que não. Os resultados foram submetidos ao teste qui-quadrado sendo 
considerado relevante um p≤0,05. Resultados: No teste da urease o grupo 1 apresentou 26,92% de positivos 
enquanto o grupo 2 apresentou 48,71% de positivos. No anatomopatológico o grupo 1 apresentou 31,25% 
de positivos e o grupo 2 53,33% de positivos.  Conclusão: Em nossa pesquisa não foi encontrada diferença 
significativa entre os dois grupos observados, porém segundo o 3º Consenso Brasileiro para Estudo do Heli-
cobacter pylori e o American College of Gastroenterology é recomendável a suspensão dessas medicações de 
7 a 14 dias antes da EDA.

DESCRITORES - Helicobacter pylori, Teste rápido da urease, anatomopatológico, histológico, Inibidores de 
bomba de prótons, Omeprazol, Endoscopia.
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INTRODUÇÃO

O Helicobacter pylori (H. pylori) é uma bactéria 
gram negativa que coloniza a mucosa gástrica, cau-
sando infecção assintomática na maioria dos casos. 
Entretanto, em uma pequena porção da população 
infectada, a bactéria pode causar patologias que vão 
desde úlcera péptica e gastrite a processos neoplá-
sicos, como adenocarcinoma e linfoma MALT2,13. A 
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infecção pelo H. pylori é uma das mais prevalentes 
no mundo. Sua prevalência sofre grandes variações 
conforme a condição socioeconômica da popula-
ção2. Assim, no Brasil podem-se encontrar taxas de 
86% e 97,9% na região Amazônica12, até 63% a 67% 
em adultos assintomáticos do estado de São Paulo16. 
Não obstante, em países desenvolvidos, a infecção 
é ainda menos prevalente, chegando a 40% na po-
pulação adulta12.
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O diagnóstico da infecção pelo H. pylori pode ser 
feito por métodos invasivos, como endoscopia para bi-
ópsia e teste da urease ou por métodos não invasivos. 
O teste da urease tem se mostrado o melhor método 
considerando custo-benefício e rapidez, entre os méto-
dos invasivos7. Sua sensibilidade e especificidade são 
altas, sendo >90% e >95% respectivamente2. O  exame 
anatomopatológico, geralmente considerado padrão 
ouro para o diagnóstico de microorganismos em mu-
cosa gástrica4, tem sensibilidade e especificidade maio-
res que 95%. Entretanto, seu desempenho pode variar 
conforme o local, número e tamanho das biópsias, a 
coloração e a experiência do patologista. Sua grande 
vantagem sobre os outros métodos é que possibilita o 
diagnóstico de alterações teciduais causadas pelo H. 
pylori2. 

O objetivo deste trabalho é determinar se o uso de 
IBP’s por pelo menos 7 dias previamente à biópsia na 
endoscopia digestiva provoca diminuição da sensibili-
dade do teste rápido da urease e do exame anatomopa-
tológico na detecção do H. pylori, quando comparado 
aos pacientes que não usaram IBP’s.

METODOLOGIA

Neste estudo epidemiológico transversal prospec-
tivo, avaliamos 95 pacientes submetidos ao exame de 
endoscopia digestiva alta (EDA) eletiva no Hospital 
Universitário Evangélico do Paraná (HUEC), no perío-
do de março à agosto de 2014. Os critérios de exclusão 
adotados foram: pacientes em uso de antibióticos ou 
bismuto nos últimos 14 dias, uso irregular de IBP, cirur-
gias gástricas prévias, câncer gástrico e procedimentos 
realizados em caráter de urgência ou emergência.

Do total de 95 pacientes, 30 foram excluídos após 
serem aplicados os critérios acima: três pelo uso de an-
tibióticos, dois por cirurgia prévia em estômago. Nove 
pacientes se submeteram ao exame porém amostras 
para o teste rápido da urease e anatomopatológico não 
foram colhidas, três desistiram do exame, dois faziam 
uso irregular do IBP, dez apresentavam os laudos da 
EDA incompletos e um paciente recusou a participa-
ção.

Os 65 pacientes válidos para o estudo foram di-
vididos em dois grupos. O Grupo 1, composto por 26 
pacientes em uso diário de IBP há pelo menos 7 dias; e 
o Grupo 2, os outros 39 pacientes sem uso de IBP nas 
duas últimas semanas.

Realizamos a coleta de dados em três etapas: por 
primeiro, aplicamos um protocolo de coleta de dados 
imediatamente antes da realização do exame; por se-
gundo verificamos o resultado do teste rápido da ure-
ase, obtido a partir da biópsia do corpo e do fundo 
gástrico feitos na EDA; e por terceiro, verificamos a 
presença ou ausência do H. pylori, conforme o lau-
do da análise anatomopatológica da biópsia, obtida na 
mesma EDA. 

O protocolo de coleta de dados foi desenvolvido 

para pesquisar o perfil desses pacientes (idade, sexo, 
comorbidades), a presença de dispepsia (um ou mais 
dos seguintes sintomas: dor epigástrica, pirose epigás-
trica, plenitude pós- prandial e saciedade precoce), as-
sim como os medicamentos em uso, incluindo os IBP’s. 
Se houve uso dessa classe de medicamentos, pesqui-
samos há quanto tempo vem sendo feito o tratamento 
e a dose utilizada.O teste rápido da urease foi realiza-
do a partir de duas amostras de tecido gástrico: uma 
em antro e uma em corpo, segundo o que recomenda 
o 3° Consenso Brasileiro para o estudo do Helicobac-
ter pylori3, e o American College of Gastroenterology2, 
sendo incluídas num mesmo frasco de análise.A aná-
lise anatomopatológica foi feita a partir de uma ter-
ceira peça de biópsia, realizada no antro gástrico. As 
lâminas foram preparadas e analisadas pelo serviço de 
Patologia do mesmo hospital, utilizando as colorações 
hematoxilina e eosina e Giemsa, a fim de identificar a 
presença do H. pylori.

Os dados foram analisados através do teste qui-
-quadrado, sendo considerado um p ≤ 0,05 para signi-
ficância estatística.

RESULTADOS

Na análise dos dados podemos observar a preva-
lência de mulheres submetidas ao exame de EDA, cor-
respondendo a 75,4% do total, enquanto os homens 
eram apenas 24,6% dos examinados (Figura 1). Os 
pacientes apresentaram uma média de idade de 48,1 
anos, variando entre 18 e 81 anos (figura 2). 

FIGURA 1: PORCENTAGEM DE PACIENTES MASCULINOS E FEMI-
NINOS
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FIGURA 2: IDADES DOS PACIENTES

O grupo 1 estava representado por pacientes que 
usavam omeprazol de 20 a 40mg diários por mais de 
7 dias, contendo 26 pacientes, ou seja 40% do total.Já 
o grupo 2, representado pelos pacientes que não utili-
zaram IBP ou nenhuma outra medicação prevista nos 
critérios de exclusão correspondiam a 39 pacientes, ou 
60% do total.

Todos os 65 pacientes foram testados com o teste 
rápido da urease, porém, 16 desses pacientes perderam 
seguimento na pesquisa e não foi possível realizar o 
exame histológico para a detecção do H. pylori.

Foi verificado que o grupo 1 apresentou 26,92% de 
resultados positivos no teste rápido da urease e 73,08% 
de negativos.O grupo 2 apresentou um numero de po-
sitivos e negativos muito próximo. Sendo 48,72% de 
positivos e 51,28% de negativos (Figura 3). Em ambos 
os grupos houve um numero maior de resultados ne-
gativos, porém observou-se uma discrepância maior no 
grupo que utilizava inibidores de bomba de próton. O 
teste qui quadrado foi aplicado sobre essas variáveis e 
determinou que não houve diferença significativa entre 
os dois grupos (p= 0,078) .

FIGURA 3: RESULTADOS DO TESTE RÁPIDO DA UREASE

O grupo 1 apresentou 5 (31,25%)casos de resul-
tados positivos e 11 (68,75%) de negativos.O grupo 2 
apresentou maior homogeneidade nos resultados. Nes-
te grupo foram observados 16 (53,33%)de resultados 
positivos e 14 (46,67%) de resultados negativos (figura 

4) Ao aplicar o teste qui quadrado sobre as variáveis 
observou-se que não houve diferença significativa en-
tre os dois grupos (p=0,152).

FIGURA 4: RESULTADOS DO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO

A maioria dos pacientes que realizaram ambos 
os exames tiveram os resultado concordantes. Porém 
em um pequeno número de pacientes observou-se 
uma discrepância entre os resultados do teste rápido 
da urease quando comparado com os resultados do 
estudo anatomopatológico. No total, foram 6 pacien-
tes com resultados discordantes, sendo que 5 destes 
apresentaram o teste da urease negativo enquanto o 
anatomopatológico se revelava positivo. E um paciente 
apresentava a urease positiva com o anatomopatológi-
co negativo. Dos 6 resultados contraditórios apenas um 
paciente utilizava IBP, este revelou um resultado falso 
negativo do teste da urease.

A diferença de resultados nos 5 pacientes com fal-
so negativo da urease citados acima é, de certa forma, 
esperada uma vez que o exame histológico com a co-
loração de Giemsa é considerado o padrão ouro para o 
diagnóstico do Helicobacterpilory com uma sensibilida-
de e especificidade superior a 95%.

Por outro lado, em um único paciente que não 
utilizava IBP, foi encontrado um resultado inesperado. 
A urease se mostrou positiva enquanto a histologia, o 
exame de padrão ouro, resultou negativa. À essa incoe-
rência podemos atribuir a algumas hipóteses: o exame 
anatomopatológico é examinador dependente; as técni-
cas de coloração e análise pode se demonstrar falha; o 
local da coleta da biópsia não apresentava o H. pilory.

DISCUSSÃO

Autores como Dickey (1996) e Ferreira (2001) de-
mostraram uma diferença no padrão de colonização da 
mucosa gástrica pelo H. pylori quando usados os IBP. 
Outros efeitos desencadeados por estes medicamentos, 
como por exemplo, atividade antimicrobiana inibindo 
formação de urease, aumento da concentração dos an-
tibióticos ácidos-lábeis, e ativação do sistema imunoló-
gico também já foram demonstrados6. Estes fenômenos 
supostamente diminuiriam a eficácia dos testes diag-
nósticos que dependem ou da observação da bactéria 
em mucosa gástrica ou da detecção de urease por bi-
ópsias. Porém, na prática, estas alterações diminuiriam 

A influência dos inibidores da bomba de prótons na detecção do Helicobacter pylori pelo teste rápido da urease e exame anatomopatológico.
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a sensibilidade do teste rápido da urease e do exame 
anatomopatológico em detectar o microorganismo.

O American College of Gastroenterology discorre 
que tanto o teste rápido da urease quanto o anato-
mopatológico sofrem influência de IBP’s, bismuto e 
antibióticos2. Entretanto, nosso estudo não encontrou 
diferença significativa da taxa de positividade para H. 
pilory entre os dois grupos, tanto pelo teste rápido da 
urease (p=0,07), quanto pelo exame anatomopatológi-
co (p=0,15). 

Nosso resultado concorda com o estudo de Azaña 
(2012), o qual  verificou que o exame anatomopato-
lógico para pesquisa de H. pylori não é afetado pelo 
uso de IBP’s. Este estudo contou com 80 pacientes, 
divididos em dois grupos, um formado por pacientes 
que tomaram IBP’s por7 a 14 dias antes da endoscopia, 
e o outro formado por pacientes sem uso de medica-
ção, ou com uso antiácidos, bloqueadores H2. Foram 
coletados durante a EDA duas amostras de antro e uma 
de corpo, posteriormente coradas por hematoxilina-eo-
sina. É importante relatar que o uso de bloqueadores 
H2 não afeta significativamente a eficácia do teste da 
urease e da análise anatomopatológica para a detecção 
do microorganismo6.

Vigneri (1991) citado por Zaterka (2001), ressaltou 
a importância da realização da biópsia no corpo gás-
trico de pacientes que receberam IBP, considerando a 
migração ascendente da bactéria nessa condição. Esse 
estudo revelou o alto índice de falso-negativo (69%) 
quando se analisava apenas fragmentos do antro em 
pacientes infectados pelo H. pylori que tomaram ome-
prazol na dose de 40 mg por 4 a 8 semanas. Utilizou-
-se uma amostra de 29 pacientes com úlcera duodenal 
refratária. 

O mesmo padrão de indução de falsos-negativos 
em biópsias de antro foi verificado também por Ferreira 
(2001) e Dickey (1996). O primeiro contou com 50 pa-
cientes: 25 usaram ranitidina 300 mg/dia e e 25 usaram 
omeprazol 20 mg/dia, durante 7 dias. O teste ultrar-
rápido da urease e o anatomopatológico foram feitos 
antes e após a introdução dos medicamentos, através 
de biópsia em antro e corpo gástricos. Já o segundo 
dispôs de 25 indivíduos em uso de IBP e outros 40 sem 
medicação alguma. Realizou biópsias em antro e corpo 
para o teste rápido da urease e o anatomopatológico. 
Posteriormente, nos pacientes em que não se detectou 
bactéria, fez-se teste imunológico de IgG para H. pylo-
ri como prova real da ausência do microorganismo. 
Estes estudos não encontraram diferença significativa 
nas amostras de corpo gástrico entre os pacientes que 
tomaram IBP’s e os que não tomaram. Por isso levanta-
mos a questão: a realização de biópsias tanto em antro 

como em corpo para o teste da urease e para o anato-
mopatológico não anularia o problema da ocorrência 
de falsos-negativos na vigência de IBP’s? Nossa pesqui-
sa, mesmo utilizando apenas um fragmento de muco-
sa em antro para o exame histológico, não encontrou 
diferença entre os dois grupos.

Ferreira (2011) relata que não há diferença se con-
siderada apenas a presença ou ausência da bactéria 
na biópsia do corpo gástrico. Entretanto detalha que a 
concentração do H. pylori se fez menor nessa área. Este 
autor desaconselha a prescrição de IBP’s antes de rea-
lizar a endoscopia, pois o medicamento utilizado nos 7 
dias prévios poderia falsear os exames.

Dickey(1996) recomenda que se não for possível 
interromper a medicação por um período adequado 
antes do exame, deve-se proceder ao teste da urease 
usando fragmentos de corpo e antro, e, adicionalmen-
te, realizar teste imunológico de IgG para H. pylori.

Uma importante observação feita por Azaña et al. 
(2012) é que, hoje em dia, questões éticas se opõem à 
execução trabalhos como os de Logan (1995) e Ferreira 
(2001), os quais primeiramente detectavam a bactéria, 
e depois interviam apenas com os IBP’s (sem uso de 
antibioticoterapia) para fazer o controle endoscópico 
necessário para o estudo nos dias subsequentes. 

Em nosso estudo, depositamos os fragmentos de 
antro e corpo gástrico num mesmo frasco de análise 
para o teste da urease. Isto nos impediu de avaliar sepa-
radamente os fenômenos que ocorriam nos dois locais. 
Porém, na prática, inferimos que isto não deve afetar o 
resultado final do estudo, pois os estudos trazem que 
os resultados falso-negativos foram encontrados ape-
nas em antro. Lembrando que o recomendado pelo 3º 
Consenso Brasileiro para Estudo do Helicobacter pylori 
e pelo American College of Gastroenterology é de se 
realizar biópsias nessas mesmas regiões2,3.

CONCLUSÃO

Concluímos que não houve diferença estatistica-
mente significativa entre os testes utilizados para pes-
quisa do H. pylori entre os pacientes que utilizaram 
IBP’s e os que não utilizaram. Apesar de não termos 
encontrado diferença significativa, o 3º Consenso Bra-
sileiro para Estudo do Helicobacter pylori e o American 
College of Gastroenterology recomendam a suspensão 
dessas medicações de 7 a 14 dias antes da pesquisa de 
Helicobacter pylori através de EDA. Para contestar es-
sas recomendações, são necessários estudos com maior 
amostra e com grande rigor técnico. 
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ABSTRACT - Considering the high prevalence of Helicobacter pylori and the risks related to its chronic infection, 
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RESUMO - O objetivo deste trabalho é demonstrar a relação entre sazonalidade e IAM através de pesquisa 
realizada no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (HUEC).Foram analisados 235 prontuários eletrôni-
cos de pacientes que foram diagnosticados com IAM no ano de 2014 e internados no serviço de cardiologia 
do HUEC. Através da análise destes prontuários foram levantados: idade, sexo, motivo da procura pelo aten-
dimento, período do dia, dia da semana, mês e estação do ano em que ocorreu o IAM. Foram encontrados 
que a faixa etária predominante é entre 60 e 69 anos (31%), 63% pertencentes ao sexo masculino, 56% dos 
pacientes deram entrada vindos de outros serviços de saúde já com o diagnóstico de IAM. A maioria dos pa-
cientes foram atendidos no período da manhã, com destaque nas terças e sextas-feiras (19% cada), no mês de 
junho (17%) e no outono (32%). Assim, pode-se comprovar a relação entre IAM e sazonalidade e ocorrência 
semanal e circadiana em Curitiba.

DESCRITORES - Infarto do Miocárdio, Estações do Ano, Síndrome Coronariana Aguda.
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ANALYSIS OF SEASONAL OCCURRENCE OF AMI IN A UNIVERSITY 
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INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares são a principal 
causa de morte no mundo tanto em homens quan-
to em mulheres, tendo destaque principalmente a 
doença arterial coronariana8. Estima-se que no ano 
de 2008 morreram cerca de 17.3 milhões de pes-
soas por doenças cardiovasculares, representando 
30% das mortes do mundo3. O Brasil está em um 
período de transição, onde as doenças infecciosas e 
degenerativas estão caindo e dando lugar às doen-
ças cardiovasculares8.

Cada dia mais tem se demonstrado que o IAM 
não possui uma distribuição única ao longo do tem-
po, ele possui distribuição sazonal, semanal e circa-
diana6. A variação circadiana do IAM foi demonstra-
da pela primeira vez por Pell e D’Alonzo cerca de 
50 anos atrás1. Em diferentes países, o IAM tem de-
monstrando periodicidade sazonal com influência 
do clima local e das mudanças de temperatura6. Os 

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba e Instituto de Pesquisa DentonCooley, Curitiba, PR, Brasil.
1 - Acadêmico do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
2 - Professor do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Endereço para correspondência: Andressa de Souza Bertoldi - Endereço: Rua Padre Anchieta, 2671 – Apto 1301 - Bigorrilho - Curitiba/ PR
Endereço eletrônico: andressa_bertoldi@hotmail.com

estudos demonstram maior incidência nas primeiras 
horas da manhã e nas temperaturas mais baixas e 
quanto aos dias da semana, destaca-se a segunda-
-feira1. É de conhecimento dos médicos que atuam 
em serviços de emergências que as chances de se 
ter certas doenças são diferentes ao longo do dia, 
bem como semanas e meses do ano, principalmente 
quando se trata de IAM e acidente vascular cerebral 
(AVC)5.

Este estudo tem como objetivo demostrar a in-
cidência sazonal de IAM em pacientes atendidos em 
um hospital universitário de referência.

MÉTODO 

Pesquisa observacional descritiva transversal, 
realizada no ano de 2015 no serviço de cardiolo-
gia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, 
com dados referentes ao ano de 2014.
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A coleta de dados foi realizada após autorização 
formal da direção técnica do hospital e do chefe do 
serviço de cardiologia. Foi fornecida aos pesquisadores 
senha de acesso limitado ao sistema de prontuários ele-
trônicos para que, dessa forma, as informações fossem 
obtidas.

Foram analisados prontuários (n=765) de pacien-
tes admitidos no serviço de cardiologia no ano de 2014 
os quais constavam no prontuário médico Código In-
ternacional de Doenças (CID 10) I21: infarto agudo do 
miocárdio, I210: infarto transmural da parede anterior 
do miocárdio, I211: infarto transmural da parede infe-
rior do miocárdio, I212: infarto agudo transmural do 
miocárdio de outras localizações, I213: infarto agudo 
transmural do miocárdio, de localização não especifica-
da, I214: infarto agudo subendocárdico do miocárdio, 
I219: infarto agudo do miocárdio não especificado, I20: 
angina pectoris, I200: angina instável, I201: angina pec-
toris com espasmo documentado, I209: angina pecto-
ris, não especificada, I46: parada cardíaca. Após análise 
foram selecionados 235 prontuários com diagnóstico 
confirmado de infarto agudo do miocárdio (IAM), tota-
lizando a amostra da pesquisa.

Foram analisados 7 itens que continham variáveis 
que visavam identificar (1) dados epidemiológicos do 
Hospital Universitário Evangélico de Curitiba e (2) aná-
lise sazonal. Os dados foram registrados e identificados 
em planilha Excel® 2010 vinculadas ao Google Drive®. 
Durante o levantamento dos dados, foi verificado que 
muitas informações não eram registradas em diversos 
prontuários, sendo considerado, para fins de cálculo 
relativo, o total válido das informações.

Os resultados foram descritos e analisados de for-
ma quantitativo-descritiva e expresso em porcentagens 
totais ou relativas, dependendo do critério a ser anali-
sado, sendo apresentado em gráficos.

Essa pesquisa integra ao projeto de pesquisa “Aná-
lise de ocorrência sazonal de IAM em hospital univer-
sitário da cidade de Curitiba, Paraná”, aprovado no 
Comitê de Ética da Sociedade Evangélica Beneficente 
de Curitiba, em 30 de Setembro de 2014, sob regis-
tro CAAE:35861914.8.0000.0103 e número do parecer: 
814.137.

RESULTADOS 

GRUPO 1 – Dados epidemiológicos do Hospital 
Universitário Evangélico de Curitiba

Análise da Idade dos pacientes: 1 paciente (0%) 
encontrava-se na faixa etária entre 20-29 anos, 2 pa-
cientes (1%) entre 30-39 anos, 30 pacientes (13%) entre 
40-49 anos, 60 pacientes (26%) entre 50-59 anos, 72 
pacientes (31%) entre 60-69 anos, 46 pacientes (20%) 
entre 70-79 anos, 23 pacientes (10%) entre 80-89 anos 
e 1 paciente (0%) na incluía-se na faixa etária entre 90-
99 anos)

Análise de sexo: 86 pacientes (37%) pertenciam ao 
sexo feminino e 149 (63%) pertenciam ao sexo mascu-

lino.
Análise da procura por atendimento de emergên-

cia: 82 pacientes (35%) procuraram atendimento devido 
à angina, 131 pacientes (56%) foram encaminhados de 
outros serviços, 2 pacientes (1%) chegaram ao serviço 
devido à parada cardiorrespiratória e 20 pacientes (9%) 
procuraram o serviço devido á outras queixas.

GRUPO 2 – Análise Sazonal
Análise do período de admissão: 52 pacientes 

(38%) foram admitidos no hospital no período da ma-
nhã, 51 pacientes (37%) foram recebidos no período da 
tarde e 34 pacientes (25%) foram acolhidos pelo Hos-
pital Universitário Evangélico de Curitiba no período 
da noite.

Análise dos dias da semana (gráfico 1): 24 pacien-
tes (10%) foram internados no domingo, 35 pacientes 
(15%) na segunda-feira, 44 pacientes (19%) na terça-
-feira, 37 pacientes (16%) na quarta-feira, 30 pacientes 
(13%) na quinta-feira, 44 pacientes (19%) na sexta-feira 
e 21 pacientes (9%) no sábado.

GRÁFICO 1: ANÁLISE DOS DIAS DA SEMANA (N=235)

Análise dos meses do ano:18 pacientes (8%) foram 
hospitalizados no mês de janeiro, 30 pacientes (13%) 
no mês de fevereiro, 24 pacientes (10%) no mês de 
março, 15 pacientes (6%) no mês de abril, 31 pacientes 
(13%) no mês de maio, 40 pacientes (17%) no mês de 
junho, 23 pacientes (10%) no mês de julho, 15 pacien-
tes (6%) no mês de agosto, 2 pacientes (1%) no mês de 
setembro, 4 pacientes (2%) no mês de outubro, 12 pa-
cientes (5%) no mês de novembro e 21 pacientes (9%) 
no mês de dezembro.

Análise de estações do ano (gráfico 2): 30 pacien-
tes (13%) foram admitidos na primavera, 70 pacientes 
(30%) no verão, 76 pacientes (32%) no outono e 59 
pacientes (25%) no inverno.

GRÁFICO 2: ANÁLISE DE ESTAÇÕES DO ANO (N=235)

Análise da Ocorrência Sazonal de IAM em Hospital Universitário da Cidade de Curitiba, Paraná.
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DISCUSSÃO 

Este estudo tem como limitação, para fins de dis-
cussão, a escassez de dados epidemiológicos principal-
mente referentes a relação sazonal voltada a realidade 
brasileira. Assim sendo, houve a necessidade de buscar 
na literatura internacional dados que pudessem emba-
sar a discussão dos dados levantados. 

A respeito do perfil epidemiológico dos pacien-
tes pertencentes a amostra, de forma geral, há corres-
pondência com dados da literatura médica. No estudo 
Perfil dos pacientes admitidos com Infarto Agudo do 
Miocárdio em Hospital de Urgência de Teresina PI4, a 
prevalência de pacientes com idade até 60 anos foi de 
40,2% e em pacientes com idade superior à 60 anos 
foi de 59,8%. Já no estudo apresentado a prevalência 
de pacientes com idade até 60 anos foi de 40% e dos 
pacientes acima de 60 anos foi de 60%. É possível ver 
que o quesito idade é semelhante entre as capitais do 
Piauí e do Paraná. Quanto ao sexo predominante, 63% 
dos pacientes corresponde ao sexo masculino, está 
em acordo aos dados encontrados na literatura, como 
exemplo, Nakanishiet al. (2011), no Japão, analisou 
2599 paradas cardíaca extra hospitalares, sendo 1396 
de etiologia cardíaca sendo 57,5% dos pacientes atendi-
dos do sexo masculino, mostrando assim, o maior nú-
mero de homens que sofrem de patologias cardíacas7.

A respeito das relações das diferentes incidências 
de IAM de acordo com dias da semana, estações e me-
ses do ano fica evidente a diferença entre os períodos 
estudados. Este estudo confirma a maior incidência 
de IAM nos meses frios mas não nas segundas-feiras. 
Na amostra obtida, 19% das hospitalizações por IAM, 
sendo a maioria, ocorreram na sexta-feira e terça-feira, 
estando em desacordo com dados da literatura. Rocha 
e Silva (2000) em um estudo que analisou 5804 hospi-
talizados por IAM na cidade de Ribeirão Preto e região 
evidenciou um maior número de hospitalizações nas 
segundas-feiras (16,9%) e um decréscimo aos sábados 
e domingos (12,6% e 12,7%)9. Porém, quando associa-
do que a maioria dos pacientes deram entrada no servi-
ço por encaminhamentos de outros pontos de atenção 
do SUS, o número de casos referentes a terça-feira ain-
da pode ser explicado pela “Holiday Heart Syndrome”10 
(HHS) que mostra o aumento do número de casos de 
arritmias e aumenta as chances de enfarte e morte sú-
bita após férias, feriados e fim de semana. Quando se 
analisa os dados referentes aos meses e estações do 
ano, nota-se o maior número de casos em junho onde 
no ano em questão foi o mês com menor média térmi-
ca do ano e associado a isto, tem-se também a estação 
com maior número de casos o outono, estação do ano 

a qual o mês de junho faz parte. Esta elevação no nú-
mero de IAM pode-se atribuir a ação das temperaturas 
mais baixas sobre o sistema cardiovascular, a qual pro-
move um vasoconstrição que, associado a outros fato-
res, como lesão arterial prévia e processo ateroscleróti-
co, pode desencadear eventos isquêmicos. Quando se 
comparado tais dados a literatura internacional, nota-se 
a concordância do maior número de casos nas estações 
do ano e meses mais frios (gráfico 3). 

Entretanto, 30% dos casos de internamento foram 
registrados durante o verão, período de férias e grande 
quantidade de festas quando geralmente ocorre excesso 
na ingestão de álcool, comidas ricas em gorduras e alte-
ração dos hábitos de vida em geral, principalmente na 
população conhecida como “atletas de fim de semana”, 
que por muitas vezes, excede-se na realização de ati-
vidades físicas sem a orientação profissional adequada, 
dessa forma o exercício deixa de ter um efeito benéfico 
e passa a ser maléfico, como uma sobrecarga ao or-
ganismo. Assim, este grande estresse corporal quando 
associado aos fatores de risco preexistentes favorecem 
o desencadeamento do evento isquêmico. Além disso, 
mais uma vez, podemos relacionar este número maior 
de casos a HHS que cada vez mais vem ganhando des-
taque e mostrando o paradoxo do efeito do álcool no 
sistema cardiovascular, sendo benéfico em pequenas 
quantidades e maléfico quando em excesso10.  

GRÁFICO 3: RELAÇÃO PORCENTAGEM DE CASOS DE IAM/MÊS EM 
RELAÇÃO ÀS MÉDIAS TÉRMICAS DOS MESES DE 2014   

CONCLUSÃO 

O presente estudo mostrou a importante relação 
de sazonalidade, ocorrência semanal e circadiana do 
IAM. Fica evidente a necessidade demais estudos epi-
demiológicos para delinear um melhor panorama da 
realidade brasileira a respeito de uma das principais 
causas de óbito e assim, adotar medidas de prevenção.
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ABSTRACT - The objective of this study is demonstrate the AMI seasonality relation in the University Hospital of 
Curitiba, PR. Which analyzed 235 electronic medical records of patients who were diagnosed with AMI in 2014 and 
admitted to the cardiology service of the Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (HUEC). Through analysis 
of these records were collected data: reason for seeking care, sex and age of the patient, time of day, day of week, 
month and season it occurred AMI. We found that the predominant age group is between 60 and 69 years (31%), 
63% were male and 56% of patients were coming entry of other health services already diagnosed with. As for the 
time of day, day of the week, month and season, most patients receiving healthcare in the morning, especially on 
Tuesdays and Fridays (19% each), in June (17%) and in the fall (32%). Therefore, it was confirmed the relationship 
between AMI and seasonality and weekly and Circadian occurrence.

KEYWORDS - Myocardial Infarction, Seasons, Acute Coronary Syndrome.
 

Análise da Ocorrência Sazonal de IAM em Hospital Universitário da Cidade de Curitiba, Paraná.



17

Bertoldi AS, Marques CAM, Vieira HI, Kubrusly LF, Mousfi AK, Mendes LFK, Martins OF, Francisco JAF, 
Kuzmicz M, Tokarski MC. Análise de Fatores de Risco em Pacientes com Diagnóstico de Infarto Agudo do 
Miocárdio Atendidos em Hospital Universitário da Cidade de Curitiba, Paraná. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 
2016;74(1):17-20.

RESUMO - O objetivo desse trabalho é demonstrar a presença dos fatores de risco para a ocorrência de infar-
to agudo do miocárdio (IAM) nos pacientes atendidos no Hospital Universitário de Curitiba, PR. Foram ana-
lisados: hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus, obesidade, sedentarismo, tabagismo, 
etilismo, IAM prévio, uso prévio de estatinas e uso prévio de anti-agregantes plaquetários. Como resultado foi 
demonstrado que 79% referiu HAS, 47% referiram dislipidemia, 36% eram portadores de DM, 60% dos infor-
mados obesos, 76% dos informados eram sedentários, 48% tabagista, 8% dos informados referiram etilismo, 
43% já possuíam história prévia de IAM, 45% afirmaram uso contínuo prévio de estatinas e 63% anti-agregante 
plaquetário. Desta forma, evidencia-se que o controle dos fatores de risco cada vez mais destaca-se como 
importante alvo tanto de prevenção primária quanto secundária, devendo ser adotado como foco por parte 
das autoridades da saúde pública.

DESCRITORES - Fatores de risco, Infarto do miocárdio, Hospitais universitários.
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INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares são a principal 
causa de morte no mundo tanto em homens quan-
to em mulheres, tendo destaque principalmente a 
doença arterial coronariana.5 Estima-se que no ano 
de 2008 morreram cerca de 17.3 milhões de pes-
soas por doenças cardiovasculares, representando 
30% das mortes do mundo.2 O Brasil está em um 
período de transição, onde as doenças infecciosas e 
degenerativas estão caindo e dando lugar às doen-
ças cardiovasculares.5

A origem do IAM é multifatorial mas os fatores 
de risco cardiovascular são bem estabelecidos e re-
presentam uma das mais importantes causas. Quan-
to aos fatores não modificáveis, tem suma impor-
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1 - Acadêmico do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
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Endereço para correspondência: Heloisa Iacomo Vieira - Rua Padre Anchieta, 2636 - apto 901 - Bigorrilho - Curitiba / PR
Endereço eletrônico: feloiacomo@gmail.com

tância e idade e o sexo, já nos fatores modificáveis 
destacam-se o fumo, hipertensão arterial, hiperco-
lesterolemia e diabetes mellitus.6

Os fatores de risco são características que me-
recem destaque quando se fala em doenças car-
diovasculares, principalmente quando se trata de 
prevenção primária de saúde. Mundialmente tem 
se feito várias campanhas para conscientização da 
população: leis anti-fumo, diminuição dos níveis de 
lipoproteína de baixa densidade (LDL) e pressão ar-
terial para, desta forma, tentar controlar os fatores 
de risco.7  O objetivo deste trabalho é demonstrar 
a presença dos fatores de risco para a ocorrência 
de infarto agudo do miocárdio (IAM) nos pacientes 
atendidos no Hospital Universitário de Curitiba, PR.
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METODOLOGIA

Pesquisa observacional descritiva transversal, reali-
zada no ano de 2015 no serviço de cardiologia do Hos-
pital Universitário Evangélico de Curitiba, com dados 
referentes ao ano de 2014.

A coleta de dados foi realizada após autorização 
formal da direção técnica do hospital e do chefe do 
serviço de cardiologia. Foi fornecida aos pesquisadores 
senha de acesso limitado ao sistema de prontuários ele-
trônicos para que, dessa forma, as informações fossem 
obtidas.

Foram analisados prontuários (n=765) de pacien-
tes admitidos no serviço de cardiologia no ano de 2014 
os quais constavam no prontuário médico Código In-
ternacional de Doenças (CID 10) I21: infarto agudo do 
miocárdio, I210: infarto transmural da parede anterior 
do miocárdio, I211: infarto transmural da parede infe-
rior do miocárdio, I212: infarto agudo transmural do 
miocárdio de outras localizações, I213: infarto agudo 
transmural do miocárdio, de localização não especifica-
da, I214: infarto agudo subendocárdico do miocárdio, 
I219: infarto agudo do miocárdio não especificado, I20: 
angina pectoris, I200: angina instável, I201: angina pec-
toris com espasmo documentado, I209: angina pecto-
ris, não especificada, I46: parada cardíaca. Após análise 
foram selecionados 235 prontuários com diagnóstico 
confirmado de infarto agudo do miocárdio (IAM), tota-
lizando a amostra da pesquisa.

Foram levantados os principais fatores de risco 
cardiovascular encontrados na população estudadas: 
hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes 
mellitus, obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo, 
IAM prévio, uso prévio de estatinas e uso prévio de an-
ti-agregantes plaquetários. Os dados foram registrados 
e identificados em planilha Excel® 2010 vinculadas ao 
Google Drive®. Durante o levantamento dos dados, foi 
verificado que muitas informações não eram registra-
das em diversos prontuários, sendo considerado, para 
fins de cálculo relativo, o total válido das informações.

Os resultados foram descritos e analisados de for-
ma quantitativo-descritiva e expressos em porcenta-
gens totais ou relativas, dependendo do critério a ser 
analisado, sendo apresentado em gráficos.

RESULTADOS

Análise de hipertensão arterial sistêmica: 172 pa-
cientes (79%) eram portadores de hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) e 47 pacientes (21%) nao eram porta-
dores ou desconheciam sua condição no momento do 
internamento.

Análise de dislipidemia: 99 pacientes (47%) eram 
portadores de dislipidemia e 113 pacientes (53%) não 
eram portadores de dislipidemia ou desconheciam sua 
condição no momento do internamento.  

Análise de diabetes mellitus: 78 pacientes (36%) 
eram portadores de diabetes mellitus e 141 pacientes 

(64%) não eram portadores ou desconheciam sua con-
dição no momento do internamento.

Análise de obesidade: 31 pacientes (60%) eram 
obesos e 21 pacientes (40%) não eram obesos.

Análise de sedentarismo: 26 pacientes (76%) rela-
taram hábitos sedentários e 8 pacientes (24%) referiram 
práticas regulares de atividade física.

Análise de tabagismo: 80 pacientes (48%) declara-
ram ser tabagistas enquanto 87 pacientes (52%) relata-
ram não serem fumantes.

Análise de etilismo: 10 pacientes (8%) declararam 
ser etilistas enquanto 115 pacientes (92%) relataram 
não ser etilistas. 

Análise de IAM prévio: 101 pacientes (43%) foram 
vítimas de IAM prévio enquanto 134 pacientes (57%) 
apresentavam o primeiro quadro de infarto agudo do 
miocárdio.

Análise do uso prévio de estatinas: 85 pacientes 
(45%) declararam fazer uso de estatinas e 104 pacientes 
(55%) não faziam uso desse medicamento.

Análise do uso prévio de anti-agregantes plaquetá-
rios (AAS e/ou clopidogrel): 117 pacientes (63%) relata-
ram uso prévio de anti-agregante enquanto 70 pacien-
tes (37%) declararam não fazer uso dessas medicações.

TABELA 1: PRINCIPAIS FATORES DE RISCO ENCONTRADOS E RES-
PECTIVAS PORCENTAGENS NA AMOSTRA ESTUDADA. 

DISCUSSÃO 

Os fatores de risco são características que merecem 
destaque quando se fala em doenças cardiovasculares, 
principalmente quando se trata de prevenção primária 
de saúde. Mundialmente têm se feito várias campanhas 
para conscientização da população, leis anti-fumo, di-
minuição dos níveis de lipoproteína de baixa densi-
dade (LDL) e pressão arterial para, desta forma, tentar 
controlar os fatores de risco.  Neste estudo a maioria 
dos pacientes revelou-se portadora de HAS, porém o 
mesmo não aconteceu para diabetes e dislipidemia, 
sendo contraditória à literatura onde se analise exclu-
sivamente os fatores de risco cardiovasculares e apoia-
da na literatura que mostra os benefícios das ações de 

Análise de Fatores de Risco em Pacientes com Diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio Atendidos em Hospital Universitário da Cidade de 
Curitiba, Paraná.



19

prevenção primária com controle dos fatores de risco42. 
Os fatores de risco modificáveis são constantemente 
encontrados nas populações estudadas quando se ana-
lisa uma população com patologias cardiovasculares. 
O tabagismo, apesar dos esforços na tentativa de se 
reduzir as taxas de fumantes, ainda é uma constante 
importante dos fatores de risco cardiovasculares mo-
dificáveis. Neste estudo quase metade dos pacientes 
continham em seu prontuário a informação positiva a 
respeito de tabagismo, mostrando ainda a alta incidên-
cia de fumantes. Diezet al (2005), em seu estudo que 
analisou fatores de risco em pacientes com doenças 
cardiovasculares mostrou uma taxa de 35,2% tabagis-
tas, assim evidenciando ainda uma alta prevalência de 
fumantes e o lugar de destaque que este hábito ainda 
ocupa entre os fatores de risco1. Quando analisado o 
uso de álcool, o uso abusivo ainda pode ser considera-
do um fator que aumenta o risco cardiovascular, porém 
quantidades moderadas podem ter um efeito protetor.1 
O relato, por parte dos pacientes, de problema com o 
álcool tem mostrado um decréscimo entre os pacien-
tes atendido por IAM. Além da baixa taxa de etilismo, 
cerca de 8%, encontrada neste estudo, Giliet al (2011) 
mostrou um decréscimo de 0,9% de problemas relata-
dos com álcool entre 2003 e 20093.

A obesidade é um problema de saúde pública que 
vem sendo cada vez mais frequente devido a mudança 
dos hábito de vida da população que se tornou mais 
sedentária e com hábitos alimentares piores, como por 
exemplo, dietas hipercalóricas. Um claro exemplo des-
te aumento da incidência de obesidade é o estudo rea-
lizado por Giliet al (2011), em que no período de 2003 
a 2009 houve um aumento de 19,7% na taxa de pacien-
tes obesos que procuraram atendimento médico devi-
do a IAM3. Por outro lado, o estudo AFIRMAR5 mostrou 
um efeito protetor nos pacientes que realizam ativida-
de física regular através da comparação de um grupo 
que realizava atividade física (282 casos de IAM) e um 

grupo controle que não realizava atividade física (404 
de IAM), sendo ambos os grupos om 1279 integrantes. 
Assim, podendo-se concluir o efeito negativo do seden-
tarismo, principalmente quando associado à obesidade, 
como é o caso da população estudada, onde 60% dos 
pacientes são obesos e 76% são sedentários.

Em pacientes com certos fatores de risco não mo-
dificáveis, estudos mostraram uma menor gravidade 
nos eventos cardiovasculares em pacientes que faziam 
uso prévio de medicamentos como estatinas, antiagre-
gantes e betabloqueadores8. Entre os prontuários anali-
sados, o uso de medicamentos por parte dos pacientes 
antes do evento isquêmico mostrou-se frequente, tendo 
destaque os antiagregantes plaquetários. Na amostra, 
cerca de 45% relatou uso prévio de estatinas, enquanto 
63% usavam antiagregantes. Assim, quando se fala em 
fatores de risco é importante não só prevenção pri-
mária mas também prevenção secundária. Para que se 
consiga diminuir a reincidência de eventos como o IAM 
é importante que se consiga controlar as patologias de 
base, que podem desencadear um outro evento. Ao se 
conseguir um melhor controle destes desencadeantes 
é possível atingir taxas de novos eventos isquêmicos 
como as de Hanrattyet al (2000), que em seu estudo 
mostrou 26% de história de IAM prévio4. Por outro 
lado, na amostra em questão, encontrou-se 43% de pa-
cientes com IAM prévio, mostrando uma deficiência no 
controle das doenças desencadeantes.

CONCLUSÃO 

Neste estudo evidenciou-se que o controle dos fa-
tores de risco cada vez mais destaca-se como importan-
te alvo tanto de prevenção primária quanto secundária, 
devendo ser adotado como foco por parte das autori-
dades da saúde pública.

Bertoldi AS, Marques CAM, Vieira HI, Kubrusly LF, Mousfi AK, Mendes LFK, Martins OF, Francisco JAF, Kuzmicz M, 
Tokarski MC. Risk Factors Analysis in Patients with Diagnosis of Acute Myocardial Infarction Assisted at A University 
Hospital in Curitiba, Paraná. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016;74(1):17-20.

ABSTRACT - The objective of this study is to demonstrate the presence of risk factors for the occurrence of acute 
myocardialinfarction (AMI) in patients assisted at a university hospital of Curitiba, PR. We reanalyzed: hypertension, 
dyslipidemia, diabetes mellitus, obesity, sedentary lifestyle, smoking, alcohol consumption, previous AMI, previous 
use of statin drugs and previous use of antiplatelet agents. As a result it was demonstrated that 79% reported hyper-
tension, 47% reported dyslipidemia, 36% had DM, 60% of obese informed, 76% of reported were sedentary, 48% 
smokers, 8% of reported reported alcohol use, 43% already had previous history of AMI, 45% said prior continuous 
use of statins and 63% antiplatelet. Thus, it is evident that the control of risk factors increasingly stands out as 
animportant target both primary and secondary prevention and should be adopted as a focus by the public health 
authorities.
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RESUMO - O objetivo desse estudo foi comparar efeitos de dietas balanceadas e hiperlipídicas e avaliar a 
ação do azeite de oliva extra virgem (AO) na distribuição e na quantidade de gordura corporal. 27 ratos ma-
chos Wistar, por 90 dias, foram divididos em grupos submetidos a alimentações balanceadas e hiperlipídica, 
associadas ou não ao AO. Dados antropométricos, tecido adiposo branco (TAB) e tecido adiposo marrom 
(TAM) foram coletados e analisados estatisticamente. Os resultados mostraram que o consumo de dieta hi-
perlipídica provocou alterações significativas no peso corporal e no peso do TAB. A administração contínua 
de dieta balanceada com AO mostrou-se com um potencial efeito benéfico no combate à obesidade e à de-
posição de gordura branca no organismo, não demostrando alterações significativas no TAM.
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INTRODUÇÃO

O consumo frequente de dietas hiperlipídicas 
tem sido responsável por uma das grandes causas 
de esteatose hepática e obesidade11. Alterações no 
estado nutricional podem contribuir para o apare-
cimento de doenças cardiovasculares e hepáticas, 
bem como ao surgimento de uma menor resistên-
cia a infecções, retenção de fluidos e cicatrização 
demorada, aumentando a morbidade e mortalidade 
dos indivíduos20.

O novo conceito de alimentação funcional 
com efeitos protetores e preventivos é apresentado 
através de alimentos como o azeite de oliva extra 
virgem, uma das principais e mais conhecidas fon-
tes de culinária da Dieta do Mediterrâneo2. A dieta 
mediterrânea inclui um consumo relativamente ele-
vado de ácidos graxos monoinsaturados, carotenoi-
des, fibras e ácido fólico, que podem desempenhar 
um papel central em prevenir ou retardar o estresse 
oxidativo1.

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil.
1 - Acadêmico do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
2 - Professor do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Endereço para correspondência: Luiz Fernando Kubrusly - Rua Gumercindo Marés, 150 bl 7 - Bairro: Vista Alegre - Curitiba - PR - CEP: 80810-220
Endereço eletrônico: kubrusly@incorcuritiba.com.br

O azeite de oliva extra virgem é o único que 
não é extraído por solventes, mas é obtido por com-
pressão da oliva a frio, o que não altera a natureza 
da semente. No entanto, quando o processamento 
inclui o uso de solventes (azeites refinados), boa 
parte destes compostos fenólicos são perdidos. Isto 
ocorre também quando o azeite é alcalinizado para 
reduzir acidez2.

A redução de doenças cardiovasculares deve-
-se ao baixo teor de ácidos saturados e alto teor de 
ácidos graxos monoinsaturados presentes no azeite 
de oliva. Os antioxidantes naturais no óleo ajudam a 
evitar a oxidação de lípidos, como as LDL. O azeite 
de oliva extra virgem contém quantidades apreci-
áveis   de compostos polifenólicos que impedem a 
sua auto-oxidação, retardando o aparecimento de 
lesões ateroscleróticas e de tecido adiposo branco22.

Dietas ocidentais são frequentemente compos-
tas por um alto teor de ácidos graxos saturados, 
como é o caso da “Dieta de Cafeteria”, que recebe 
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esse nome por ser uma dieta altamente consumida em 
cafés, fast-foods. Tal dieta possui influência na lipogê-
nese hepática juntamente com outras vias, mostrando 
que a gordura alimentar pode não só ser envolvida na 
patogênese de esteatose como também pode prevenir 
e/ou promover a acumulação de gordura no organis-
mo, de acordo com a qualidade e quantidade de lipídio 
que é ingerido7.

A promoção de obesidade em roedores a partir de 
dieta hiperlipídica, comparando e caracterizando dados 
antropométricos e tecidos adiposos com o consumo de 
dieta balanceada, almeja reproduzir o comportamento 
nutricional humano23 associado ou não ao consumo de 
azeite de oliva extra virgem, um produto não medica-
mentoso com potencial efeito terapêutico. 

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo está de acordo com as reco-
mendações do Comitê de Ética no Uso de Animais da 
Faculdade Evangélica do Paraná - CEUA/FEPAR, regis-
trado sob o número 10640/2014, bem como com as De-
clarações de Helsinque (1964, 1975, 1981 e 1989) e com 
as Normas Internacionais de Proteção aos Animais.

Animais e grupos experimentais
Ratos machos da linhagem Wistar, com peso mé-

dio de 230g e 5 semanas de idade, foram armazenados 
no biotério da Faculdade Evangélica do Paraná durante 
90 dias. Os animais foram alojados em gaiolas de poli-
propileno por um fotoperíodo controlado de 12 horas 
(claro/escuro) e em temperatura ambiente de 24±2°C. 
Após uma semana de aclimatação com água e alimen-
tação ad libitum, os ratos foram divididos em 6 grupos 
de 3-5 ratos com as seguintes dietas:

CN: controle negativo - dieta balanceada
BA: dieta balanceada e azeite de oliva extra virgem 

(Dieta Mediterrânea)
CP: controle positivo - dieta hiperlipídica (Dieta 

Ocidental)
HA: dieta hiperlipídica e azeite de oliva extra vir-

gem
HAJ: dieta hiperlipídica e azeite de oliva extra vir-

gem em jejum
DTA: indução de dislipidemia com dieta hiperlipí-

dica/tratamento com azeite de oliva extra virgem

Ração balanceada e hiperlipídica
A ração comercial padrão para ratos (balanceada) 

continha 19% de proteínas, 56% de carboidratos, 3,5% 
de lipídios, 4,5% de fibras, 5% de vitaminas e minerais, 
totalizando 17.03kJ/g. 

A dieta hiperlipídica, simulando uma dieta ociden-
tal (“Dieta de Cafetaria”), com base em Duarte et al., 
2006, foi preparada pelos próprios pesquisadores, sen-
do os ingredientes moídos, misturados, esterilizados e 
secados em um forno a 200°C por 40 minutos. A ração 
foi composta com as seguintes proporções: 15g de ra-

ção padrão, 10g de amendoins torrados, 10g de choco-
late ao leite, 5g de biscoito de amido de milho e 2,5g 
de gemas de ovos, contendo no total 21% de proteína, 
48% de carboidratos, 21% de lipídios, 4% de fibras, 5% 
de vitaminas e minerais, totalizando 55.15kJ/g. 

Ambas as dietas foram oferecidas na forma de pé-
letes em uma proporção de 20g de ração por 200g de 
peso corporal para cada animal. 

Gavagem
Através da técnica de gavagem, com um total de 

0,5 ml de líquido por 200g de peso corporal para todos 
os grupos, foram administrados no mesmo horário so-
lução fisiológica 0,9% para os grupos CN e CP e azeite 
de oliva extra virgem (AO) aos grupos BA, HA e HAJ, 
que recebeu após um período médio de 10 horas de 
jejum. O AO continha 85,7% de lipídios (84% de gordu-
ra insaturada), delta K ≤ 0,01 e ≤ 0,05% de acidez. Para 
o grupo DTA foi administrada solução fisiológica 0,9% 
até o 46º dia, e, em seguida, AO de forma semelhante 
aos outros grupos até o final do experimento. 

Dados antropométricos
O peso corporal e a circunferência abdominal dos 

ratos foram avaliados semanalmente, sendo a ultima 
avaliação realizada no dia da eutanásia.

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado 
através da fórmula peso/altura². A altura se referiu ao 
comprimento naso-anal de cada rato, sendo medido no 
dia da eutanásia.

Eutanásia e retirada dos tecidos
Após 90 dias de experiência foi realizada a euta-

násia através da punção cardíaca direta do ventrícu-
lo esquerdo, com animais totalmente anestesiados. A 
técnica anestésica ocorreu por aplicação intraperitoneal 
de cloridrato de cetamina a uma dose de 50 mg/kg de 
animal e de cloridrato de xilazina na dose de 10 mg/kg 
de animal. Após a completa anestesia os animais foram 
submetidos à uma incisão através da parede abdomi-
nal para o acesso à cavidade abdominal, permitindo a 
retirada do tecido adiposo branco. Foram retiradas e 
pesadas as gorduras ilíacas, gordura epididimal, gor-
dura mesentérica e gordura retroperitoneal. O tecido 
adiposo marrom foi removido por meio de uma incisão 
interescapular e pesado.

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados de variáveis quantitativas foram des-
critos por médias, medianas, valores mínimos, valores 
máximos e desvios padrões e de variáveis qualitativas 
por frequências e percentuais. Para a comparação de 
dois grupos em relação a variáveis quantitativas foi 
considerado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. 
Mais de dois grupos foram comparados usando o teste 
não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Para avaliação da 
associação entre duas variáveis qualitativas dicotômicas 
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foi considerado o teste exato de Fisher. A correlação 
entre duas variáveis quantitativas foi avaliada estiman-
do-se o coeficiente de correlação de Spearman. Valores 
de p<0,05 indicaram significância estatística. Os dados 
foram analisados com o programa computacional Sta-
tistica v.8.0. 

RESULTADOS

Peso
Durante os 90 dias de experimento, os ratos fo-

ram pesados semanalmente e acompanhados. As mé-
dias dos valores absolutos do peso corporal dos grupos 
controles no primeiro dia (Peso 1), na metade do expe-
rimento (peso 46) e no dia da eutanásia (Peso 91) estão 
apresentadas na tabela 1.

TABELA 1. MÉDIA DO PESO CORPORAL, EM GRAMAS, NO PRIMEI-
RO DIA DO EXPERIMENTO (PESO 1), METADE DO EXPERIMENTO 
(PESO 46) E NO DIA DA EUTANÁSIA (PESO 91). OS RESULTADOS 
ESTÃO APRESENTADOS EM MÉDIA ± DESVIO PADRÃO DA MÉDIA. 
CN (GRUPO CONTROLE NEGATIVO), CP (GRUPO CONTROLE PO-
SITIVO).

Observou-se que o grupo que consumiu dieta ba-
lanceada e AO apresentou, com diferença estatística, 
menor média de peso em relação ao grupo que consu-
miu dieta hiperlipídica e AO (391g vs 414,8g, p=0,047). 
Em relação aos grupos controles, BA apresentou meno-
res médias de peso em relação à CN e CP. Os grupos 
com HA e DTA apresentaram médias de peso menores 
em relação aos grupos controles, como mostra a Figura 
1.

FIGURA 1. PESO CORPORAL DOS RATOS, EM GRAMAS, AO FINAL 
DOS 90 DIAS DE EXPERIMENTO. P <0,05 EM RELAÇÃO AOS GRU-
POS BA E HAJ. CN (GRUPO CONTROLE NEGATIVO), BA (GRUPO 
COM DIETA BALANCEADA E INGESTÃO DE AZEITE DE OLIVA), 
CP (GRUPO CONTROLE POSITIVO), HA (GRUPO COM DIETA HI-
PERLIPIDICA E INGESTÃO DE AZEITE DE OLIVA), HAJ (GRUPO 
COM DIETA HIPERLIPÍDICA E INGESTÃO DE AZEITE DE OLIVA EM 
JEJUM), DTA (GRUPO COM INDUÇÃO DE DISLIPIDEMIA E TRATA-
MENTO COM AZEITE DE OLIVA).

IMC
Quanto ao Índice de Massa Corporal (IMC) dos 

animais, apresentado na Tabela 2, não houve diferen-
ça estatística entre os grupos, porém maiores médias 
foram encontradas no grupo CP em relação ao CN 
(p=0,309).

TABELA 2. MÉDIA DOS VALORES DO ÍNDICE DE MASSA CORPO-
RAL (IMC), EM G/CM², DO ÚLTIMO DIA DO EXPERIMENTO. OS 
RESULTADOS ESTÃO APRESENTADOS COMO MÉDIA ± DESVIO PA-
DRÃO DA MÉDIA. CN (GRUPO CONTROLE NEGATIVO), CP (GRU-
PO CONTROLE POSITIVO).

Circunferência Abdominal (CA)
Os resultados das médias da circunferência abdo-

minal (tabela 3) não apresentaram diferença estatística 
entre os grupos analisados.

TABELA 3. MÉDIAS DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL NO PRI-
MEIRO DIA DO EXPERIMENTO (CA 1), NA METADE (CA 46) E NO 
ÚLTIMO DIA (CA 91) DOS GRUPOS ANALISADOS. OS RESULTADOS 
ESTÃO APRESENTADOS COMO MÉDIA ± DESVIO PADRÃO DA MÉ-
DIA. CN (GRUPO CONTROLE NEGATIVO), BA (GRUPO COM DIETA 
BALANCEADA E INGESTÃO DE AZEITE DE OLIVA), CP (GRUPO 
CONTROLE POSITIVO), HA (GRUPO COM DIETA HIPERLIPIDICA 
E INGESTÃO DE AZEITE DE OLIVA), HAJ (GRUPO COM DIETA HI-
PERLIPÍDICA E INGESTÃO DE AZEITE DE OLIVA EM JEJUM), DTA 
(GRUPO COM INDUÇÃO DE DISLIPIDEMIA E TRATAMENTO COM 
AZEITE DE OLIVA).

Tecido Adiposo Branco (TAB) e Tecido Adipo-
so Marrom (TAM)

A Figura 2 mostra o peso médio dos depósitos de 
gordura branca coletados. Houve diferença significati-
va entre CN e HAJ (14,9g vs 24,2g, com p=0,032), BA 
e HAJ (13,4g vs 24,2g, com p=0,008). BA e CP (13,4g 
vs 24,4g) também apresentaram um p significativo 
(p=0,032), tendo o grupo que consumiu dieta hiperli-
pídica uma média 81,6% maior de TAB. Em relação aos 
grupos CN e CP, maiores médias foram encontradas no 
CP (14,9g vs 24,4g, com p=0,056).
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FIGURA 2. MÉDIA, EM GRAMAS, DOS PESOS DAS GORDURAS 
BRANCAS. P<0,05 ENTRE OS GRUPOS CN E HAJ, BA E HAJ, BA E 
CP. CN (GRUPO CONTROLE NEGATIVO), BA (GRUPO COM DIETA 
BALANCEADA E INGESTÃO DE AZEITE DE OLIVA), CP (GRUPO 
CONTROLE POSITIVO), HA (GRUPO COM DIETA HIPERLIPIDICA 
E INGESTÃO DE AZEITE DE OLIVA), HAJ (GRUPO COM DIETA HI-
PERLIPÍDICA E INGESTÃO DE AZEITE DE OLIVA EM JEJUM), DTA 
(GRUPO COM INDUÇÃO DE DISLIPIDEMIA E TRATAMENTO COM 
AZEITE DE OLIVA).

Com relação às medias de peso da gordura mar-
rom (Figura 3), CN apresentou média 27% maior se 
comparado ao BA (0,49g vs 0,38g, com p=0,056).

FIGURA 3. MÉDIA, EM GRAMAS, DOS PESOS DAS GORDURAS MAR-
RONS. CN (GRUPO CONTROLE NEGATIVO), BA (GRUPO COM DIE-
TA BALANCEADA E INGESTÃO DE AZEITE DE OLIVA), CP (GRUPO 
CONTROLE POSITIVO), HA (GRUPO COM DIETA HIPERLIPIDICA 
E INGESTÃO DE AZEITE DE OLIVA), HAJ (GRUPO COM DIETA HI-
PERLIPÍDICA E INGESTÃO DE AZEITE DE OLIVA EM JEJUM), DTA 
(GRUPO COM INDUÇÃO DE DISLIPIDEMIA E TRATAMENTO COM 
AZEITE DE OLIVA).

DISCUSSÃO

A análise do peso corporal dos ratos mostrou-se 
significativamente diferente entre os grupos BA e HAJ. 
O grupo em jejum resultou em ganho de peso devido 
à provável compensação do consumo de ração hiper-
lipídica antes do período de restrição alimentar. Em re-
lação aos grupos CN e BA, o grupo que consumiu AO 
apresentou-se com menores médias de peso corporal. 
Paniagua15 (2007) e Karhunen10 (2008) afirmam que o 
ácido oleico, principal representante do AO, é um im-
portante ácido graxo monoinsaturado responsável pelo 
controle da saciedade. De forma similar à literatura, 
o grupo DTA apresentou-se com menores valores de 

peso corporal em relação ao grupo que não consumiu 
azeite de oliva extra virgem (CP). O IMC, embora com 
p>0,05, mostrou-se com médias de maiores para o gru-
po que consumiu a dieta hiperlipídica em relação ao 
que consumiu a dieta balanceada, corroborando com 
a literatura no que diz respeito à ingestão de gordura 
saturada e à condução da obesidade9.

 Estudos prospectivos mostram que a gordura lo-
calizada no abdômen é fator de risco para doenças 
cardiovasculares12. Embora a circunferência abdominal 
não tenha apresentado diferença estatística, em relação 
aos grupos controles, o grupo que consumiu a Die-
ta Mediterrânea apresentou menor circunferência ab-
dominal em sua última análise, assemelhando-se aos 
achados na literatura.

A análise do peso das gorduras ilíacas, gordura 
epididimal, gordura mesentérica e gordura retroperito-
neal mostrou-se com um significativo aumento desses 
tecidos nos grupos que consumiram uma dieta hiper-
lipídica em relação aos grupos que consumiram uma 
dieta balanceada. A Organização Mundial de Saúde, 
em 2011, destacou a acumulação excessiva do tecido 
adiposo branco devido a um aporte calórico excessi-
vo e crônico de alimentos ricos em gordura saturada 
e com baixo teor de fibras. Pereira17 (2003) mostrou 
que a eficiência com que o lipídio da dieta é estocado 
como gordura corporal é cerca de 96%, induzindo ao 
balanço lipídico positivo¹. No entanto, o uso do AO 
mostrou-se potencialmente favorável à redução do te-
cido adiposo branco, uma vez que entre os grupos CP 
e HA, embora ambos tenham consumido dieta hiper-
lipídica, o grupo que consumiu AO acrescido na dieta 
apresentou médias de peso de tecido adiposo branco 
menores. Pendret³ ressaltou a importância da ingestão 
de compostos lipídicos insaturados, como o AO, devi-
do à presença de substâncias fenólicas que refletem na 
baixa oxidação de constituintes lipídicos, prevenindo o 
desenvolvimento de doenças degenerativas.

Os resultados da análise do TAM não apresentaram 
grandes variações entre os grupos, indo de encontro 
com os achados na literatura, uma vez que sua ativida-
de encontra-se menor nos indivíduos com sobrepeso, 
comparado aos magros. A presença de TAM em roe-
dores, segundo Broetto e Brito4 (2012) promove a dis-
sipação de energia, reduz a adiposidade e os protege 
da obesidade induzida pela dieta, tendo como função 
principal oxidar lipídios para produzir calor. Portanto, 
é especializado na termogênese adaptativa, induzida 
pela exposição ao frio ou à dieta. Contudo, o grupo 
que consumiu uma dieta balanceada com AO apresen-
tou médias menores em relação ao grupo CN. Himms-
-Hagen8, em 1979, destacou que a resposta do TAM 
varia quantitativa e qualitativamente com a natureza do 
estímulo externo, idade, sexo, dieta e genética do orga-
nismo. Algumas destas variações podem ser atribuídas 
a diferenças na atividade do sistema nervoso simpático 
e algumas também devido a variações no próprio TAM.
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CONCLUSÃO

A administração contínua de dieta balanceada com 
AO mostrou-se com um potencial efeito benéfico no 
combate à obesidade e à deposição de gordura branca 
no organismo, não demostrando alterações significati-
vas no TAM.

Diosti GM, Lovato FC, Lidani KCF, Marques CM, Kubrusly LF, Camacho SL, Budel VM, Mendes LFK, Martins OF, Fer-
reira RR. Experimental Analysis of the Influence of Western and Mediterranean Diets in Adipose Tissue Distribution. 
Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016;74(1):21-25.

ABSTRACT - The aim of this study was to compare effects of balanced diet and hyperlipidemic diet and evaluate 
the effects of extra virgin olive oil (EV) in the distribution and amount of body fat. 27 male Wistar rats during 90 
days were divided into groups fed balanced diet and hyperlipidemic diet, associated or not with AO. Anthropome-
tric data, white adipose tissue (WAT) and brown adipose tissue (BAT) were collected and analyzed statistically. The 
results showed that consumption of fat diet has caused significant changes in body weight and TAB weight. Con-
tinuous administration of balanced diet with EV showed up with a potential beneficial effect in combating obesity 
and deposition of white fat in the body, without demonstrating significant changes in TAM.

KEYWORDS - Western diet, Mediterranean diet, Olive oil, Adipose tissue, Wistar rats.
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RESUMO - Objetivo: Verificar se o nível de IgA sérica  reflete a atividade inflamatória de pacientes com EAP 
medido pelo  VHS, proteína C reativa e BASDAI ( Bath Ankylosing Spondylitis Disease activity índex) ou com 
o dano cumulativo da mesma medido pelo BASFI ( Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index). Metodo-
logia: Catorze pacientes com EAP foram entrevistados para medida do BASDAI e BASFI  e foram submetidos 
a dosagem de proteína C reativa, VHS e IgA sérica. Resultados: Não se observou correlação entre níveis de Ig 
A sérica e VHS (p= 0,98), BASDAI (p=0,41) e BASFI (p=0,24 ) uma tendência para associação com proteína 
C reativa foi observada (p=0,06). Conclusões: Os níveis de Ig A sérica em pacientes com EAP não refletem 
atividade da doença medida pelo VHS ou pelo BASDAI. UMA tendência é observada com relação a proteína 
C reativa.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE ATIVIDADE INFLAMATÓRIA E MEDIDA DE IgA 
SÉRICA EM PACIENTES COM ESPONDILOARTRITES.

INFLAMMATORY ACTIVITY AND THE ASSOCIATION IgA MEASURE 
SERUM IN PATIENTS WITH SPONDYLOARTHRITIS.

Élide Maria ZOLANDEK2, Naiana Teodoro ZAMIN2, Sandra MARTIN1, Marcelo Eicholzer OLIVEIRA1, 
Sérgio Ricardo PENTEADO1, Luiz Cesar RIBAS1, Odair de Floro MARTINS1, Marcelo KUZMICZ1, 

Luiz Felipe N. MENDES1, Thelma Larocca SKARE1.

INTRODUÇÃO

As espondiloartropatias (EAP) constituem um 
grupo de enfermidades reumatológicas soronegati-
vas, crônicas e de etiologia desconhecida que com-
partilham entre si características demográficas, clí-
nicas, radiológicas e genéticas.  Fazem parte desse 
grupo de doenças: a espondilite anquilosante, a ar-
trite reativa (Síndrome de Reiter), a artrite psoriática, 
a artrite das doenças inflamatórias intestinais (Crohn 
e RCUI), a espondiloartropatia indiferenciada, a do-
ença de Whipple, síndrome SAPHO e espondilite 
juvenil (1).

Esse grupo de doenças tem tendência a afetar 
adultos jovens (<40 anos), principalmente do sexo 
masculino, sendo que, quando acometem as mulhe-
res, na maioria dos casos, a doença tem uma forma 
mais branda (1).

Existem características que distinguem as EAP 
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das demais entidades reumáticas, como o envolvi-
mento articular periférico, assimétrico e com predo-
mínio de artrite de grandes articulações (em espe-
cial dos membros inferiores), o acometimento das 
articulações sacroilíacas e da coluna vertebral, (sen-
do o segmento lombar o mais afetado), a extensão 
do processo inflamatório às enteses e a ausência de 
nódulos reumatóides subcutâneos (2).   

Também são relevantes: a história familiar de 
EAP, a associação com o HLA-B27, a tendência à 
sobreposição clínica entre as diversas formas de do-
enças pertencentes a este grupo e o fator reumatói-
de negativo (2). 

Os pacientes podem apresentar ainda: oligoar-
trite, poliartrite, dactilite, uveítes, além de alterações 
cutâneo-mucosas, intestinais, genito-urinárias, neu-
rológicas, renais, cardíacas e pulmonares (2).

Apesar de as EAP formarem um grupo de do-
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enças com etiologia desconhecida, acredita-se que há 
uma forte influência genética para que ocorram. Entre 
os fatores hereditários a presença do gene HLA-B27 
apresenta influente associação com essas doenças, 
sendo que algumas formas clínicas o apresentam com 
maior frequência que outras, como por exemplo, a es-
pondilite anquilosante.(1)

Calcula-se que, mais de 90% das pessoas que a 
desenvolvem apresentam positividade para esse gene. 
Ainda não se sabe de que maneira ele contribui.  To-
davia é conhecido o fato de que se o paciente tem 
HLA-B27, isto não influi no grau de acometimento arti-
cular, mas tem grande importância quando relacionado 
à ocorrência e ao grau de severidade das complicações 
oculares.(1)

É discutido também se agentes microbianos po-
dem causar e/ou exacerbar essas patologias. Hipótese 
essa de grande relevância nos casos de Artrite Reati-
va, no qual temos um agente infeccioso precipitando o 
processo, geralmente oriundo do trato gastrointestinal 
e geniturinário, tendo como agentes mais comumente 
associados à Salmonella, Shigella, Yersinia e Clamydia 
tracomatis. (1)

Para melhor entendimento da fisiopatolgoia dessas 
patologias, as particularidades de cada uma dessas es-
pondiloartropatias estão descritas abaixo.

a) A espondilite anquilosante (EA) é caracteristi-
camente uma artropatia axial crônica, com predomi-
nância no sexo masculino de 3:1, que tem início entre 
a puberdade e os 35 anos, tendo seu pico em torno 
da segunda década. Sendo que quanto mais jovem for 
o paciente no início da doença, pior será o seu prog-
nóstico, cursando geralmente com acometimento das 
coxofemorais.(1)

Em geral a dor dos pacientes com EA tende a ser 
persistente no início da doença, se tornando cíclica com 
o passar do tempo. Em geral os pacientes começam 
sentindo uma dor insidiosa, surda, em coluna lombar 
baixa e parte inferior das nádegas, acompanhada carac-
teristicamente por rigidez após repouso, com melhora 
à movimentação, manifestações essas que sugerem um 
quadro inicial de sacroileíte.(1)  

Com o passar do tempo as manifestações se tor-
nam bilaterais, mais persistentes e com piora noturna. E 
assim, progressivamente o envolvimento da coluna e a 
rigidez ascendem, até que em estágios mais avançados 
comprometem toda a coluna vertebral. (1)

A postura então sofre algumas alterações caracte-
rísticas. Ocorre perda de lordose lombar, a cifose torá-
cica se acentua e se a cervical for acometida pode ocor-
rer um deslocamento anterior do pescoço. Se houver 
contratura dos quadris, os joelhos se flexionam para 
compensá-la. Formando então uma postura típica do 
espondilítico, chamada postura de esquiador. (1)  

Em fases avançadas a coluna se apresenta toda 
fundida, com presença de sindesmófitos e com aspecto 
de bambu ao exame radiológico, podendo então fra-
turar-se com traumas mínimos, sendo essa a complica-

ção mais séria da doença vertebral.  A fratura é mais 
comum na cervical e pode levar até a quadriplegia. (1)

Um terço dos pacientes com EA apresentam en-
volvimento articular periférico em algum período da 
doença, que tipicamente se manifesta de forma oligo-
articular, assimétrico e com predominância para articu-
lações dos membros inferiores ou quadris e ombros. 
As entesopatias são manifestações comuns, sendo re-
presentadas principalmente por tendinite do tendão de 
Aquiles. (1)  

A uveíte é frequente nos pacientes com EA, sendo 
ela a manifestação extra-articular mais comum desses 
pacientes. Essa manifestação ocular tem uma correla-
ção positiva com HLA-B27 e com doença articular pe-
riférica. (1)

b)- A artrite reativa (ARe) ou síndrome de Reiter 
foi descrita em 1916 como uma associação de artrite 
não-purulenta, uretrite estéril e inflamação ocular que 
surge após uma infecção gastrintestinal ou venérea. 
Mais tarde essa clássica tríade se expandiu para incluir 
a balanite e algumas lesões típicas de pele, como o 
ceratoderma blenorrágico. (1)

A ARe se assemelha a EA em relação às manifesta-
ções articulares e extra-articulares, preferências demo-
gráficas e genéticas, porém essa doença tem tendência 
para desenvolver artrite predominantemente periférica 
e apresenta manifestações cutâneas peculiares que não 
estão presentes em pacientes com espondilite anquilo-
sante. (1)  

Os primeiros sintomas iniciam de duas a quatro 
semanas após uma diarréia ou exposição sexual. A ure-
trite é a primeira manifestação, seguida geralmente por 
conjuntivite bilateral, já a uveíte é menos comum, apa-
recendo em apenas 20% dos pacientes.(1)

A artrite é a última manifestação e surge várias 
semanas depois. As articulações mais envolvidas são 
joelhos, tornozelos e pés, podendo acometer os po-
dodactilos, que frequentemente fazem edema difuso, 
chamado de “dedo em salsicha” (dactilite).(1)

As manifestações axiais geralmente não têm ca-
ráter ascendente como na espondilite, iniciam-se em 
qualquer ponto da coluna e a sacroileíte é comumente 
assimétrica. (1)

Metade dos pacientes apresenta manifestações 
cutâneas como ceratoderma blenorrágico, balanite cir-
cinada, úlceras orais e alterações ungueias.(1)

c)- A artrite psoriática afeta em geral somente 5 a 
7 % dos pacientes com psoríase de pele. Comumente 
as lesões cutâneas precedem as articulares, e a gravida-
de do quadro dermatológico não interfere no grau de 
acometimento articular. Geralmente a artrite se assen-
ta sobre articulações previamente traumatizadas, assim 
como as lesões de pele. É uma doença que tende a ser 
indolente e lentamente progressiva. Frequentemente as 
articulações envolvidas têm poucos sintomas e conser-
vam sua função. (1)

Pode se manifestar de cinco distintas formas, são 
elas: 1) oligoartrite simétrica, que é a mais comum e 

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016; 74(1):26-32.



28

geralmente de associa a outra forma; 2) axial, com ma-
nifestações de sacroileíte e espondilite; 3) poliartrite 
simétrica, que é semelhante a artrite reumatóide; 4) in-
terfalangianas distais, na qual as erosões podem deter-
minar o aparecimento da lesão tipicamente conhecida 
como “pencil and cup”, esse padrão articular está tam-
bém tipicamente associada com alterações ungueais; 
5) forma mutilante, onde ocorre destruição severa dos 
dedos, com verdadeira dissolução dos ossos, principal-
mente dos metatarsianos, resultando em deformidades 
características das mãos em óculos de ópera. (1)

As manifestações extra-articulares são raras e se 
limitam a inflamação ocular, com quadros de conjunti-
vite, irite, episclerite e ceratoconjuntivite seca. (1)

d) -As artropatias das doenças inflamatórias do in-
testino são divididas entre artrite periférica e espondi-
lite. A artrite periférica ocorre mais em pacientes que 
têm doença do intestino grosso e é mais comum em 
pacientes com doença de Crohn do que em pacien-
tes com retocolite ulcerativa. É uma artrite de padrão 
oligoarticular, não-destrutiva e transitória, acometendo 
principalmente joelhos e tornozelos. E a atividade da 
doença articular está associada com os períodos de ati-
vidade da doença intestinal. (1)  

Em um terço dos pacientes existem manifestações 
cutâneas típicas. No caso da doença de Crohn tem-se 
o eritema nodoso, e no caso da retocolite ulcerativa, o 
pioderma gangrenoso.(1) Geralmente o tratamento clí-
nico ou cirúrgico para a doença intestinal controla a 
artrite periférica.(1)

A forma espondilite acomete um terço dos pacien-
tes com doença inflamatória intestinal e tem uma evo-
lução muito semelhante à da EA. Ao contrário da forma 
periférica, o curso da espondilite independe do curso 
da doença intestinal. Achados radiológicos são seme-
lhantes aos da EA, com alterações bilaterais e simétricas 
em sacroilíacas, sindesmofitose vertical, erosão apofisá-
ria e fusão óssea.(1)

Um grande número de pacientes com espondilo-
artropatias não se encaixam em nenhum dos grupos 
supracitados, e então são designados como portadores 
de espondiloartropatia soronegativa indiferenciada. A 
incidência do HLA-B27 nesses indivíduos é de 67%.(1)

Depois de esmiuçados os detalhes de cada uma 
dessas espondiloartrites soronegativas, o diagnóstico 
dessas patologias pode ser abordado.(1)

 Atualmente nenhum teste é considerado suficien-
temente eficaz para esse grupo de doenças. Para se 
chegar a ele, é necessário usar critérios puramente clí-
nicos como os Critérios do ESSG (European Spondylo-
arthropathy Study Group).(1) 

Não existem exames laboratoriais específicos para 
o diagnóstico de pacientes com EA (3).  Marcadores de 
atividade inflamatória como PCR e VHS, podem de-
monstrar a presença de um processo inflamatório ou 
infeccioso.(4) Essa provas são utilizadas também, para 
monitorar o estado geral do paciente e acompanha-
mento da terapêutica instituída (3).

A VHS, apesar de ser um exame de baixo custo e 
fácil acesso  mas ela se eleva em infecções, neoplasias, 
traumas e doenças reumáticas. Além disso sofre influ-
ência do sexo, tamanho e forma das hemácias, anemia, 
gravidez e insuficiência cardíaca, sendo, portanto, uma 
prova bastante inespecífica.(4) 

Quanto a PCR, sua utilidade se dá na avaliação 
da extensão e gravidade de processos inflamatórios e 
infecciosos. Tem como papel fundamental inibir o cres-
cimento de células tumorais, modular a função de célu-
las de defesa, e na agregação plaquetária, entre outros. 
Seu nível sérico aumenta minutos ou horas após haver 
agressão tecidual e cessado o estimulo inflamatório, re-
duz rapidamente.  A PCR sofre influencia do uso de 
medicação antiinflamatória, como os glicocorticoides. 
(4)

Além disso,  VHS e  PCR, não refletem de maneira 
fidedigna um processo muitas vezes limitado à êntesis 
e à coluna. Estas provas parecem refletir melhor o que 
acontece nas articulações periféricas. (5)

Outra maneira de acompanhar esta atividade é 
através do BASDAI (Bath Disease activity índex), um 
teste desenvolvido em Bath (Reino Unido). É um índice 
projetado para detectar a carga de doença inflamatória 
ativa na qual são realizadas apenas perguntas de ordem 
clínica às quais se atribuem valores. Todavia o BASDAI, 
embora bom para a forma espondiloartropática, não 
contempla o grau de envolvimento periférico. (2) Outro 
questionário, o BASFI, feito nos mesmos moldes do 
anterior, avalia o grau de repercussão da doença sobre 
as atividades da vida diária.

Como se vê não existe uma prova que consiga 
abranger a avaliação inflamatória de todas as formas de 
envolvimento das EAP. 

Tem sido proposto que a medida de IgA sérica 
pode também ser importante na avaliação dos pacien-
tes com EAP, já que a maioria dessas doenças é desen-
cadeada por uma reatividade a infecções de mucosa (5). 
Aumento dessa imunoglobulina sérica tem sido encon-
trado em pacientes com EAP (6). 

A imunoglobulina A é a mais abundante das imu-
noglobulinas e a que tem maior velocidade de sínte-
se. Em determinadas circunstâncias, é capaz de, pelo 
processo de opsonização, levar a ativação fagocítica 
através de seus receptores e assim mediar efeitos infla-
matórios.(7) Além disso ela tem uma ação antiviral im-
portante, prevenindo a ligação do vírus com as células 
epiteliais do aparelho respiratória e gastrintestinal. Ela 
funciona aglutinando os agentes patógenos todos jun-
tos e impedindo sua penetração no organismo.(1)    

Pode ser encontrada de duas formas: a IgA (mo-
nomérica) encontrada principalmente no soro, e a IgA2 
(dimérica) presente nas secreções exócrinas como: lá-
grimas, saliva, colostro, e secreção nasal. (8) É a IgA di-
mérica ou secretória (IgAS), a principal imunoglobulina 
do sistema de defesa das mucosas contra infecções. 

Para tanto, ela ativa a via alternativa do sistema com-
plemento e impede assim a ligação do antígeno com as 
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células epiteliais dos tratos respiratório, gastrointestinal 
e urogenital. Ela limita, portanto, o processo infeccioso 
à porta de entrada. (8)

Sugestões para explicar esse aumento sérico de 
IgA  incluem: (1)- a sua superprodução, (2)- captação 
defeituosa dessa imunoglobulina por seus receptores, 
(3)- degradação inadequada desta por células CD89 po-
sitivas. Estudos realizados mostraram que células CD89 
se expressam de maneira deficitária em pacientes com 
Espondilite Anquilosante (EA) (6).

Outros estudos realizados com pacientes com EA,P 
apontam duas probabilidades para a possível impor-
tância do IgA na EA. Primeiro, o nível de IgA sérica se 
encontra desproporcionalmente elevada se comparada 
com as outras imunoglobulinas. Segundo, a atividade 
da EA tem sido associada com a presença de Klebsiella 
pneumoniae nas fezes dos pacientes, embora este seja 
um fato debatido.(9)

Visto que existem poucos estudos realizados na 
avaliação da dosagem de Ig A sérica como medida de 
atividade inflamatória nas EAP propõe-se o presente 
estudo.

OBJETIVOS

Verificar se existe associação entre níveis de IgA 
sérico com medidas de atividade inflamatória  já conhe-
cidas como  VHS, do PCR e do questionário de BASDAI 
em pacientes com EAPs.

 Verificar se existe associação entre níveis de Ig A 
sérica e gravidade da doença medida pelo BASFI.

METODOLOGIA

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética da Sociedade Evangélica Beneficente. 
Trata-se de um estudo prospectivo transversal que foi 
realizado com todos os pacientes com espondiloartro-
patias soronegativas atendidos no serviço de reumato-
logia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.

 Para participar do estudo estes pacientes deve-
riam: concordar em participar  do mesmo assinando 
o termo de consentimento livre e esclarecido ; possuir 
mais que 18 anos, já ter um diagnóstico firmado de 
espondiloartropatia segundo critérios do ESSG. Foram 
excluídas mulheres grávidas e pacientes com infecção 
vigente no momento da aplicação dos testes. 

Estes pacientes foram submetidos a um protocolo 
de coleta de dados no qual constava: dados demográ-
ficos, tempo de doença, tipo de espondiloartropatia, 
manifestações articulares e extra-articulares, medica-
ções em uso. A seguir foram aplicados os questionários 
do BASDAI e BASFI e os pacientes foram submetidos à 
dosagem de VHS, proteína C reativa e dosagem sérica 
de IgA.

 Foram convidados a participar todos os pacientes 
que frequentaram o ambulatório de reumatologia do 
HUEC de setembro de 2010 a julho de 2011.  

Os dados foram coletados em tabelas de frequên-
cia e contingência. Para a associação de dados nomi-
nais utilizou-se o teste t não pareado e para os estu-
dos de correlação entre o IgA de cada paciente com 
os  marcadores de atividade inflamatória. Já para os 
questionários de BASDAI e BASFI foi utilizado o teste 
de Pearson. Significância adotada de 5%.  Os cálculos 
foram feitos com ajuda do software Graph Pad Prism 
versão 4.0 e os resultados foram demonstrados através 
de gráficos e tabelas.

RESULTADOS:
 
Dos 19 pacientes entrevistados com EAP, quinze 

(78,9%) eram homens e quatro (21,1%) eram mulheres. 
Quanto a raça, dois (10,52%) eram afro-descen-

dentes, dezesseis (84,21%) eram brancos e um se de-
clarou amarelo (5,26%). 

A idade variou de 21 a 61 anos (média de 
44,26±12,01) e o tempo de doença de 1 a 20 anos (mé-
dia de 4,947±4,552 anos). A idade ao diagnóstico da 
EAS foi em média de 39,3 anos. 

 Quando questionados em relação ao tabagismo, a 
maioria se declarou não fumante (42,10%), sendo que 
36,84% são fumantes e os ex-fumantes representam 
21,05%.

 De todas as formas de EAP, somente três delas 
apareceram na amostra estudada, sendo a espondilite 
anquilosante a mais incidente com dezesseis pacientes 
(84,21%), seguida da forma indiferenciada com dois pa-
cientes (10,52%) e por fim a forma juvenil representada 
por apenas um paciente (5,26%).

 Dados quanto à dados do perfil clínico da 
amostra estudada, estes se encontram  resumidos no 
Gráfico 1.

GRÁFICO 1: PERFIL CLÍNICO DA AMOSTRA DE 19 PACIENTES COM 
ESPONDILOARTROPATIA

Os medicamentos mais usados pelos entrevistados 
foram anti-TNF com 42,1%, AINHs e sulfassalazina com 
21,05% cada, seguido pelo metrotrexate com 10,52%.

Quanto aos exames laboratoriais, obteve-se um 
valor de VHS que variou de 1 a 84 (média de 23,11 ± 
25,76), a PCR esteve entre 2,67 e 35,30 (média de 9,021 
± 8,326) e a IgA  variou  de 122,6 a 586,8 (media de 
302,6 ± 125,5).
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Quando aplicados os índices de BASDAI e BASFI, 
obteve-se um valor que variou entre 0,8 a 8,25 (média 
de 3,851 ± 2,255) e de 0 a 8,4 (média de 3,953 ± 2,634), 
respectivamente.

Ao correlacionar IgA com atividade inflamatória, 
representada por VHS, PCR e BASDAI, e com os índice 
funcional, representada pelo índice de BASFI, foram 
encontrados os resultados representados na Tabela 1.

TABELA 1 - ESTUDO DA CORRELAÇÃO DOS VALORES DE IG A 
SÉRICO COM PROVAS DE ATIVIDADE INFLAMATÓRIA E ÍNDI-
CES FUNCIONAIS.

 R de Pearson 95% IC P

VHS 0,003481 -0.4515 to 0.4571 0,9887

Proteina C reativa 0,4326 -0.02700 to 0.7412 0,0643

BASDAI -0,1978 -0.5983 to 0.2818 0,4170

BASFI -0,2785 -0.6505 to 0.2013 0,2483

BASDAI = Bath disease activity índex; BASFI- BATH functional in-
dex
VHS= velocidade de hemossediamentação 1a hora.

 
Como pode ser observado acima, a correlação de 

IgA com atividade inflamatória não se mostrou signifi-
cativa, considerando um p de significância igual a 5%. 
O mesmo aconteceu quando IgA foi relacionado com 
o índice funcional.

Ainda quanto a relação entre IgA sérico e mani-
festações clínicas apresentadas pela amostra estudada, 
também não foi encontrada significância, como pode 
ser inferido pela observação dos dados da Tabela 2.

TABELA 2 - VALORES DE IG A SÉRICO (mg%) DE ACORDO COM 
MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS EM 1 9 PACIENTES COM ES-
PONDILOARTRITE

COM SEM
p ( teste t não 
pareado)

Envol-
vimento 
axial

122,6 a 467,0
 media de 
285,1±89,01

180,0 a 586,8
media de 351,6 
±202,8

0,3237

Envol-
vimento 
periférico

122,6 a 586,8
 media de 314,8 
± 148,3

191,0 a 419,0
 média de 
281,7 ± 78,52

0,5939

Uveite 122,6 a 419,0
 media de 271,6 
±93,15

180,0 a 586,8
media de 
325,2±144,8

0,3728

Enteso-
patia

191,0 a 419,0
 media de 290,3 
±
100,5

122,6 a 586,8
 media 
de305,9±
134,3

0,8317

DISCUSSÃO
 
As características da amostra estudada, quando 

comparadas a um grande estudo realizado na popula-
ção brasileira mostraram-se semelhantes. Cerca de 2/3 
dos pacientes são homens, a média de idade esteve no 
intervalo de 40 a 45 anos e a forma mais encontrada de 
espondiloartropatia foi a EA.(10)

A forma  clínica prevalente nos pacientes estuda-
dos foi a de envolvimento axial (78,94%), seguida de 
envolvimento periférico (63,15%) e uveítes (56,25%), o 
que pode ser explicado pelo fato de a maioria apresen-
tar EA. Porém, em um estudo realizado pela Universi-
dade Federal de Minas Gerais, em que a EA também 
era a forma mais incidente, observou-se uma dispari-
dade com relação às manifestações, sendo a entesite 
a mais frequente (68,59%), seguida de envolvimento 
axial (43,60%) e periférico (37,18%); já as uveítes apa-
reciam em 36,5% dos casos.(2)

Quanto a idade média de início da doença, a amos-
tra estudada apresentava em média 39,3 anos, e tempo 
de doença de 4,9 anos. Na casuística ibero-americana, 
demonstrada no Estudo RESPONDIA, a média de idade 
de início de doença foi de 30,7 anos, e o tempo de 
doença de 15,8 anos, assemelhando-se a estatística bra-
sileira, com 31 anos e 12,37 anos, respectivamente. (10)

Os medicamentos mais usados nos países ibero-
-americanos foram AINH (71,2%), seguido pelo meto-
trexato (23,9%). Quanto ao tratamento medicamentoso 
no Brasil o AINH (77%) e metotrexato (26,2%) também 
foram os mais utilizados, seguidos pela sulfassalazina 
com 21,3%, corticóides em 7,5% e anti-TNF em ape-
nas 5,4% dos casos. Em controvérsia, a medicação mais 
usada pelos pacientes entrevistados no presente estudo 
foi o anti-TNF (42,1%), seguido pela sulfassalazina e 
AINH com 21,05% cada e por fim, metotrexato com 
10,52%. A explicação deve-se ao fato de que quando o 
estudo foi realizado com a população brasileira, o uso 
de agentes biológicos não era rotina no tratamento de 
pacientes com espondiloatropatias. (10)

Os resultados obtidos pelos índices de BASFI e 
BASDAI foram de 3,95 e 3,85 respectivamente, o que 
se mostra semelhante aos valores encontrados tanto na 
população ibero-americana quanto na brasileira. (10) 

A média de IgA encontrada nos pacientes foi de 
302,6 mg/dL, o que se assemelha ao estudo realizado 
em Londres em 1980 com pacientes com EA, obtendo 
uma média de IgA de 307 mg/dL(11) e variando pouco 
do estudo realizado na Holanda em 1985 em que se 
obteve uma média de IgA de 330 mg/dL.(9)

Em relação às provas de atividade inflamatória, a 
média de VHS encontrada foi de 23,11 ± 25,76 mm/h, 
resultado semelhante ao estudo realizado no Hospital 
Universitário St. Radboud, na Holanda, onde a média 
de VHS encontrada em homens com EA foi de 26 ± 18 
mm/h. (9) O mesmo se observa em um estudo realiza-
do em Curitiba no Hospital Universitário Evangélico de 
Curitiba em 2009, onde a média de VHS foi de 20,52 ± 
19,24 mm/h.(12) A mesma constância de resultados en-
contrados no VHS entre variados estudos, não se repete 
quando se observa os valores de PCR. A PCR da amos-
tra do estudo em questão ficou em média de 9,021 ± 
8,326 mg/dl, resultado esse, bem diferente do estudo 
citado anteriormente realizado em Curitiba em 2009, no 
qual os valores médios de PCR encontrados foram de 
36,21 ± 60,61mg/dl. (12) 
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Ao se correlacionar os níveis de IgA com as provas 
de atividade inflamatória no presente estudo, não se 
encontrou significância. Contrapondo-se a isso, um es-
tudo mais antigo realizado em Londres em 1980, onde 
se buscava uma associação de IgA com a atividade 
inflamatória em pacientes com EA, observou-se uma 
correlação significativa tanto entre a imunoglubulina A 
e a VHS, quanto entre ela e a PCR.  A média de IgA 
encontrada em pacientes em que os valores de VHS 
eram menores ou iguais a 15 mm/h foi de 369 mg/dL, 
resultado este, 65% maior que o encontrado no grupo 
controle com iguais valores de VHS.(11)

Quanto ao PCR, a correlação também se mostrou 
positiva, visto que, em pacientes com PCR maior ou 
igual a 15mg/dL a média de IgA encontrada foi de 
387,8 mg/dL, o qual se mostra 74% maior que o encon-
trado no grupo controle. Já em pacientes com níveis de 
PCR e VHS menores que 15 mm/dL, não houve uma 
diferença significativa entre os indivíduos com EA e os 
do grupo controle.(11)

Os resultados citados acima corroboram com a 
ideia de que na gênese do processo inflamatório das 
espondiloatropatias existem, de fato, fatores externos 
(possivelmente  infecciossos) que agem sobre as mu-
cosas, principalmente do trato gastrointestinal, levando 
assim, a um aumento do IgA e possibilitando a associa-
ção com o processo inflamatório.(11)

A correlação entre IgA e VHS também se mostrou 
positiva em um estudo realizado cinco anos mais tarde 
na Holanda. (9) Em outro estudo, realizado com pacien-
tes portadores de EA pela Universidade de Barcelona 
em 1987, níveis de IgA e PCR foram correlacionados, 
sendo encontrada uma relação positiva .(13) O mesmo 
estudo foi realizado em pacientes com Artrite Reuma-
tóide, onde essa correlação também se mostrou po-

sitiva, porém de maneira mais expressiva. Isso levou 
os autores a pensar que o mecanismo pelo qual havia 
aumento de IgA nos dois grupos de doença poderia ser 
diferente  levando à conclusão, portanto, que a pro-
dução de IgA na EA, não está correlacionada com a 
estimulação de reagentes de fase aguda, mas sim, que 
reflete uma estimulação imune específica de mucosa, 
possivelmente no intestino, tornando assim, possível 
inferir que o IgA possa ser um marcador da patogênese 
da EA. (13) 

Apesar de alguns estudos correlacionarem de for-
ma positiva IgA e atividade inflamatória, através de 
VHS e PCR. Existem outros estudos que relatam que 
o aumento de IgA ocorre somente quando esta estiver 
atuando contra a Klebsiella pneumoniae em pacientes 
com EA, e que não há correlação da imunoglobulina A 
com níveis elevados de VHS e PCR.(6) O baixo núme-
ro de pacientes na  amostra presentemente estudada 
pode ser a causa da não demonstração da associação 
de atividade inflamatória com IgA, detectada por ou-
tros autores. Portanto torna-se pertinente continuar o 
estudo em busca de resultados mais significativos, visto 
que as pesquisas sobre esse assunto são muito antigas 
e não existem novos estudos tentando evidenciar essa 
possível correlação entre IgA e atividade inflamatória.  

CONCLUSÃO

Através do presente estudo  não se encontrou re-
lação entre IgA e atividade inflamatória, por nenhum 
dos medidores de inflamação. A correlação que mais 
chegou perto de existir foi entre IgA e PCR. 

O grau de gravidade das EAP também não foi cor-
relacionado positivamente com os níveis de IgA.
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re TL. Inflammatory Activity and the Association IgA Measure Serum in Patients with Spondyloarthritis. Rev. Méd. 
Paraná, Curitiba, 2016;74(1):26-32.

ABSTRACT - Objective: To verify if the serum IgA level reflects the inflammatory activity of patients with PAD mea-
sured by HSV, C-reactive Protein and BASDAI (BathAnkylosing Spondylitis Disease activity index) or with cumula-
tive damage measured by BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index). Methods: Fourteen patients with 
PAD were interviewed for BASDAI and BASFI measurements and were submitted to C-reactive protein, VHS and 
serum IgA. Results: There was no correlation between serum IgA levels and HSV (p = 0.98), BASDAI (p = 0.41) and 
BASFI (p = 0.24) a trend towards association with C-reactive protein was observed P = 0.06). Conclusions: Serum 
IgA levels in patients with PAD do not reflect disease activity measured by HSV or BASDAI. A trend is observed 
with respect to C-reactive protein.
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RESUMO - Objetivo: Avaliar a relação entre a massa óssea e marcadores séricos de estresse oxidativo/ antio-
xidação (bilirrubina total/frações e ácido úrico), bem como averiguar a associação entre tais variáveis e outros 
dados que interferem na massa óssea (idade, alcoolismo, tabagismo, raça, tempo de menopausa e histórico 
de fraturas). Dosagem de aminotransferases e de enzimas canaliculares foram usadas como marcadores de 
integridade hepática. Método: Foram selecionados 105 pacientes.A análise do índice de massa óssea foi feita 
pela verificação dos escores Z, T e g/cm2 (BMD) em fêmur total e coluna vertebral lombar por densitome-
tria pelo método DEXA.Resultados: Foram encontradas correlações entre bilirrubina direta e: T-score (p = 
0,0004) e BMD (p=0,0177) de coluna lombar. Também houve correlação entre a bilirrubina total e o T-score 
de quadril (p= ,0239). Os estudos de correlação entre massa óssea e bilirrubina indireta e com acido úrico não 
obtiveram resultado significante (p=ns).Conclusão: Existe associação entre bilirrubina total e bilirrubina direta 
com massa óssea, mostrando que o prejuízo de massa óssea está associado com consumo destes marcadores.

DESCRITORES - Massa óssea, Estresse oxidativo, Ácido úrico, Bilirrubinas.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE MASSA ÓSSEA E ESTRESSE OXIDATIVO: ANÁLISE 
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ASSOCIATION BETWEEN BONE MASS AND OXIDATIVE STRESS 
ANALYSIS OF SERUM MARKERS AND DATA EPIDEMIOLOGICAL.
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INTRODUÇÃO

Os ossos não são estruturas inertes, de meta-
bolismo estático. Seu arcabouço está em constante 
renovação e uma série de fatores pode influenciar 
sua dinâmica, como questões hormonais, metabóli-
cas ou mecânicas(1). A investigação de fatores que 
interfiram com a massa óssea tem motivado cada 
vez mais estudos por parte da comunidade científi-
ca, uma vez quea tendência ao envelhecimento da 
população a nível mundial tem colocado este tipo 
de assunto em voga e o seu papel nas doenças ge-
riátricas é fundamental(1). 

A osteopenia e a osteoporose figuram entre as 
enfermidades ósseas mais prevalentes do mundo e 
são condições quase que inerente sao aumento da 
longevidade, sendo que cerca de 40% das mulheres 
e 20% dos homens terão alguma fratura relacionada 
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à osteoporose durante a vida(2). Todavia elas não se 
devem só ao envelhecimento . O grande elemento 
determinante para a  aparecimento de osteopenia 
ou osteoporose  em um individuo é a reserva de 
massa óssea adquirida durante  a juventude (1). So-
bre a massa óssea influem fatores variados e multi-
fatoriais, indo desde doenças genéticas, como a os-
teogênese imperfeita, até fatores comportamentais, 
como o alcoolismo e o tabagismo(1,3,4). Fatores de 
risco para baixa massa como etnia, gênero, nutri-
ção, perfil hormonal e atividade física figuram entre 
eles(1).

O estresse oxidativo também é apontado pela 
literatura como um fator de influência na massa ós-
sea(5)embora tenha sido parcamente estudado. Ele 
advém de produção de radicais livres de oxigênio 
que superam a capacidade de antioxidação do orga-
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nismo e que, com o tempo, acabam por lesar as estrutu-
ras celulares(3).Tal estresse é considerado inerente tan-
to a algumas enfermidades quanto ao envelhecimento 
natural e promove maior diferenciação osteoclástica e 
consequente maior reabsorção óssea. Assim sendo  ele 
seria um fator de considerável importância no estudo 
da massa óssea e das doenças que dela provém(5,6).

Dentre os marcadores séricos do estado oxidativo, 
o ácido úrico tem ganhado destaque na literatura(3).Este 
é um produto da degradação das purinas pela enzima 
xantina-oxidase e tem sido historicamente associado a 
situações em que se vê aumento de estresse oxidativo, 
como a lesão endotelial (assim tendo papel importan-
te em doenças cardiovasculares, renais e metabólicas) 
além de estar sabidamente implicado na etiologia da 
gota e de cálculos renais quando em sua forma cris-
talina(4,7). Entretanto, o papel biológico da forma solú-
vel do ácido úrico tem levantado controvérsias. Alguns 
estudos têm lhe atribuído papel antioxidante de im-
portância quando considerada a BMD(4).Exemplos disto 
estão nos estudos de Nabipour et al(7), Makovey et al(4), 
onde altos níveis de ácido úrico sérico foram relacio-
nados com melhores índices de massa óssea, e conse-
quentemente menos fraturas.

Outro marcador de estresse oxidativo são as bilir-
rubinas, e o estado de hiperbilirrubinemia não-conjuga-
da também parece influenciar o metabolismo ósseo. Tal 
hipótese foi levantada ao se observar que portadores 
de doenças crônicas hepáticas, onde há o prejuízo da 
depuração hepatobiliar de bilirrubinas e ácidos biliares, 
estavam mais propensos a desenvolver osteoporose 
e fraturas(2). Em estudos subsequentes demonstrou-se 
que, enquanto os ácidos biliares conjugados não in-
fluenciavam a atividade mitótica de osteoblastos, a bi-
lirrubina não-conjugada diminuía significativamente tal 
atividade(8,9). Em um estudo piloto realizado por Buhler 
et al(2)  em pacientes com síndrome de Gilbert, foi de-
monstrada a associação entre hiperbilirrubinemia indi-
reta e decréscimo de massa óssea femoral e de quadril, 
justificando a realização de mais estudos sobre o tema 
em outros tipos de população. Já os estudos de Bian et 
al(10) tem ressaltado o papel antioxidante que os níveis 
de bilirrubina total e mostrado uma possível associação 
inversa entre os níveis deste produto metabólico e a 
presença de osteoporose(10).

Como demonstrado, o foco em marcadores que 
influenciam a massa óssea cresce com as demandas 
inerentes às patologias de uma população mais longe-
va.No Brasil, a população tem seguido as tendências 
mundiais de aumento de sobrevida e altos índices de 
envelhecimento.O diagnóstico médico de osteoporo-
se está presente em até 6% da população acima de40 
anos(11).Entretanto a população brasileira é peculiar 
pelo alto índice de miscigenação étnica,sendo necessá-
rios estudos locais para estabelecimento de evidências 
a ela aplicáveis.  Pesquisas sobrea influência dos mar-
cadores de estresse oxidativo na massa óssea em nossa 
população são ausentes. Portanto, é de considerável 

importância que estudos nessa área sejam realizados, a 
fim de obterem-se dados relevantes sobre o tema, ob-
jetivando uma melhor qualidade de vida para a nossa 
população.

Neste trabalho procurou-se avaliar a natureza da 
relação entre a massa óssea de pacientes acompanha-
dos no ambulatório de Osteoporose do Hospital Uni-
versitário Evangélico de Curitiba (HUEC) e os seguintes 
marcadores séricos de estresse oxidativo e antioxida-
ção: (a)- bilirrubina total e frações; (b)- ácido úrico

METODOLOGIA

Para a amostragem inicial convencionada para este 
estudo seria de 100 pacientes acompanhados no Am-
bulatório de Osteoporose do HUEC. Foram excluídos 
os seguintes grupos de pacientes, para a validação do 
objetivo da pesquisa e redução do número de vieses: 
(a) em uso de medicamentos que alterem o valor do 
acido úrico;(b)- em uso de medicamentos anticonvul-
sivantes ou outros que alterem o metabolismo da vita-
mina D; (c) gota ou outra doença inflamatória crôni-
ca reumática. O aceite de  participação no projeto foi 
efetuado por meio de termo de consentimento livre e 
esclarecido, em anexo. 

Os dados epidemiológicos necessários à pesquisa 
foram coletados por meio de revisão de prontuários e 
aplicação de um questionário com perguntas objetivas 
aos pacientes para verificação de dados dos mesmo e 
de existência de comorbidades. 

A análise do índice de massa óssea foi verificada 
por meio dos escores Z, T e g/cm2 em fêmur total e 
coluna vertebral lombar, obtidos pelo exame de den-
sitometria óssea por raio X de energia dupla (DEXA). 
Neste exame, os seguintes pontos de corte são estabe-
lecidos para as definições de osteopenia e osteoporose, 
e foram os valores adotados para este trabalho:

Escore T até – 1 desvio padrão (DP): resultado nor-
mal

Escore T abaixo de – 1 até –2,5 DP: osteopenia
Escore T abaixo de – 2,5 DP: osteoporose 
Após a verificação das informações iniciais, foram 

coletados  os resultados  os seguntes parâmetros bio-
químicos; bilirrubina total e frações; ácido úrico; ami-
nostransferases; fosfatase alcalina e gama GT; velocida-
de de hemosedimentação e proteína C reativa.

Após a obtenção dos resultados, realizou-se a aná-
lise estatística referentes aos objetivos. Dados nominais 
tiveram  sua associação verificada pelos testes de Fisher 
e qui-quadrado e os numéricos pelo T de student não 
pareado e Mann Whitney. Correlações foram estudadas 
pelos teste de Pearson ou Spearman de acordo com 
a distribuição da amostra obtida. Significância adotada 
de 5%.

Associação entre Massa Óssea e Estresse Oxidativo: Análise de Marcadores Séricos e Dados Epidemiológicos.
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RESULTADOS

A amostra estudada constituiu-se de 105 pacientes. 
Destes, 3/105  eram homens e 102/105  mulheres, com 
idades entre 39-84 anos (média de 66,10 ±8.63). Nas 
mulheres, o tempo de menopausa variou de 1 a 48 
anos (mediana de 18,0 - IQR= 12,0-48,0) anos. 11/105 
(10,4%) pacientes eram afrodescendentes e 94/105 
(89,6%) caucasianas. 26/105 (24,7%) foram expostas ao 
fumo e 30/105 (28,5%) tinham histórico de fratura.

As variações dos resultados de exames laborato-
riais dos pacientes acompanhados podem ser observa-
dos nas tabelas abaixo:

TABELA 1: RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS

VARIÁVEIS MEDIANA IQR

Bilirrubina Total
           Fração indireta
           Fração direta

0,5
0,3
0,2

0,4 - 0,7
0,2 – 0,45
0,1 - 0,3

TGO 23,0 21,0 - 29,0

TGP 26,0 23,0 - 31,0

GGT 30,0 22,0-40,0

VHS 24,0 10,0 – 37,0

PCR 19,0 6,9-15,2

ABREVIATURAS: GGT = Gamaglutiltransferase; VHS=Velocidade 
de Hemosedimentação; PCR = Proteína C reativa

Para manter a fidedignidade do estudo, os pacien-
tes com valores alterados de TGO e TGP foram exclu-
ídos da análise de bilirrubina total e frações, entrando 
apenas na analise em relação ao ácido úrico.

 TABELA 2: RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS

VARIÁVEIS MÉDIA DESVIO-PADRÃO

Ácido úrico 4,80 1,40

Fosfatase Alcalina 75,2 19,72

Os parâmetros de densitometria também foram 
analisados e tabelados, conforme mostrado na tabela 3:

TABELA 3: RESULTADOS DAS DENSITOMETRIAS

VARI-
ÁVEIS

TSCORE MÉDIA ZSCORE MÉDIA
G/
CM2

MÉ-
DIA

Fêmur
- 3,900 a     
+ 1,800

-1,461 
± 1,073

-4,240 a 
+2,600

-0,515 ± 
1,333

0,415 
a 1,0 
00

0,709 
± 
0,1194

Co-
luna 
Lom-
bar

– 4,900 
– +3,200

- 2,100 
(media-
na)

-3,700 
-3,000

- 0,725 
±1,354

0,536 
-1,167

0,895 
(me-
diana)

Uma vez correlacionados os parâmetros laborato-
riais e de densitometria óssea avaliados por este es-
tudo, foram encontradas correlações estatisticamente 
significativas entre bilirrubina direta e: T-score (p = 
0,0004) e BMD (p=0,0177) de coluna lombar.Também 
houve correlação entre a bilirrubina total e o T-score de 
coluna lombar (p = 0,0239).

DISCUSSÃO

Concordante com o anteriormente expresso na 
literatura, a população deste estudo mostrou o forte 
componente feminino na avaliação da osteoporose, ex-
pressando ainda um significativo número de fraturas 
(28,5%)nos pacientes estudados.Também percebe-se a 
maioria caucasiana, um grupo de risco embasado pela 
literatura, porém deve salvaguardar-se a predominância 
caucasiana observada na região Sul do país.

Na análise dos resultados sob o contexto labora-
torial e de densitometria percebeu-se que um aumento 
da bilirrubinemia direta e total teve papel estatistica-
mente significativo quando correlacionada ao T-score 
de coluna lombar, um parâmetro importante na avalia-
ção de massa óssea.

O T-score representa o desvio padrão da massa ós-
sea do paciente quando considerado um adulto jovem 
e saudável do mesmo sexo, tendo assim papel crucial 
na avaliação da massa óssea de um indivíduo.O resul-
tado apresentado encontra suporte na literatura atual 
nos estudos de Bian et al (2013), onde a bilirrrubinemia 
total foi considerada como tendo papel de diminuição 
do estresse oxidativo e, portanto, correlacionada com 
maior massa óssea(2).

Tal papel antioxidante da bilirrubina total ainda 
não está totalmente compreendido, mas postula-se que 
a bilirrubina total seja capaz de suprimir a oxidação 
de lipoproteínas de baixa densidade e outros lipídios, 
reduzindo a formação de radicais livres, um importante 
fator prejudicial à massa óssea(10).

Também argumenta-se que um aumento de bilirru-
bina total e direta estaria diretamente relacionada à um 
aumento no cálcio sérico, o que poderia justificar uma 
menor ocorrência de osteoporose(6,7,9). Outros estudos 
também demonstram uma possível diminuição das ci-
tocinas pró-inflamatórias na presença de bilirrubina to-
tal, o que poderia diminuir a perda de massa óssea nos 
pacientes(2).

A hiperbilirrubinemia indireta e o ácido úrico, no 
entanto, não tiveram significância estatística quando 
correlacionada aos parâmetros de densitometria avalia-
dos da população estudada.Tais conceitos vão de en-
contro aos estudos de Cervellati et al (2012) e Ostman 
(2009), que lhe atribuem propriedades antioxidantes.
Porém, estes resultados não são inteiramente alheios 
à literatura. Estudos como o de Smith et al (2006) já 
questionaram o papel de antioxidação da bilirrubine-
mia indireta, não mostrando associação positiva ou ne-
gativa deste marcador com a mitose de osteoclastos e, 
portanto, com a massa óssea. 

Em relação ao ácido úrico, uma explicação pos-
sível para isso foi levantada por Lin et al (2013) , que 
argumenta que os efeitos antioxidantes deste marcador 
se dariam majoritariamente prevenindo a aterosclerose 
subclínica em pacientes selecionados, ou seja, com um 
papel indireto e de impacto reduzido no que tange a 
massa óssea. 

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016; 74(1):33-36.
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Também há de se considerar que enquanto um au-
mento pequeno no nível de bilirrubinemia total (10nM) 
já exerce um potente efeito de proteçãocelular, o ácido 
úrico precisaria de uma concentração maior para agir 
na massa óssea, justificando um papel mais modesto na 
proteção à osteoporose(7).

Neste estudo, não foi encontrada relação estatica-
mente significativa entre a massa óssea e bilirrubinemia 
indireta e ácido úrico, o que também é evidenciado 
pela literatura.Porém, estes resultados vão contra o de-
monstrado em alguns estudos recentes sobre o assunto, 
em que um aumento destes marcadores seria direta-
mente proporcional ao aumento da massa óssea.

Os estudos sobre estresse oxidativo e massa óssea 
são ainda escassos e recentes, porém vem ganhando 

destaque na literatura. O presente estudo representa 
apenas uma parte da população sob risco de osteo-
porose acompanhada periodicamente, porém está na 
vanguarda dos estudos nacionais sobre o assunto e cor-
robora a preocupação crescente da comunidade cientí-
fica com o envelhecimento ósseo na população. As as-
sociações demonstradas aqui servem de incentivo para 
que estudos agregando um maior número de pacientes 
e de marcadores de estresse oxidativo seja estudado.

A partir destes estudos, novos trabalhos poderão 
ser publicados na área a fim de esclarecer as várias in-
cógnitas que ainda permeiam o assunto, trazendo não 
só uma melhor qualidade de vida para os pacientes, 
como também abrindo perspectivas para diagnósticos 
– e tratamentos – mais precoces.

Strauhs-Nitsch L, Santos FB, Kompatscher R, Grocoski LF, Skare TL, Zini C, Domit Filho M, Penteado Filho SR, 
Amarante ACM, Martin S. Association Between Bone Mass and Oxidative Stress Analysis of Serum Markers and Data 
Epidemiological. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016;74(1):33-36.

ABSTRACT - Objective: To evaluate the relation between bone mass and serum markers of oxidative stress/oxi-
dation (total bilirubin / fractions and uric acid), and investigate the association between these variables and other 
data that interfere with bone (age, alcoholism, smoking, race, time since menopause and history of fractures). 
aminotransferase dosage and GGT were used as liver integrity markers.Method: About 105 patients were selected. 
Analysis of bone mass index was made by checking the Z scores, and T g / cm2 (BMD) in total hip and lumbar 
spine by densitometry by DEXA method.Results: Correlations were found between and direct bilirubin: T-score (p 
= 0.0004) and BMD (p = 0.0177) in the lumbar spine. There was also a correlation between total bilirubin and hip 
T-score (p = 0239). The correlation studies between bone mass and indirect bilirubin and uric acid did not obtain 
significant result (p = ns).Conclusion: There is an association between total bilirubin and direct bilirubin with bone 
mass, showing that the loss of bone mass is associated with consumption of these markers.

KEYWORDS - Bone mass, Oxidative stress, Uric acid, Bilirubin.
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RESUMO - Objetivo: Verificar a associação entre ocorrência de anticorpos antifosfolipídeos e lesões valvula-
res detectadas pela ecocardiografia em portadores de LES. Material e Métodos: Foram analisados 93 pacientes 
com pelo menos 4 critérios diagnóstico do American College of Rheumatology de LES para achados ecocar-
diográficos e presença de anticorpos anticardiolipinas (ACA) IgG e IgM e de lupus anticoagulante (LAC). Os 
dados foram estudados por tabelas de frequência e contingência com testes de Fisher e do qui quadrado. 
Significância adotada de 5%. Resultados: 15,05% dos pacientes eram positivos para ACA IgG; 12,9 % eram 
positivos para ACA IgM e 20% eram positivos para LAC. Em cerca de 6% dos pacientes existiam os 3 anticor-
pos. Encontrou-se lesão valvular em 22,5%.  Não se encontrou correlação entre lesão valvular e ocorrência 
de ACA Ig G (p=0,202); ACA IgM (p=0,458) ou LAC (p=0,686). Conclusão: Em nossa população lúpica não se 
encontrou associação entre a presença de anticorpos antifosfolípides e a lesão cardíaca valvular.

DESCRITORES - Anticorpo anticardiolipina, Lupus anticoagulante, Lupus eritematoso sistêmico, Lesão valvular.
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AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIA DE ANTICORPOS 
ANTICARDIOLIPINA E LESÃO VALVULAR DETECTADA À 

ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA NA POPULAÇÃO LÚPICA DE 
CURITIBA.

LACK OF CORRELATION BETWEEN ANTIBODY OCCURRENCE 
ANTICARDIOLIPIN INJURY VALVULAR DETECTED THE 

TRANSTHORACIC ECHOCARDIOGRAPHY IN LUPUS POPULATION 
CURITIBA.

Gisele RAUEN1, Fernanda Marcondes RIBAS1, Sonia PERRETO2, Michelle Cristine TOKARSKI2, 
Stênio Lujan CAMACHO2, Vinicius Milani BUDEL2, Jean Alexandre Furtado FRANCISCO2, 

Luiz Eduardo Agner MARTINS2, Marcelo Eicholzer OLIVEIRA2, Lincoln Helder Z. FABRICIO2.

INTRODUÇÃO

Os anticorpos antifosfolípides formam uma fa-
mília de auto-anticorpos cujos principais represen-
tantes são os anticorpos anticardiolipinas (ACA) IgG 
e IgM e o lupus anticoagulante (LAC) (1). Embora 
existam pessoas que portem este grupo de anticor-
pos de maneira totalmente assintomática, n’outros, 
ditos portadores da síndrome de anticorpos antifos-
folípides, eles causam tromboses de repetição(1).

A síndrome dos anticorpos antifosfolipides 
(SAF) pode ser primária quando aparece isolada-
mente ou secundária quando se superpõe a uma 
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outra doença (2). O lúpus eritematoso sistêmico 
(LES) é a enfermidade na qual a SAF secundária 
aparece mais frequentemente. Nesta colagenose, 
os anticorpos antifosfolípides são detectados em 12 
até 30% dos pacientes (2,3). A presença de SAF se-
cundária altera o prognóstico do portador de LES 
e responde por muitas das manifestações clínicas 
anteriormente atribuídas ao próprio lúpus tais como 
livedo reticularis, tromboses, úlceras e nódulos em 
pele e subcutâneo, acidentes vasculares encefálicos 
etc (3). 

Dentre as manifestações atribuídas a SAF se-
cundária debate-se a possibilidade de que as lesões 
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valvulares vistas no LES se devam à ação dos  ACA e/
ou LAC sobre o endocárdio  (4) .

 Este estudo foi feito com a finalidade de verificar 
se a presença de lesões valvulares detectadas a ecocar-
diografia em pacientes com LES corresponde à presen-
ça de anticorpos antifosfolípides. 

 MATERIAL E MÉTODOS
 
 Após consentimento livre e esclarecido, foram  es-

tudados 93 pacientes do ambulatório de Reumatologia 
do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba com 
pelo menos 4 critérios diagnóstico do American College 
of Rheumatology para LES. 

Todos os pacientes foram submetidos a ecocar-
diografia bidimensional com doppler e fluxo a cores 
usando-se um aparelho Apogee 800 plus ATL. A seguir 
seus prontuários foram revisados para a presença de 
anticorpos anticardiolipinas (ACA) IgG,  IgM e LAC. To-
dos os pacientes tinham pesquisa de anticardiolipina 
IgG e IgM e existia, em 50 deles, a pesquisa do LAC.

Os dados obtidos foram estudados por tabelas de 
frequência e contingência com testes de Fisher e do qui 
quadrado. Significância adotada de 5%.

RESULTADO

A amostra estudada compunha-se de 4 homens e 
89 mulheres com idade  de diagnóstico de 11 a 68 anos 
(média de 30,32±10,27) e tempo de doença entre  2 e 
384 meses (média de 57,23± 62.64 meses).

Cerca de 15,05% dos pacientes eram positivos para 
ACA IgG; 12,9 % eram positivos para ACA IgM e 20% 
eram positivos para LAC. Em cerca de 6% dos pacientes 
existiam os 3 anticorpos. 

GRÁFICO 1 - PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTIFOSFOLÍPIDES 
NA POPULAÇÃO ESTUDADA

Encontrou-se lesão valvular em  21 (22,5%) dos 
pacientes. Em 13 deles (61,9 % dos portadores de do-
ença valvular e 16,1% da  amostra estudada)  existia 
insuficiência mitral; em 7 pacientes (33,3% dos com le-
são valvular e 7,5% de toda a amostra) existia insufici-
ência aórtica. Dois deles tinham estenose aórtica (9,5 % 
dos pacientes com lesão valvular e 2,1% da população 
estudada); em um paciente  (4,7 %  dos com lesões 
valvulares e 1,07% da população estudada) existia es-

tenose mitral;  n’outro existia insuficiência tricúspide . 
Em 3 pacientes (3,2% da amostra total)  existiam lesões 
duplas.

GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DAS LESÕES VALVULARES NA POPU-
LAÇÃO ESTUDADA

Não se encontrou correlação entre lesão valvular e 
ocorrência de ACA IgG (p=0,202); ACA IgM (p=0,458) 
ou LAC (p=0,686). Esta associação não foi encontrada 
nem mesmo quando os 3 anticorpos eram positivos no 
mesmo paciente (p=1.0).

Estudando-se a possível correlação entre presença 
dos anticorpos antifosfolípides com  lesões  valvula-
res de insuficiência não se encontrou correlação entre 
elas  e ACA IgG (p=0,128), ACA Ig M (p=0,257) ou LAC  
(p=0,67).  Nos dois pacientes com estenose  os três 
anticorpos antifosfolípides eram negativos. Estes dados 
estão resumidos na tabela 1.
TABELA 1 - POSITIVIDADE DOS DIFERENTES ANTICORPOS AN-
TIFOSFOLÍPIDES NOS PACIENTES COM LESÃO VALVULAR DA 
AMOSTRA ESTUDADA

n=93 n=50

ACA IgG 
positivo
n=14

ACA IgM  
positivo
n=12

LAC 
positivo
n=10

Qualquer lesão valvular 
(n= 21ou 22,5%)

n=5; p=0,202 n=4; 
p=0,458

n=3; 
p=0,685

Lesões de insuficiência 
(n= 21  ou 22,5%)

n=5;p=0,128 n=4; 
p=0,257

n= 3; 
p=0,67

Lesões de estenose
 (n= 2 ou 2,15%)

n= 0    n= 0   n= 0 

n= número da amostra; ACA= anticorpo anticardiolipina; LAC= 
lúpus anticoagulante

DISCUSSÃO

A ação dos anticorpos antifosfolípides sobre o en-
dotélio vascular  é causa de trombogênese arterial e 
venosa em vasos dos mais variados calibres (3). Mui-
to tem sido estudado sobre os mecanismos desta ação 
pró-coagulante. Sabe-se que estes anticorpos atuam 
ativando a membrana plaquetária, inibindo a ação de 
anticoagulantes naturais tais como proteína C e S, an-
titrombina III e beta-2 glicoproteina I  e reagindo cru-
zado com a LDL oxidada aumentando, assim, o risco 
de aterogênese (3,5). Tem sido notado, também, que tais 
anticorpos podem aumentar  produção da endotelina 
1,  expressão de moléculas de adesão como a VCAM 

Ausência de Correlação entre Ocorrência de Anticorpos Anticardiolipina e Lesão Valvular Detectada à Ecocardiografia Transtoracica na População 
Lúpica de Curitiba.
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e  produção de interleucina-1, além de  promover dis-
túrbios na relação entre tromboxane-A2 e prostaciclina, 
favorecendo um aumento da primeira prostaglandina 
sobre a segunda (3,5).

No coração, os anticorpos antifosfolípides aumen-
tam o risco de infartos do miocárdio  e  promovem o 
aparecimento de trombos intra-cardíacos (6). Todavia  a 
ação sobre  endocárdio valvular  tem gerado estudos 
com resultados controversos.

A lesão característica do LES no endocárdio é a 
endocardite  de Liebmann Sacks que consta no apa-
recimento de lesões verrucosas, estéreis, situadas no 
endocárdio mural e valvular (7-8).  Ela aparece em cerca 
de 35-65% dos  pacientes lúpicos à autopsia mas, clini-
camente podem ser silentes e  sem repercussão hemo-
dinâmica importante (7-8). 

A introdução da ecocardiografia como técnica diag-
nóstica tem mostrado que no  LES o achado de válvulas 
cardíacas espessadas e mal funcionantes é comum (9,10). 
Acredita-se que, tanto a endocardite de Liebman-Sacks 
como a lesão valvular, representem  diferentes estágios 
de um único processo patológico,  no qual a válvula fi-

brosada e mal-funcionante é o resultado de um estádio 
final ou cicatricial da endocardite (11).

Segundo Khasmata e cols (12), Nihoyamopoulus e 
cols (13) e Cervera e cols (14), os quais usaram estudos 
ecocardiográficos bidimensionais, a presença dos an-
ticorpos antifosfolípides (tanto ACA como LAC) está 
associada de maneira significante com a ocorrência de 
lesão valvular. Já  Roldan e cols (15) , usando  estudos 
transesofágicos  não encontrou esta correlação. O mes-
mo aconteceu com Vianna e cols (16) que não encon-
traram esta correlação em estudos feitos em modelos 
animais para síndrome do anticorpo antifosfolípide.

Na presente população não encontramos evidên-
cias de que os anticorpos antifosfolípides estejam as-
sociados à lesão valvular. Talvez estas discrepâncias 
possam ser explicadas em termos de técnica tanto para 
a detecção da lesão valvular como para a dosagem de 
anticorpos. Entretanto maiores estudos são fundamen-
tais nesta área, uma vez que o tratamento da síndrome 
do anticorpo antifosfolípide é feito de maneira  total-
mente diferente do que para vasculite do LES, usando-
se anticoagulantes ao invés de imunossupressores.

Rauen G, Ribas FM, Perreto S, Tokarski MC, Camacho SL, Budel VM, Francisco JAF, Martins LEA, Oliveira ME, Fabri-
cio LHZ. Association Between Bone Mass and Oxidative Stress Analysis of Serum Markers and Data Epidemiological. 
Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016;74(1):37-39.

ABSTRACT - Objective: To verify if there is association between antiphospholipid antibodies and the presence of 
cardiac valvular lesions seen by echocardiography in lupus patients. Methods: We studied 93 patients with at least 4 
American College of Rheumatology criteria for lupus   with echocardiography and presence of anticardiolipin anti-
bodies (ACA- Ig G and Ig M) and lupus anticoagulant (LAC). The data were studied by frequency and contingency 
tables with Fisher and chi square tests. Significance adopted was of 5%. Results: 15,05%  of  patients had ACA IgG, 
12,9% had ACA IgM  and 20% had LAC. In 6% of patients we found the 3 antibodies.  22,5% of patients had valvular 
lesions. We did not find a correlation of cardiac valvular lesion and ACA Ig G (p=0,202); ACA IgM (p=0,458) or LAC 
(p=0,686). Conclusion: There is no association between antiphospholipid antibodies and cardiac valvular lesions in 
our lupus population.

KEYWORDS - Anticardiolipin antibody, Lupus anticoagulant, Systemic lupus erythematosus, Valvular lesions.
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RESUMO - OBJETIVO: Estudar a prevalência do hipotireoidismo em pacientes com artrite reumatóide (AR) 
e sua influência no decurso desta patologia reumatológica. MÉTODO: Foram revisados os prontuários de 
123 pacientes de AR para idade, sexo, tempo de diagnóstico, fator reumatóide (FR), fator antinuclear (FAN), 
Síndrome de Sjögren secundária, nódulos reumatóides, alterações oculares (esclerite/afinamento corneano), 
índice funcional, HAQ (health assesment questionnaire) e função tireoidiana.  RESULTADOS: Dos 123 pacien-
tes, 109 eram mulheres e 14 homens, com média de idade de 43,4±13,5 anos e tempo de diagnóstico entre 6 
e 447 meses.  Destes 99 (80,4%) tinham função tireoidiana normal, 21 (17,07%) hipotireoidismo e 3 (2,43%) 
hipertireoidismo. Nos pacientes com AR e hipotireoideos, 76,1% e 21,5% tinham FR e FAN positivos respec-
tivamente; nos pacientes sem alteração da função tireoidiana, 71,7% eram FR positivo e 21,2 % eram FAN 
positivos. Não houve diferença significativa entre os dois grupos, quando comparados quanto à frequência 
de Sjögren secundário, nódulos reumatóides, alterações oculares, HAQ, índice funcional. CONCLUSÃO: A 
prevalência de disfunção da tireóide em AR foi de 19,5% sendo bem mais comum o hipotireoidismo O apa-
recimento da disfunção tireoidiana não influiu em nenhuma das características clínicas ou sorológicas da AR.

DESCRITORES - Artrite reumatoide, Tireoide, Síndrome de Sjögren.
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DISFUNÇÃO TIREOIDIANA EM ARTRITE REUMATÓIDE.

THYROID DYSFUNCTION IN RHEUMATOID ARTHRITIS.

Marina FURLAN1, Rafaella Gaya ROSA1, Renata STOEBERL1, Marilia Barreto Gameiro SILVA2, 
Paulo Fernando SPELING2, Ricardo Rabello FERREIRA2, Stênio Lujan CAMACHO2, 

Vinicius Milani BUDEL2, Jean Alexandre Furtado FRANCISCO2, Lincoln Helder Z. FABRICIO2.

INTRODUÇÃO

A associação entre doença de autoimunidade 
num mesmo indivíduo é uma observação comum e 
tal fato tem sido atribuído à presença de um terre-
no genético facilitador (1). A ocorrência de doenças 
tireoidianas como Graves ou tireoidites de Hashi-
moto em pacientes com doenças reumáticas como 
artrite reumatóide (AR) e lúpus eritematoso sistê-
mico (LES) é uma dessas associações bem descri-
tas (2) - a qual deve ser buscada ativamente dada à 
superposição de manifestações clínicas das doenças 
reumáticas com as da tireóide. Tanto as primeiras 
quanto as segundas podem cursar com artralgias, 
mialgias, fadiga e distúrbios do sono. O tratamento, 
entretanto, é diferente e deve ser individualizado se 
alguém se propõe a manejar adequadamente estas 
enfermidades.

O presente estudo foi feito no intuito de ve-
rificar a prevalência de alterações tireoidiana nos 

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil.
1 - Acadêmico do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
2 - Professor do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Endereço para correspondência: Marilia Barreto Gameiro Silva - R. José de Alencar, 2121 - BL: A / Apto: 43 - Bairro: Juvevê - Curitiba/PR - CEP: 80040-070 
Endereço eletrônico: marilia.reumato@gemail.com

pacientes locais com AR e analisar se pacientes 
com AR e com disfunção tireoidiana diferem clini-
camente, epidemiológicamente ou sorologicamente 
daqueles com AR mas  eutireoidianos.

CASUÍSTICA E MÉTODOS: 

Foram revisados os prontuários de 123 pa-
cientes com AR, do Ambulatório de Reumatologia 
do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, 
com pelos menos 4 critérios do American College 
of Rheumatology para esta patologia. Nenhum dos 
pacientes estudados tinha sofrido tireoidectomia ou 
estava em uso de amiodarona.

Foram avaliados os seguintes dados: idade e 
sexo do paciente, função de tireóide (pela dosagem 
de T3, T4 e TSH) tempo de doença, presença de 
nódulos reumatóides, presença de fator reumatóide 
(teste do látex) e do fator antinuclear (FAN), presen-
ça de Síndrome de Sjögren secundária, ocorrência 
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de envolvimento ocular (esclerites e/ou afinamento da 
esclera), qualidade de vida medida pelo Health Asses-

mente Questionaire (3) (quadro 1) e Índice Global Fun-
cional para Artrite Reumatoide (4) (quadro 2). 

QUADRO 2 - ÍNDICE FUNCIONAL GLOBAL DO PACIENTE COM ARTRITE REUMATÓIDE

CLASSE 1 Completamente capaz de realizar suas atividades diárias

CLASSE 2 Capaz de atividades de autocuidado e trabalho. Evita atividades de lazer.

CLASSE 3 Capaz de autocuidado mas não realiza trabalho e atividades de lazer

CLASSE 4 Incapaz de cuidar de si mesmo

QUADRO 1 - HEALTH ASSESMENT QUESTIONNAIRE (HAQ)

Você é capaz de Sem dificuldade Com alguma dificuldade Com muita dificuldade Incapaz

1. Vestir-se, inclusive amarrar os cordões dos sapatos e 
abotoar roupas

0 1 2 3

2. Lavar a sua cabeça e os seus cabelos 0 1 2 3

3. Levantar de maneira ereta (reta) de uma cadeira de 
encosto reto e sem braços?

0 1 2 3

4.Deitar-se e levantar-se da cama? 0 1 2 3

5. Cortar um pedaço de carne? 0 1 2 3

6. Levar à boca um copo ou xícara cheia de café, leite 
ou água?

0 1 2 3

7. Abrir um saco de leite comum? 0 1 2 3

8.Caminhar em lugares planos? 0 1 2 3

9. Subir 5 degraus? 0 1 2 3

10.Lavar e secar seu corpo após o banho? 0 1 2 3

11.Tomar banho de chuveiro? 0 1 2 3

12.Sentar-se e levantar-se de um vaso sanitário? 0 1 2 3

13.Levantar os braços e pegar um objeto de  2,5 Kg que 
está acima de sua cabeça?

0 1 2 3

14.Curvar-se para pegar as suas roupas do chão? 0 1 2 3

15.Segurar-se de pé no ônibus ou metrô? 0 1 2 3

16.Abrir potes de vidro de conservas que não tenham 
sido abertos previamente? 

0 1 2 3

17.Abrir e fechar torneiras? 0 1 2 3

18. Fazer compras nas redondezas onde mora? 0 1 2 3

19.Entrar e sair de um ônibus? 0 1 2 3

20.Realizar tarefas como usar a vassoura e rodo para 
água?

0 1 2 3

1 Perguntas 1e 2- maior escore

2 Perguntas 3 e 2- maior escore

3 Perguntas 5,6 e 7- maior escore

4 Perguntas 8 e 9 – maior escore

5 Perguntas 10,11 e12- maior escore

6 Perguntas 13 e 14 – maior escore

7 Perguntas 15,16 e 17- maior escore

8 Perguntas 18,19 e 20- maior escore

HAQ =________________

Média aritmética dos escores
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Para diagnóstico de Síndrome de Sjögren foram 
usados os critérios Europeus (5) (quadro 3).

QUADRO 3 - CRITÉRIOS EUROPEUS PARA DIAGNÓSTICO DE 
SÍNDROME DE SJÖGREN

• sintoma oculares ( por, pelo menos, 3 meses);
• sintomas orais (por, pelo menos, 3 meses);
• evidência de queratoconjuntivite seca (pelos testes de Schirner, 
Rosa Bengala e/ou tempo de ruptura lacrimal);
• sialoadenite focal (biópsia de glândula salivar menor);
• evidência instrumental de envolvimento de glândula salivar (me-
dida do fluxo salivar não estimulado, sialografia e cintilografia de 
parótida);
• auto-anticorpos ( FAN, FR, anti Ro, anti La).

Para estudo estatístico foram feitas tabelas de fre-
quência e de contingência. Para dados  nominais usou-
se o teste de Fisher e do qui-quadrado para calculo de 
associação; para variáveis  contínuas usou-se o teste de 
Mann Whitney.  Significância adotada de 5%.

RESULTADOS

Dos 123 pacientes estudados, 109 eram mulheres 
e 14 homens com idade de diagnóstico entre 18 e 81 
anos (média de 43.4±13.52  anos) e tempo de  doença 
entre 6 e 447 meses (media de 110.2± 95.08 meses).

 Dos pacientes estudados, 99 (80,4%) tinham fun-
ção tireoidiana normal; 21 (17.07%) tinham hipotireoi-
dismo e 3 (2,43%) tinham hipertireoidismo. 

GRÁFICO 1 - PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO TIREOIDIANA NA PO-
PULAÇÃO  DE ARTRITE REUMATÓIDE ESTUDADA

O estudo comparativo das características clínicas 
e sorológicas entre os grupos com hipotireoidismo e 
com função tireoidiana normal encontra-se resumido 
na tabela 1 abaixo:

TABELA 1 - CARACTERISTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS E 
SOROLÓGICAS DOS PACIENTES COM AR E FUNÇÃO TIREOIDIA-
NA NORMAL OU HIPOTIREOIDISMO

AR e hipoiteroideos 
21 pacientes

AR e tireóide normal 
 99 pacientes

p

Idade
27 a 71
media 46.6±12,4

18 a 81
media 43.1± 13.6

0.258

Tempo de 
diagnóstico

6-291meses
media 81.1± 74.32 
meses

15-447 meses
média 110.0± 91.92 
meses

0.169

sexo 90.4% mulheres 87.8 % mulheres 1.0

Látex  6 (76.1 %) positivos 71 (71,7%) positivos 0.676

FAN 21,05% positivos  21,22% positivos 1.0

SS secundá-
rio

10% positivos 26,6% positivos 0.434

Nódulos  2 (9,52%) 10 (10,1%) 1,0

Olho (escle-
rite / afina-
mento cor-
neano)

6,6% 5,19% 0.580

HAQ
0.12 A 2.62
media 1.192
SD±0.7119

0-2,62
media 0,991
SD±0.7185

0.340

Steinbrock
6 pacientes  classe1
4 pacientes classe 2

38 pacientes classe 1
17 pacientes classe 2
 9 pacientes classe 3
 1paciente  classe 4

0,544

A população com AR e hipertireoidismo não foi 
estudada dada a baixa frequência deste achado.

DISCUSSÂO

O aparecimento de doenças autoimunes da tireói-
de no curso de uma doença auto-imune que não afeta 
um órgão específico como o LES, a AR e a Síndrome 
de Sjögren é fato reconhecido (2). Interroga-se quais os 
fatores que influem nesta associação. Tais doenças são 
mais comuns em mulheres e tendem a aparecer no pós-
parto, sendo, portanto, a influência hormonal, um ele-
mento a ser analisado (6,7). Todavia, não só os pacientes 
com estas doenças têm mais tireoidites de Hashimotto 
e Doença de Graves mas, também, os seus parentes de 
primeiro grau, mostrando que esta associação sofre in-
fluência de algum tipo de predisposição genética (8).  A 
agregação dos genes determinantes dos HLA B-8, DR3 
ou DR4 em linkage desiquilibrium é um dos compo-
nentes genéticos melhor estudado neste contexto (1).

Das doenças reumáticas autoimunes mais ligadas 
à ocorrência da disfunção tireoidiana encontra-se a sín-
drome de Sjögren primária cuja prevalência é estimada 
em até 36% (9) . No LES esta prevalência tem sido en-
contrada em 5,7% (10). Na artrite reumatóide juvenil a 
frequência de doença tireoidiana é de 44,4% quando 
analisada pela presença de auto anticorpos com disfun-
ção da glândula em até 14,8% (11).

Um achado bastante interessante foi descrito por 
Ruggeri et cols  que constatou que, em doenças reu-
máticas como síndrome de Sjögren primária e artrite 
reumatóide, a prevalência de auto-anticorpos de tireói-
de era encontrada em maior  porcentagem do que na 
própria  doença tireoidiana (12).

 Ao se fazer o estudo presente especulou-se se a 
ocorrência de doença tireoidiana seria maior nos pa-
cientes de AR que também têm Síndrome de Sjögren 
secundária. Isto  não aconteceu, mostrando que – pelo 
menos neste parâmetro, existe diferença de comporta-
mento entre as formas primárias e secundárias da Sín-
drome de Sjögren.

Uma outra pergunta colocada ao se fazer este estu-

Disfunção Tireoidiana em Artrite Reumatóide.
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do era em relação aos auto-anticorpos, principalmente 
o FAN. Sabe-se que a doença tireoidiana por si só tem 
uma maior frequência deste anticorpo. Os pacientes 
com AR e doença tireoidiana teriam uma maior preva-
lência deste anticorpo? A resposta dada por estudo é 
de que não.

Por último é interessante notar que a gravidade da 
AR, medida pela classe funcional global e pelo HAQ 
ou mesmo pela presença de nódulos reumatóides e 
ocorrência de esclerite não se correlaciona com a ocor-

rência de doença tireoidiana.

CONCLUSÃO

A prevalência de disfunção da tireóide em AR foi 
de 19,5% sendo bem mais comum o hipotireoidismo O 
aparecimento da disfunção tireoidiana não influiu em 
nenhuma das características clínicas ou sorológicas da 
AR.

Furlan M, Rosa RG, Stoeberl R, Silva MBG, Speling PF, Ferreira RR, Camacho SL, Budel VM, Francisco JAF, Fabricio 
LHZ. Thyroid Dysfunction in Rheumatoid Arthritis. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016;74(1):40-43.

ABSTRACT - OBJECTIVE: To study the prevalence of hypothyroidism in rheumatoid arthritis patients (RA) and its 
influence in the course of this rheumatic disease. Methods: We studied 123  rheumatoid arthritis patients’ charts  for 
age, disease duration, rheumatoid factor (RF), antinuclear antibodies (ANA), secondary Sjögren’s syndrome, rheuma-
toid nodules, eye involvement  (scleritis and corneal melting), functional index and HAQ (health assesment questio-
nnaire), and thyroid function. RESULTS:  Of these 123 patients 109 were women and 14 were men with mean age of 
43,4 ± 13,5 and disease duration from 6 to 447 months. In this population, 99 (80,45% had normal thyroid function, 
21 (17,07%) had hypothyroidism and 3 (2,43%) had hyperthyroidism. In the patients with RA and hypothyroidism, 
76,1% and 21,5% had  positive RF and ANA; in patients without thyroid dysfunction, 71,7% and 21,2% were RF and 
ANA positive. We could not find significant differences in the frequency of secondary Sjögren, rheumatoid nodules, 
eye involvement, HAQ or functional index. CONCLUSIONS: The prevalence of thyroid dysfunction in RA patients 
was of 19, 5%  with hypothyroidism being the most common finding. Thyroid dysfunction didn’t change clinical or 
serological characteristics of RA.

KEYWORDS -  Rheumatoid arthritis, Thryroid, Sjögren’s syndrome.
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Ribas LC, Santos Filho A. Estudo do Perfil de Solicitações para Transfusão de Hemocomponentes em Hospital 
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RESUMO - Objetivo: Analisar as solicitações de transfusões sanguíneas encaminhadas à central transfusional 
do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, buscando identificar o tipo e quantidade de hemocompo-
nentes transfundidos nesse período, bem como o perfil dos pacientes receptores e as razões pelas quais eles 
foram submetidos a essa terapia. Material e Métodos: Foram analisadas todas as fichas de requerimento de 
transfusão encaminhadas à central transfusional do hospital no período de agosto a dezembro de 2013, sendo 
incluídas no estudo apenas aquelas que resultaram em transfusão efetiva. Foram obtidas informações referen-
tes às características dos pacientes, aos hemocomponentes transfundidos e às indicações relativas a cada um 
deles. Resultados: A idade média foi de 50 anos, com predominância nos homens (58,7%). De forma geral, 
foi observado que a maioria dos procedimentos foi realizada na enfermaria (47,7%). O hemocomponente 
mais transfundido foi o concentrado de hemácias (74,1%). A principal indicação para a transfusão de concen-
trado de hemácias foi por anemia em paciente com doença cardíaca, pulmonar ou cerebrovascular (51,9%). 
O tipo sanguíneo predominante na nossa pesquisa foi o O positivo (43%). Conclusão: O fracionamento do 
sangue total em hemocomponentes levou a um maior benefício clínico para os pacientes que recebem as 
transfusões, acarretando em um maior número de pacientes atendidos pela terapêutica transfusional e menor 
desperdício desse material nobre. O hemocomponente mais transfundido foi o concentrado de hemácias, 
não sendo realizado nenhum procedimento utilizando-se de sangue total. Dentre os procedimentos, apenas 
16,4% foram indicados devido a procedimento cirúrgico.

DESCRITORES - Transfusão sanguínea, Hemocomponentes, Análise epidemiológica.
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ESTUDO DO PERFIL DE SOLICITAÇÕES PARA TRANSFUSÃO DE 
HEMOCOMPONENTES EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

REQUESTS PROFILE STUDY BLOOD COMPONENTS  
TRANSFUSION IN UNIVERSITY HOSPITAL.

Carlos Roberto NAUFEL JUNIOR1, Guilherme de Andrade COELHO1, Daniela Vieira de CASTRO1, 
José Anderson FEITOSA1, Maria Eugênia Begué VIDAL2, Nathália Julim VALENTE2, Sidon Mendes de 

OLIVEIRA3, Nelson MESQUITA JÚNIOR3, Luiz César RIBAS3, Antônio Lacerda SANTOS FILHO3.

INTRODUÇÃO

A transfusão de hemoderivados é uma parte 
essencial dos serviços de saúde modernos. Usada 
corretamente pode salvar vidas e melhorar a saúde. 
No entanto sua realização sem a utilização de cri-
térios adequados expõe o paciente que irá receber 
o sangue a diversos riscos e complicações, como a 
possibilidade de infecção por doenças transmissí-
veis, reações transfusionais, falha terapêutica, entre 
outros. Além disso, acarreta em um desperdício de 
um material nobre que não será recebido por quem 

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba - PR, Brasil.
1 - Acadêmico do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.
2- Médicos do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, Paraná, Brasil.
3- Docentes do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

Endereço para correspondência: Carlos Roberto Naufel Júnior - Rua Nunes Machado, 2161 - Bairro: Rebouças - Curitiba - PR - CEP: 80220/070
Endereço eletrônico: crnaufel@onda.com.br

realmente necessita e que apresenta um elevado 
custo na sua adequação para ser usado na terapêu-
tica1. Por esse motivo se faz necessária uma análise 
da prática transfusional considerando os aspectos 
epidemiológicos da população submetida a essa te-
rapêutica e os motivos que levaram a sua indicação, 
a fim de tornar o uso do sangue e seus derivados 
mais adequado e efetivo.

Estudos nacionais em larga escala, geralmen-
te baseados em sistemas eletrônicos de dados dos 
hospitais, fornecem escasso material relativo às ca-
racterísticas de cada transfusão e de cada paciente 



45

submetido a ela2. Em oposição, estudos menores, como 
este, realizados em um único hospital são mais detalha-
dos e ricos em dados relativos às características especí-
ficas de cada procedimento. Desta forma, podemos nos 
aproximar do entendimento necessário para aperfeiço-
ar as práticas transfusionais. Este estudo tem por objeti-
vo fazer uma análise epidemiológica das transfusões de 
hemocomponentes em um hospital universitário procu-
rando identificar o tipo e quantidade de hemocompo-
nentes transfundidos, o perfil dos pacientes receptores 
de sangue ou hemoderivados e as principais indicações 
de transfusão para cada hemocomponente.

MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de estudo observacional transversal, no 
qual foram analisadas as solicitações de transfusões de 
hemocomponentes realizadas no Hospital Universitário 
Evangélico de Curitiba, no período de agosto de 2013 
a dezembro de 2013. Foram analisadas todas as solici-
tações de hemocomponentes que chegaram à central 
transfusional do HUEC no período citado acima, oriun-
das de cada um dos setores do hospital. Porém foram 
incluídas na amostra apenas aquelas em que o pedido 
resultou em realização de transfusão. As demais fichas 
foram excluídas pois não resultaram em efetivação da 
transfusão.

Foram incluídas neste estudo as variáveis sexo, 
idade, setor do hospital em que se encontrava o pa-
ciente, convênio, antecedentes transfusionais, tipo e 
quantidade de hemocomponente transfundido, pre-
sença ou não de hemocomponente especial (filtrado, 
lavado, irradiado ou autotransfusão), grau de urgência 
do pedido, indicação para o uso do hemocomponente 
e tipo sanguíneo.

Os resultados de variáveis quantitativas foram des-
critos por médias e valores mínimos e máximos. Variá-
veis qualitativas foram descritas por frequências e per-
centuais. Para a avaliação da associação entre variáveis 
demográficas e clínicas com os procedimentos com 
cada hemocomponente, foi considerado o teste de Qui-
-quadrado. Valores de p<0,05 indicaram significância 
estatística. Os dados foram analisados com o programa 
computacional SPSS v.20.0. Em todas as análises foram 
considerados os dados válidos (não em branco). Para 
cada uma das variáveis e cada um dos procedimentos 

com hemocomponentes, testou-se a hipótese nula de 
independência entre a variável e o procedimento, ver-
sus a hipótese alternativa de dependência.

RESULTADOS

Foram analisadas no total 3232 fichas, sendo inclu-
ídas no estudo apenas aquelas em que o pedido resul-
tou em transfusão, somando 2034 fichas. Observou-se 
uma idade média de 50 anos, com mínima de 0 e má-
ximo de 96 anos. A maior parte dos procedimentos foi 
realizada em pacientes com idade igual ou maior a 60 
anos, conforme Figura 1. 

FIGURA 1. FREQUÊNCIA DE PROCEDIMENTOS POR FAIXA ETÁRIA

Foram separados os procedimentos com cada he-
mocomponente de acordo com a faixa etária do pa-
ciente. Os resultados podem ser vistos na tabela 1. 
A maior proporção de transfusão de concentrado de 
hemácias ocorreu na faixa etária <20 anos, enquanto 
que a de concentrado de plaquetas ocorreu na faixa 
etária entre 20-29 anos. A maior proporção de trans-
fusão de crioprecipitado ocorreu em <20 anos, já a de 
sangria entre 50-59 anos. A maior proporção de uso 
desse hemocomponente ocorreu em pacientes entre 30 
e 39 anos, com 39,9% dos procedimentos incluindo o 
uso de plasma fresco; já a faixa etária de 20 a 29 anos 
apresentou a menor proporção de uso desse hemo-
componente, com 19,3% dos procedimentos incluindo 
o uso de plasma fresco.

TABELA 1. PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR FAIXA ETÁRIA 

Procedimento com 
hemocomponente

Idade (anos)

Valor 
de p*

< 20  
(n=230)

20 a 29
(n=166)

30 a 39
(n=233)

40 a 49
(n=276)

50 a 59
(n=270)

≥ 60
(n=856)

Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %

Hemácias 181 78,7 125 75,3 161 69,1 212 76,8 203 75,2 623 72,8 0,174

Plaquetas 43 18,7 42 25,3 38 16,3 47 17,0 49 18,1 133 15,5 0,078

Crioprecipitado 8 3,5 4 2,4 6 2,6 5 1,8 5 1,8 14 1,6 0,609

Plasma fresco 52 22,6 32 19,3 93 39,9 77 27,9 58 21,5 233 27,2 <0,001

Sangria 2 0,9 1 0,6 2 0,9 2 0,7 7 2,6 17 2,0 0,242
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Foi preenchido o quesito sexo em 2026 fichas, ha-
vendo predominância dos homens, com 1189 procedi-
mentos (58,7%), enquanto as mulheres foram submeti-
das a 837 transfusões (41,3%). 

Os procedimentos com cada hemocomponente 
também foram separados de acordo com o sexo do 
paciente. Os resultados podem ser vistos na tabela 2. 
Houve diferença estatisticamente significativa entre os 
procedimentos de transfusão de concentrado de hemá-
cias, crioprecipitado e plasma fresco. Apenas no pri-
meiro houve predomínio das mulheres.

TABELA 2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS DE ACORDO COM O 
SEXO

Procedimento com 
hemocomponente

Gênero

Valor de p
Masculino
(n=1189)

Feminino
(n=837)

Freq % Freq %

Concentrado de 
Hemácias

853 71,7 648 77,4 0,005

Concentrado de 
Plaquetas

206 17,3 146 17,4 0,993

Crioprecipitado 32 2,7 10 1,2 0,030

Plasma fresco 
Congelado

363 30,5 179 21,4 <0,001

Sangria 24 2,0 7 0,8 0,051

 Como pode ser observado na tabela 3, das 
2022 fichas analisadas em relação ao setor do hospital 
em que ocorreu a transfusão, a maior parte foi na en-
fermaria com 964 procedimentos (47,7%).

TABELA 3. DISTRIBUIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ACORDO 
COM O SETOR DO HOSPITAL

Setor do hospital Frequência Percentual

Enfermaria 964 47,7

UTI 552 27,3

PS 230 11,4

CCG 116 5,7

UTI Neonatal 106 5,2

CCO 33 1,6

TX 21 1,0

Total 2022 100

UTI: Unidade de Terapia Intensiva; PS: Pronto Socorro; CCG: Centro 
Cirúrgico Geral;
CCO: Centro Cirúrgico Obstétrico; TX: Transplante Renal.

Em relação aos hemocomponentes transfundidos, 
74,1% dos procedimentos incluíram transfusão de con-
centrado de hemácias (1507 procedimentos); 26,8% 
plasma fresco congelado (545); 17,4% concentrado de 
plaquetas (353); 2% crioprecipitado (42) e 1,5% sangria 
(31). Não foi realizado nenhum procedimento utilizan-
do sangue total. 

Foram realizados 169 procedimentos especiais, 
sendo mais frequentes os hemocomponentes filtrados 
e irradiados com 73 procedimentos cada, seguidos por 

23 com hemocomponentes lavados. Não foi realizada 
nenhuma autotransfusão.

Em relação ao grau de urgência, 1947 fichas foram 
preenchidas corretamente e foi possível observar que o 
grau mais prevalente foi o urgente, com 1496 casos, o 
que corresponde a 76,8%. Em segundo lugar apareceu 
o grau não urgente, com 267 casos (13,7%), seguido 
das transfusões programadas com 132 casos (6,8%). Em 
último lugar ficaram as transfusões de extrema urgên-
cia, com 52 casos (2,7%).

Dentre os 2034 procedimentos realizados, 16,4% 
foram indicados devido a procedimento cirúrgico, por 
sangramento ou possibilidade de sangramento intra- 
operatório maior que 750 mL ou 15% de volemia, tota-
lizando 334 casos. 

As indicações específicas para o uso de cada he-
mocomponente foram denominadas de acordo com o 
quadro 1.

QUADRO 1. DENOMINAÇÃO DAS INDICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA 
A TRANSFUSÃO DE CADA HEMOCOMPONENTE

TRANSFUSÃO DE GLÓBULOS VERMELHOS

A Pré operatório de paciente com Hb < 7g/dL ou VG < 21%

B Anemia em pacientes com doença cardíaca, pulmonar ou 
cerebrovascular

C Anemia sem tratamento específico (Ex. Falta de ferro, ácido 
fólico, vitamina B12           
Recém natos: Hb < 10g/dL ou VG < 30%
Talassêmicos ou falsiformes Hb entre 8,5 e 10g/dL
Outros: Hb < 7g/dL ou VG < 21%)

D Mielossupressão severa com Hb < 8,5g/dL

E Exossanguíneo transfusão

TRANSFUSÃO DE PLAQUETAS

A Profilático: Plaquetas < 20.000/mm3 (hipoprodução) ou < 
50.000/mm3 (pós cirurgia)
Candidatos a pequenas cirurgias (plaquetas < 50.000/mm3) 
ou a grandes cirurgias (plaquetas < 100.000/mm3)

B Sangramento ativo em portador de trombocitopatia 
documentada

TRANSFUSÃO DE CRIOPRECIPITADO

A Reposição de Fibrinogênio em pacientes com hemorragia

B Reposição de Fator XIII

C Reposição de Fator de Von Willebrand (na falta de 
concentrados industriais)

D Compor cola de fibrina autóloga

TRANSFUSÃO DE PLASMA FRESCO

A TAP > 16,5 ou KPTT > 40’

B Sangramento ativo em pacientes com múltiplos defeitos de 
coagulação

C Pré procedimento em pacientes com múltiplos defeitos de 
coagulação

 
Do total de 1507 procedimentos com concentrado 

de hemácias, apenas 1079 preencheram alguma indi-
cação específica para a transfusão de glóbulos verme-
lhos. Destes, 560 (51,9%) tiveram indicação devido a 
anemia em paciente com doença cardíaca, pulmonar 
ou cerebrovascular; 250 (23,2%) devido a anemia sem 
tratamento específico; 142 (13,2%) devido a mielossu-
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pressão severa com hemoglobina menor que 8,5g/dL; 
87 (8,1%) devido a pré-operatório de paciente com he-
moglobina menor que 7g/dL ou volume globular me-
nor que 21%. As demais transfusões foram realizadas 
devido à associação de mais de uma indicação, confor-
me pode ser visto na tabela 4.

TABELA 4. DISTRIBUIÇÃO DAS INDICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA A 
TRANSFUSÃO DE GLÓBULOS VERMELHOS

Transfusão de glóbulos 
vermelhos

Frequência Percentual

A 87 8,1

B 560 51,9

C 250 23,2

D 142 13,2

A + B 17 1,6

A + C 4 0,4

B + C 17 1,6

C + D 2 0,2

Total 1079 100,0

 
Do total de 353 procedimentos com concentrado 

de plaquetas, apenas 290 preencheram alguma indica-
ção específica para a transfusão de plaquetas. Destes, 
226 (77,9%) tiveram indicação profilática; 59 (20,3%) ti-
veram indicação devido a sangramento ativo em porta-
dor de trombocitopatia documentada e 5 (1,7%) foram 
devidos a uma associação das duas indicações.

Do total de 42 procedimentos com crioprecipitado, 
apenas 30 preencheram alguma indicação específica 
para a transfusão. Destes, 23 (76,7%) tiveram indicação 
devido a reposição de fibrinogênio em pacientes com 
hemorragia. Os demais procedimentos foram realiza-
dos devido a uma associação de mais de uma indica-
ção, conforme pode ser observado na tabela 5.

TABELA 5. DISTRIBUIÇÃO DAS INDICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA A 
TRANSFUSÃO DE CRIOPRECIPITADO

Transfusão de 
crioprecipitado

Frequência Percentual

A 23 76,7

A + B 1 3,3

A + C 3 10,0

B + C 2 6,7

B + D 1 3,3

Total 30 100,0

Do total de 545 procedimentos com plasma fresco, 
apenas 363 preencheram alguma indicação específica 
para a transfusão. Destes, 287 (79,1%) tiveram indica-
ção devido a TAP > 16,5 ou KPTT > 40’; 53 (14,6%) de-
vido a sangramento em paciente com múltiplos defeitos 
de coagulação e 10 (2,8%) devido a pré procedimento 
em paciente com múltiplos defeitos de coagulação. Os 
demais procedimentos foram realizados devido a uma 
associação de mais de uma indicação, como pode ser 
visto na tabela 6.

TABELA 6. DISTRIBUIÇÃO DAS INDICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA A 
TRANSFUSÃO DE PLASMA FRESCO

Transfusão de plasma fresco Frequência Percentual

A 287 79,1

B 53 14,6

C 10 2,8

A + B 7 1,9

A + C 4 1,1

B + C 2 0,6

Total 363 100,0

 
Em relação ao tipo sanguíneo as fichas referen-

tes a procedimentos de sangria não foram preenchidas. 
Das 2003 fichas restantes, o tipo predominante na nos-
sa pesquisa foi o O positivo (43%), em segundo lugar 
apareceu o A positivo (31,6%), seguido pelo B positivo 
(11,3%). 

FIGURA 2. DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DOS TIPOS SANGUÍ-
NEOS

Ainda, os procedimentos foram separados de acor-
do com o setor do hospital em que foram solicitados, 
como mostra a tabela 7. Em função do pequeno núme-
ro de casos em algumas classificações, não foi possível 
a aplicação de teste estatístico. A maior proporção de 
uso de concentrado de hemácias ocorreu no CCO; de 
concentrado de plaquetas na enfermaria; de criopreci-
pitado no TX; de plasma fresco no CCG e de sangria 
no PS.

TABELA 7. PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM CADA SETOR DO HOSPITAL

Proced com 
hemocomp

Setor do hospital

UTI
(n=552)

PS
(n=230)

CCG
(n=116)

CCO
(n=33)

UTI neo
(n=106)

TX
(n=21)

Enfermaria
(n=964)

Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %

Hemácias 370 67,0 181 78,7 103 88,8 32 97,0 93 87,7 16 76,2 703 72,9

Plaquetas 83 15,0 20 8,7 13 11,2 3 9,1 12 11,3 1 4,8 220 22,8

Crioprecip. 19 3,4 4 1,7 2 1,7 0 0,0 2 1,9 1 4,8 13 1,4

Plasma Fresco 249 45,1 30 13,0 59 50,9 10 30,3 19 17,9 4 19,1 173 18,0

Sangria 2 0,4 16 7,0 2 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 1,1
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Por fim, foram comparados os diversos setores 
do hospital em que ocorreram as transfusões de acor-
do com o grau de urgência dos procedimentos, como 
pode ser visto na tabela 8. A UTI apresentou a maior 
proporção de indicação urgente; para a indicação pro-
gramada, a maior parte dos procedimentos ocorreu no 

setor de transplante renal; A maior proporção de extre-
ma urgência foi encontrada no centro cirúrgico obstétri-
co, enquanto que a maior proporção de indicações não 
urgentes foi encontrada na enfermaria. Apesar disso, 
65,2% dos procedimentos que ocorreram na enfermaria 
apresentaram indicação urgente. 

DISCUSSÃO

Para assegurar a efetividade do uso de recursos, 
é necessário obter informações que providenciem um 
entendimento a cerca dos receptores de transfusões 
sanguíneas, os componentes que eles recebem e as ra-
zões pelas quais eles são transfundidos3. 

Com uma população que envelhece cada vez 
mais, é de extrema importância predizer a necessidade 
futura de sangue para criar estratégias antecipatórias 
de recrutamento de doadores, uma vez que a maior 
parte do sangue é destinado aos idosos4. Encontramos 
uma prevalência no total de transfusões sanguíneas de 
pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, cor-
respondendo a 42,1% dos procedimentos, o que está 
de acordo com o encontrado na literatura.5,6 

A prevalência de homens ou mulheres nas transfu-
sões sanguíneas depende das características da popula-
ção estudada e do tipo de hemocomponente transfundi-
do. Nossos dados apontam predominância dos homens 
quando avaliadas todas as transfusões somadas, mas 
mostraram prevalências diferentes quando as transfu-
sões são separadas de acordo com o hemocomponente 
utilizado, o que é corroborado por  Ribeiro (2013).5 
Quando comparamos o sexo aos hemocomponentes 
utilizados obtiveram-se outros valores. Houve diferen-
ça estatisticamente significativa entre as transfusões de 
concentrado de hemácias, crioprecipitado e plasma 
fresco. Desses, apenas o concentrado de hemácias teve 
prevalência das mulheres. A prevalência do sexo femi-
nino nas transfusões de concentrado de hemácias pode 
ser explicado pelo número elevado de mulheres entre 
os 20-50 anos de idade recebendo transfusão, e a gran-
de proporção de mulheres em idade avançada (acima 
de 80 anos) na população em geral3.

Os últimos dados oficiais publicados pelo Ministé-
rio da Saúde relacionados as transfusões no Brasil são 
referentes ao ano de 2012, quando foram realizados 
3.127.957 procedimentos de transfusão de sangue ou 
hemoderivados. Dentre os procedimentos hospitalares 

TABELA 8. GRAU DE URGÊNCIA DAS INDICAÇÕES DE ACORDO COM O SETOR DO HOSPITAL

Grau de urgência

Setor do hospital

UTI PS CCG CCO UTI neo TX Enfermaria

Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %

Urgente 506 95,5 170 77,9 83 76,9 20 69,0 92 87,6 13 68,4 605 65,2

Programada 6 1,1 2 0,9 10 9,3 1 3,4 1 0,9 3 15,8 109 11,7

Extrema urgência 7 1,3 14 6,4 11 10,2 4 13,8 9 8,6 0 0 6 0,6

Não urgente 11 2,1 32 14,7 4 3,7 4 13,8 3 2,9 3 15,8 208 22,4

Total 530 100 218 100 108 100 29 100 105 100 19 100 928 100

ocorridos no país nesse período o hemocomponente 
mais utilizado foi o concentrado de hemácias, segui-
do pelo plasma fresco, hemocomponentes irradiados 
e crioprecipitado. Ainda, 2,22% dos procedimentos de 
transfusão utilizaram unidades de sangue total, evi-
denciando que seu uso encontra-se bastante limitado7. 
Conforme dados do Ministério da Saúde sobre as trans-
fusões ocorridas nos anos de 2010 e 2011, o Paraná 
realizou um número menor de procedimentos utilizan-
do bolsas de sangue total quando comparado à média 
geral do país. Podemos inferir que este estado vem se 
preparando adequadamente às tendências na prática 
transfusional8. Não foi realizado nenhum procedimento 
utilizando sangue total durante o período em que rea-
lizamos a nossa análise, o que comprova a tendência 
atual de restringir seu uso apenas como matéria-prima 
para o preparo dos hemocomponentes. 

Em nossa análise encontramos o concentrado de 
hemácias como o mais prevalente, sendo utilizado em 
74,1%, corroborado este dado em estudo de Ribeiro 
(2009)5 e Lima (2007)9. De acordo com Cobain (2007), 
esse também foi o hemoderivado mais utilizado nos 
EUA, Inglaterra, Austrália, Dinamarca e México10,11.  
Concentrados de hemácias são utilizados quando há 
um aporte deficiente de oxigênio aos tecidos. Como 
não existe um método capaz de mensurar esse aporte 
com precisão, a indicação de transfusão de concentra-
do de hemácias ainda se baseia nos níveis de hemo-
globina sérica12. Se faz necessária uma avaliação clínica 
baseada nos sinais vitais, presença de sangramento e 
outras condições para a indicação da transfusão13. O 
concentrado de hemácias é constituído pelos eritrócitos 
que permanecem na bolsa após ter sido centrifugada e 
o plasma ter sido extraído para uma bolsa-satélite. Seu 
hematócrito deve estar entre 65% a 75%13. 

Em segundo lugar na nossa pesquisa, apareceu o 
plasma fresco (26,8%), à semelhança do estudo de Ri-
beiro (2009)5 e Lima (2007)9.  

Encontrou-se neste estudo que tanto nos procedi-
mentos com concentrado de hemácias quanto nos de 
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Bosch (2011), em que 70% de todos os procedimentos 
com plaquetas foram indicados por profilaxia de san-
gramento, independentemente se espontâneo ou as-
sociado a procedimentos invasivos em pacientes com 
trombocitopenia2. A transfusão profilática de plaquetas 
está indicada para prevenir hemorragias espontâneas 
ou induzidas por pequenos traumas ou procedimentos 
em pacientes com trombocitopenia, elevando sua con-
centração no sangue periférico. Essa indicação profiláti-
ca funciona como suporte hemoterápico no tratamento 
de doenças hemato-oncológicas, tumores sólidos, entre 
outros. Já 20,3% tiveram indicação devido a sangra-
mento ativo em portador de trombocitopatia documen-
tada, sendo então uma forma de transfusão terapêutica 
de plaquetas, que é utilizada para corrigir o distúrbio 
hemostático em casos de hemorragia em pacientes com 
contagens de plaquetas inferiores a 50.000/mL ou com 
grande disfunção plaquetária15.

Dos 30 procedimentos em que foi preenchida al-
guma indicação específica para a transfusão de criopre-
cipitado, 76,7% tiveram indicação devido a reposição 
de fibrinogênio em pacientes com hemorragia. Esse 
hemocomponente é a fração do plasma fresco conge-
lado que é insolúvel ao frio e é a maior fonte de fi-
brinogênio concentrado (150 a 250 mg/bolsa), sendo 
indicado quando este se encontra abaixo de 80 mg/dL 
em situações como coagulação intravascular dissemina-
da, deficiências congênitas, complicações obstétricas, 
entre outras. Também contém fator VIII, fator de Von 
Willebrand, fator XIII e fibronectina. Deve conter, no 
mínimo, 80 unidades de fator anti-hemofílico e 150 a 
250 mg de fibrinogênio16. 

Dos 363 procedimentos em que foi preenchida al-
guma indicação específica para a transfusão de plasma 
fresco congelado, 79,1% tiveram indicação devido a 
TAP > 16,5 segundos ou KPTT > 40 segundos e 14,6% 
devido a sangramento em paciente com múltiplos de-
feitos de coagulação. O TAP (tempo de ativação da 
protrombina) e KPTT (tempo de ativação parcial da 
tromboplastina) são parte do coagulograma e detectam 
alterações nas vias da cascata de coagulação. O plasma 
fresco congelado é a porção acelular obtida pela cen-
trifugação de uma unidade de sangue total e contém 
níveis hemostáticos de todos os fatores de coagulação, 
sendo utilizado para corrigir sangramento por deficiên-
cia desses fatores quando os concentrados específicos 
não estiverem disponíveis16.

O tipo sanguíneo predominante na nossa pesquisa 
foi o O positivo (43%), em segundo lugar apareceu o A 
positivo (31,6%), seguido pelo B positivo (11,3%). Esses 
dados então em conformidade com as porcentagens de 
distribuição dos grupos sanguíneos na população bra-
sileira17. Neste estudo encontramos um maior número 
de transfusões em doentes da enfermaria, seguido pela 
UTI, PS e CCG, dados estes similares aos encontrados 
por Sekine (2008)12. 

plasma fresco, a grande maioria utilizou 2 bolsas com-
pletas. Na Holanda os glóbulos vermelhos e plasma 
fresco congelado são transfundidos, na maior parte das 
vezes, em doses de 2, 4 ou 6 unidades. Aparentemente 
os médicos consideram uma unidade como sendo insu-
ficiente para o tratamento de um adulto4.

Foram realizados 169 procedimentos especiais, 
sendo mais frequentes os hemocomponentes filtrados 
e irradiados com 73 procedimentos cada, seguidos por 
23 com hemocomponentes lavados. Os hemocompo-
nentes filtrados passam pela redução de 99,9% dos leu-
cócitos do produto inicial, com a finalidade de prevenir 
complicações devido à exposição do receptor aos leu-
cócitos do doador, como em casos de anemia aplás-
tica, leucemia mielóide aguda, transplante de medula 
óssea, etc. Já os irradiados servem para reduzir o risco 
de doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH) em 
pacientes imunodeprimidos. Os hemocomponentes la-
vados são eritrócitos ou plaquetas dos quais se retirou 
a maior parte do plasma, sendo indicados em pacien-
tes com ausência de IgA ou que apresentaram reações 
alérgicas graves1. 

Dos 1079 procedimentos em que foi preenchida 
alguma indicação específica para a transfusão de con-
centrado de hemácias, 51,9% tiveram indicação devido 
a anemia em paciente com doença cardíaca, pulmonar 
ou cerebrovascular. Sabe-se que a anemia atua como 
um fator independente de mortalidade intra-hospitalar, 
estando associada a diversas comorbidades clínicas, es-
pecialmente com disfunção renal, levando a um prog-
nóstico reservado. Isso justifica, portanto, a realização 
de transfusão de concentrado de hemácias em pacien-
tes que apresentem comorbidade cardíaca, pulmonar 
ou cerebrovascular14. Nesses pacientes o concentrado 
de hemácias deve ser transfundido antes que os níveis 
de hemoglobina caiam aos valores usados como limite 
para pacientes hígidos12. A segunda indicação específi-
ca para concentrado de hemácias mais encontrada foi 
a anemia sem tratamento específico, que pode incluir 
os pacientes com deficiência de ferro, ácido fólico e 
vitamina B12, entre outras condições. Bosh (2011) en-
controu que um número significativo de unidades de 
glóbulos vermelhos foi transfundido a pacientes com 
anemia por deficiência de ferro e vitaminas. Anemia 
por deficiência nutritiva e anemia de doença crônica 
são tão prevalentes em pacientes idosos que se pode 
assumir que elas também têm contribuído para o uso 
de glóbulos vermelhos atribuído a outros diagnósticos 
e procedimentos. Uma vez que na maior parte desses 
pacientes a anemia pode ser facilmente revertida com o 
tratamento apropriado, a identificação precoce desses 
casos oferece um potencial de redução significativa da 
transfusão de concentrado de hemácias2.

Dos 290 procedimentos em que foi preenchida 
alguma indicação específica para a transfusão de con-
centrado de plaquetas, 77,9% tiveram indicação pro-
filática, o que está de acordo com o encontrado por 
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CONCLUSÃO

O fracionamento do sangue total em hemocom-
ponentes levou a um maior benefício clínico para os 
pacientes que receberam as transfusões, acarretando 
em um maior número de pacientes atendidos pela te-

rapêutica transfusional e menor desperdício desse ma-
terial nobre. O hemocomponente mais transfundido 
foi o concentrado de hemácias, não sendo realizado 
nenhum procedimento utilizando-se de sangue total. 
Dentre os procedimentos, apenas 16,4% foram indica-
dos devido a procedimento cirúrgico.

Naufel Junior CR, Coelho GA, Castro DV, Feitosa JA, Vidal MEB, Valente NJ, Oliveira SM, Mesquita Júnior N, Ribas 
LC, Santos Filho AL. Requests Profile Study Blood Components Transfusion in University Hospital. Rev. Méd. Paraná, 
Curitiba, 2016;74(1):44-50.

ABSTRACT - Objective: To analyze the requests for blood transfusions that were sent to the transfusion center of 
Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, seeking to identify the type and amount of blood products transfused 
during this period as well as the profile of the recipient patients and the reasons why they were subjected to this 
therapy. Material and Methods: All records of transfusion requests sent to the hospital transfusion center from August 
2013 to December of that same year were analyzed, but only those that resulted in effective transfusion were inclu-
ded in the study. Information regarding the characteristics of patients, transfused blood products and indications for 
each of them were obtained. Results: The mean age was 50 years, predominantly in men (58.7%). In general, we 
observe that most of the procedures was performed on the ward (47.7%). The most transfused blood component 
was the red blood cells (74.1%). The main indication for transfusion of red blood cells is anemia in patients with 
heart, lung or cerebrovascular disease (51.9%). The predominant blood type in our survey was the O positive (43%). 
Conclusion: The fractionation of whole blood into blood components led to a greater clinical benefit for patients 
receiving transfusions , resulting in a greater number of patients treated by transfusion therapy and less waste of this 
noble material. The most transfused blood component was the red blood cells , not being carried out no procedure 
using whole blood . Among the procedures , only 16.4 % were indicated due to a surgical procedure.

KEYWORDS -  Blood Transfusion, Blood products, Epidemiological analysis.
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RESUMO - Objetivo: Verificar a frequência de instabilidade de microssatélites (IMS) em casos de carcinoma 
colorretal, bem como seus fatores de risco. Material e Método: Foram analisados históricos de pacientes com 
CCR, avaliando sexo, idade, presença ou ausência de instabilidade de microssatélites MLH-1 e MSH- 2, po-
sitividade e negatividade do marcador p53, reatividade do marcador Ki67, profundidade da lesão, invasão 
vascular e linfonodal e localização do tumor.  Resultados: Obteve-se 10,37% de casos com IMS. Não houve 
correlação entre IMS e idade, gênero, localização do tumor, invasão linfonodal e vascular, profundidade da 
lesão, mutação de TP53 e taxa de proliferação por anti Ki67. Conclusão: Nesse estudo a presença de IMS no 
CCR não apresentou relação com fatores clínicos e epidemiológicos conhecidos para essa neoplasia.

DESCRITORES - Instabilidade, Microssatélites, Câncer colorretal, p53, Ki67, Anatomia-patológica, Biologia 
molecular.
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INTRODUÇÃO

Neoplasias de intestino grosso representam im-
portantes desafios na rotina oncológica.1 

Os adenomas de intestino grosso constituem 
as neoplasias colorretais mais comuns e apresentam 
grandes chances de malignização. A transformação 
maligna dos adenomas, está relacionada ao tama-
nho da lesão, ao tipo histológico e à intensidade de 
atipias celulares. 2

O carcinoma colorretal (CCR) tem distribuição 
ampla no mundo, com maior incidência nos EUA e 
em países da Europa Ocidental. No Brasil, represen-
ta a quinta causa de morte por neoplasias, o terceiro 
câncer mais frequente em mulheres e o segundo em 
homens 3, 4.

O CCR pode ser de origem hereditária ou es-
porádico, quando acomete indivíduos sem história 
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1 - Docente do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
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Endereço para correspondência: Jean Alexandre Furtado Francisco - Rua Ângelo Sampaio, 1166 ap 1302 - Bairro: Batel - Curitiba – PR - CEP: 80250-120
Endereço eletrônico: jeanfurtadofrancisco@gmail.com

familiar da doença, representando a maioria dos 
casos. Seus principais fatores de risco são hábitos 
alimentares, como ingestão calórica excessiva, bai-
xo teor de fibras não absorvíveis, alta ingestão de 
carboidratos refinados e carnes vermelhas 1, 5 . 

Do ponto de vista histológico, 95% dos tumores 
de intestino grosso são adenocarcinomas, os quais 
podem ser classificados de acordo com o grau de 
diferenciação 1.

O prognóstico do câncer colorretal é multifa-
torial, mas seu principal determinante é a extensão 
da lesão. Por meio de classificações como de Astler-
-Coller e TNM, é possível o estadiamento dos tumo-
res, avaliando infiltração, linfonodos acometidos e 
metástases 6.

A carcinogênese colorretal pode ocorrer de 
duas maneiras: por meio da via supressora ou da via 
mutadora. A via supressora é a evolução de um ade-
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noma para um carcinoma. Inicia-se com uma alteração 
na regulação da proliferação celular por meio de múlti-
plas mutações em genes supressores e protooncogenes 
6. Essa via decorre de instabilidade cromossômica como 
resultado de múltiplas mutações em oncogenes 2,7,8. 

A via mutadora caracteriza-se por alterações, totais 
ou parciais, em genes de reparo do DNA. A maioria 
destas alterações envolvem o hMSH2 (localizado no 
cromossomo 2p22) e o hMLH1 (no cromossomo 3p21). 
Pequenas porções de material genético classificam-
se como satélites e essas alterações, que modificam a 
ordem original de 1 a 6 nucleotídeos, são conhecidas 
como instabilidade de microssatélites (IMS). Se as alte-
rações coincidem com regiões codificadoras de genes 
como TGFBRII, IGFIIR e BAX ocorre aumento na pro-
liferação celular, diminuição da apoptose, ou ambos 9.

Alterações da via mutadora, também denominada 
via da instabilidade de microssatélite (IMS), decorrem 
de lesões em genes de reparo do malpareamento ge-
nético. Acomete 10 a 15% dos casos esporádicos e está 
presente na síndrome do Câncer Colorretal Hereditário 
Não Polipose (HNPCC). Tais modificações podem ocor-
rer em genes de linhagem germinativa, como hMSH2, 
hMLH1, MSH6, hPMS1, hPMS2, mas em 90% envolve 
o hMSH2 e o hMLH1. Um indivíduo herda, portanto, 
genes deficientes e em alguns epitélios susceptíveis, 
como o do cólon, associa-se à perda da heterozigose, 
elevando a taxa mutagênica. Quando as falhas do códi-
go genético equivalem a genes mantenedores, culmina 
com o surgimento do carcinoma 2,9.

Devido à baixa incidência de alterações, além de 
seu alto custo e sua complexidade, a pesquisa de IMS 
não é realizada em todos os casos de CCR. Porém, é 
indicada para portadores de CCR com características 
sugestivas de erros de replicação 10.

IMS correspondem a alterações no número de uni-
dades repetidas em um ou mais microssatélites, quando 
se faz uma comparação com os mesmos microssatélites 
existentes em amostras de DNA de um tecido normal 
do próprio indivíduo, sendo essa instabilidade um tipo 
de “impressão digital” do DNA tumoral 11.

Para diagnosticar a presença de IMS faz-se uma 
comparação entre as características de microssatélites 
de células tumorais e de um tecido normal do indiví-
duo. O DNA dos tecidos é extraído e amplificado por 
meio de uma reação em cadeia da polimerase (PCR). 
Posteriormente, utiliza-se a eletroforese para comparar 
a extensão de um ou mais microssatélites entre os dois 
tecidos 11.

A pesquisa de IMS não é a única forma de avaliar 
a existência de erros de replicação no DNA tumoral. 
Outra maneira é por meio da avaliação das proteínas 
de reparo. Até hoje foram identificadas seis proteínas 
de reparo (MLH1, MSH2, PMS1, PMS2, MSH6 E MLH3), 
porém, cerca de 90% das mutações são encontradas 
apenas nas MLH1 e MSH2. A imunohistoquimica repre-
senta método de escolha na detecção de tumores com 
erros de replicação 11, 12. 

O gene MLH1 (gene human mut-s homologue 1) 
localiza-se no braço curto do cromossomo 3 (3p21-23), 
em uma área de significativa importância para genes 
envolvidos no HNPCC  13. Ele é de fundamental impor-
tância no processo de reparação de erros na duplicação 
do DNA. É conhecido como um gene de reparo do 
DNA. Quando há um número elevado de alterações 
nas sequências de microssatélites em um determinado 
tecido tumoral, evidencia-se ausência da função normal 
de reparo do DNA, o que pode ser decorrente de mu-
tações presentes nos genes do reparo, principalmente 
o MLH1 e o MSH2  13. 

O MSH2 está situado no braço curto do cromosso-
mo 2, na posição 21, frequentemente mutado em casos 
de HNPCC 14. É um gene codificador de proteína que 
participa na reparação do erros no DNA e está relacio-
nado a algumas doenças com as síndromes de Muir- 
Torre, de Turcot e a de Lynch 10.

O gene supressor tumoral p53 situa-se no braço 
curto do cromossomo 17 (região p13.1), tendo como 
produto de sua transcrição uma proteína nuclear de-
nominada p53, que atua como um gene supressor tu-
moral. É conhecida “guardiã do genoma”, monitorando 
a integridade do genoma e impedindo a proliferação 
de células com DNA mutado. Quando existem injúrias 
no DNA causadas por fatores físicos ou químicos, por 
exemplo, ativa-se o gene p53, o que leva a transcri-
ção da proteína p53. Com o acúmulo dessa proteína, 
ocorre inibição do ciclo mitótico já no início da fase 
G1 e ativação da transcrição de genes de reparo do 
DNA, impedindo a propagação do erro genético para 
as células filhas. Porém, se o reparo não for efetuado, a 
mesma proteína p53 ativa a apoptose 15.  Mutações no 
p53 estão presentes  em cerca de 60% das neoplasias 
humanas 15.

O ki-67 é uma proteína não histônica, presente em 
todas as fases do ciclo celular, exceto em G0. Sua prin-
cipal aplicação é na avaliação da proliferação celular 
e de margens cirúrgicas. Esse gene está relacionado à 
invasão tumoral, o que muitas vezes não é detectada à 
microscopia óptica, sendo que os índices de piora no 
prognóstico estão relacionados com o aumento da sua 
positividade 16. Cabe ressaltar que a positividade do Ki-
67 não é exclusiva das neoplasias malignas, mas ela é 
predominante nesta situação quando comparada com 
as benignas, sendo considerada um ótimo marcador de 
transformação maligna 16.

A análise de IMS por imunohistoquímica (IMH) 
constitui uma nova ferramenta na classificação do CCR. 
Assim, esse trabalho teve por objetivo verificar a fre-
quência de instabilidade de microssatélites (IMS) em 
casos de carcinoma colorretal, bem como seus fatores 
de risco.  

METODOLOGIA

Este trabalho foi  realizado no Serviço de Anato-
mia Patológica do Hospital Nossa Senhora das Graças e 
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do Hospital Santa Cruz no período de 2009 a 2014 em 
Curitiba- Paraná  e aprovado pelo Comitê de Ética da 
Faculdade Evangélica do Paraná. Trata-se de um estudo 
transversal retrospectivo em que foram avaliados histó-
ricos de pacientes diagnosticados com CCR por meio 
de IMH para pesquisa de IMS anti MLH1 e anti MSH2.

Foram incluídos na pesquisa portadores de CCR 
em que foi realizado - por meio de imunohistoquímica 
- a pesquisa de microssatélites e cujo prontuário conti-
nha dados relativos a sexo, idade, localização da lesão, 
tipo histopatológico, acometimento linfonodal, profun-
didade da lesão e invasão vascular. Foram excluídos os 
casos cujos dados pesquisados não estejam completos.

A positividade e negatividade dos microssatélites 
MLH-1 e MSH-2, a positividade e negatividade do mar-
cador biológico p53 e a quantificação da positividade 
do marcador Ki-67 foi avaliada por IMH  no Centro de 
Patologia de Curitiba.

Foram analisados históricos de 106 pacientes com 
CCR, avaliando sexo, idade, instabilidade de microssa-
télites MLH-1 e MSH- 2, positividade do marcador p53, 
porcentagem de reatividade do marcador Ki67, acome-
timento de linfonodos e vasos sanguíneos, profundida-
de e localização do tumor.

Foi realizada análise estatística por meio do sof-
tware BioStat, para verificação da significância (P<0,05), 
comparando as variáveis envolvidas com a presença ou 
não de positividade de microssatélites nas lesões ava-
liadas.

RESULTADOS

Os dados relativos a gênero, idade, positividade 
para anti-p53, resposta ao marcador Ki67, acometimen-
to de linfonodos e invasão vascular estão dispostos no 
quadro 1. 

QUADRO 1. DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DOS DIFERENTES 
CRITÉRIOS NOS PACIENTES COM E SEM INSTABILIDADE DE MI-
CROSSATÉLITES.

Características com IMS sem IMS P

Idade do paciente 0.682

<50 anos- n (%) 3 (33,3) 14 (24,1)

> ou = 50 anos - n (%) 6 (66,7) 44 (75,9)

Sexo do paciente 0.803

Masculino - n(%) 6 (54,5) 54 (53,5)

Feminino - n (%) 5 (45,5) 47 (46,5)

p53 0.994

positivo- n (%) 7 (63,6) 67 (67,7)

Negativo - n (%) 4 (36,3) 32 (32,3)

Ki67 0.727

>ou=50% - n (%) 9 (81,8) 74 (74)

<50% - n (%) 2 (18,2) 26 (26)

Linfonodos acometidos 0.382

Presente - n (%) 3 (37,5) 10 (21,7)

Ausente - n (%) 5 (62,5) 36 (78,3)

Invasão Vascular 0.262

Presente - n (%) 1 (12,5) 18 (34,6)

Ausente -n (%) 7 (87,5) 34 (65,4)

Dos 106 casos, foram identificados 11 com IMS 
(10,37%). Desses, 45% eram do sexo masculino e 55% 
feminino.  Dentre os casos negativos para IMS, 47% 
eram homens e 53% mulheres.  Avaliando a presença 
de IMS em relação aos gêneros, não foi observada di-
ferença (p=0,803). 

Comparando a positividade de IMS em relação à 
idade, não foi observada diferença entre os grupos com 
mais ou menos de 50 anos (p=0,682).  

Não foi observada diferença entre os grupos quan-
to à distribuição dos casos positivos e negativos para 
anti-p53, (p=0,994), bem como em relação à resposta 
ao marcador Ki67 (p=0,727). 

Não foi observada diferença entre os grupos em 
relação ao acometimento de linfonodos (p=0,382) e in-
vasão vascular (p=0,262). 

Em relação à distribuição topográfica das lesões 
dos pacientes que apresentaram IMS, 50% localizavam-
-se na região de colón direito, 33% na porção íleo cecal 
e 17% no cólon transverso. 

Avaliando o estadiamento por profundidade de in-
vasão pela neoplasia em pacientes com  IMS,  obteve-se 
43% dos tumores classificados como T1 e T2 e 57% em 
estádio T3 e T4.  

DISCUSSÃO

Vários estudos apontam a relação entre melhor 
prognóstico e positividade de microssatélites e, devido 
ao pequeno número de publicações na literatura nacio-
nal, foi estudada a relação entre presença de IMS com 
outros fatores epidemiológicos e histopatológicos.

A literatura aponta prevalência da instabilidade de 
microssatélites em pacientes com câncer colorretal de 
10 a 15% 17, o que coincide com os dados do presente 
estudo, em que foi observada 10,3% de IMS nos pacien-
tes estudados. 

A avaliação da faixa etária dos pacientes com e 
sem IMS no presente trabalho revelou que os mecanis-
mos de carcinogênese não têm relação com a idade. 
Entretanto, a literatura existente demonstra acometi-
mento maior em indivíduos mais jovens, sugerindo a 
necessidade de um acompanhamento prévio em casos 
familiares 12. Tal discrepância em nossos achados pode-
rá estar relacionada ao relativo início recente da reali-
zação do teste de IMS em Curitiba.

No presente estudo, não houve diferença entre ho-
mens e mulheres quanto à presença de IMS. Portanto, 
não foi possível apontar o sexo do paciente como um 
fator de risco nos casos com ou sem IMS. Estudos an-
teriores obtiveram maior prevalência de casos de IMS 
em homens 13, 18.

A presença IMS em tumores no cólon proximal foi 
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relatada por Geiersbach e Samowitz (2011)12, fato tam-
bém observado na presente pesquisa, demonstrando 
66,7% dos casos em cólon proximal. A literatura exis-
tente cita que  tumores de cólon proximal presentam 
duas vezes mais risco de reincidência o que pode estar 
relacionado à presença de IMS (PASCAL et al.,2005).

Não foi observada diferença no acometimento de 
linfonodos entres os grupos com e sem IMS nesta pes-
quisa.  Entretanto, há uma maior tendência de tumores 
com IMS serem mais agressivos e desencadearem me-
tástases nodal, o que está relacionado a pior prognós-
tico 19.

A invasão vascular também é fator indicativo de 
agressividade do tumor. Krasna et al (1988) 20 observa-
ram invasão vascular em 37,6% dos pacientes com CCR. 
No presente estudo, observou-se invasão vascular em 
34,5% dos pacientes do grupo sem IMS, 34,6% e 12,5% 
no grupo com IMS. Porém não houve diferença entre 
os grupos, contrapondo os dados da literatura pesqui-
sada.  Essa divergência de valores pode ter ocorrido 
em função da época em que os trabalhos foram reali-
zados, uma vez que, atualmente, os métodos diagnósti-
cos são mais precisos, facilitando a descoberta precoce 
do tumor, com menor possibilidade de disseminação 
vascular. 

O estadiamento do câncer colorretal tem como pri-
meira variável a avaliação da profundidade de invasão 
da lesão. Uma vez identificada a estrutura acometida, 
é classificada a lesão em T1 (acometimento de submu-
cosa), T2 (acomete mas não ultrapassa a muscular pró-
pria), T3 (acomete até a serosa) e T4 (acometimento de 
tecido adiposo pericolônico e estruturas adjacentes)2.

Augusto et al (2008)7, em uma análise de 100 ca-
sos, obteve 74% dos tumores em estádio T3 ou T4 e 
26% classificados como T1 ou T2. No presente traba-
lho, no grupo com instabilidade de microssatélites, fo-
ram identificados 57,1% dos casos como T3 ou T4 e 
42,9% como T1 ou T2. Esta observação sugere que tu-
mores com IMS tendem a apresentar estadiamento mais 
avançado do que os tumores sem IMS, como já relatado 
anteriormente.

O câncer colorretal pode ser subdividido de acor-
do com sua característica histológica em tubulares e 
mucinosos e outros. Desses, o primeiro é o mais fre-
quente, representando 93,4% dos casos. Pereira Junior 
et al (2005)5. Romá et al (2006) 21 correlacionou o tipo 
histológico com a presença de IMS e obteve resultado 
de  34% de tumores do tipo mucinoso. Em nossa pes-
quisa, obteve-se 55,5% de casos de tubulares e 33% 
de mucinosos, corroborando achados da literatura. A 
prevalência de tumores tubulares moderadamente e 
bem diferenciados equivale à encontrada em análise 
de tumores independente da presença ou ausência de 
IMS. Desta forma, o achado de valor reduzido no grupo 
com IMS, associado a maior presença de carcinomas 
mucinosos, corrobora uma eventual associação do tipo 
histológico mucinoso com a carcinogênese por via su-
pressora e mutação de genes MMR, dados importantes 

que devem ser considerados no momento da escolha 
da terapia curativa ou paliativa do paciente.

Em adição aos dados da literatura, o presente es-
tudo comparou qual a instabilidade de microssatélite 
presente em relação ao seu respectivo tipo histológico. 
O carcinoma mucinoso pouco diferenciado foi o único, 
dentre os 11 casos com IMS, que apresentou instabili-
dade de ambos os biomarcadores pesquisados, tanto o 
MLH-1 quanto o MSH-2. Fu et al. (2006) 22 relata casos 
de tumor de célula em anel de sinete, considerado uma 
variável do carcinoma mucinoso, com instabilidade si-
multânea de múltiplos microssatélites.

O gene supressor tumoral, no cromossomo 17, co-
difica proteína denominada também denominada p53 
que tem papel importante no ciclo celular. Esta proteí-
na tem o objetivo de impedir a divisão celular em célu-
las com o código genético danificado, possibilitando a 
reparação. A perda deste gene pode se relacionar com 
o início e com a progressão de um câncer.

Mutações isoladas do gene TP53 já foram relacio-
nadas com pior prognóstico e maior risco de metástase, 
mas não foram encontradas citações entre a mutação 
do gene TP53 simultâneas a outras alterações genéticas 
de instabilidade genômica 23.

Pinho (2000) 24 coloca como incidência de positi-
vidade do p53 em câncer colorretal valores entre 40 e 
70%. Em ambos os grupos foram encontrados valores 
dentro desta faixa; 67,7% de positividade do p53 nos 
casos sem IMS e 63,6% nos casos com IMS. No atual 
trabalho, não houve diferença entre os grupos quanto à 
positividade. Portanto, não foi possível estabelecer, por 
meio desta análise, uma relação entre a positividade do 
p53 e a presença ou ausência de IMS.

A positividade do p53 indica processo de carcino-
gênese pela via da instabilidade cromossômica, ou via 
supressora, o que não impede de ocorrer, simultanea-
mente, a via mutadora, por meio da alteração dos ge-
nes de reparo, aqui representados pelo MLH-1 e MSH-2  
25, 26.

O antígeno utilizado na imunohistoquímica defi-
nido pelo anticorpo monoclonal Ki-67 corresponde a 
uma proteína nuclear. O anticorpo reconhece somente 
a porção lábil do antígeno, ausente nas células na fase 
G0 e presentes nas células em proliferação. O ki-67 
constitui marcador de proliferação celular e sua hipe-
rexpressão é relacionada a menor sobrevida e pior res-
posta a radioterapia 8, 27. A presente pesquisa buscou re-
lacionar a expressão do Ki-67 com a presença de IMS. 
Foi identificada alta expressão (maior ou igual a 50%) 
em 81,8% dos casos com IMS, e de 74% nos casos sem 
IMS, o que não foi significativo. Porém, pode represen-
tar uma tendência de que tumores com IMS apresentem 
maior proliferação, requerendo atenção especial e bus-
ca por medidas terapêuticas mais agressivas. 

O presente trabalho buscou estabelecer uma rela-
ção entre a presença de IMS em CCR com vários outros 
fatores. Essas associações são importantes para deter-
minar o perfil das neoplasias, tão frequentes na rotina 
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médica. Maiores estudos se fazem necessários no sen-
tido de compreender melhor o comportamento dessa 
neoplasia. 

CONCLUSÕES

Não foram encontradas relações entre instabilida-
de de microssatélites em carcinoma colorretal quanto 
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RESUMO - Portadores de fibromialgia queixam-se de dor generalizada, fadiga e distúrbios do sono. Os 
exames laboratoriais são caracteristicamente negativos nesta patologia. Devido à natureza pouco específica 
dos sintomas e a falta de provas palpáveis de um processo inflamatório, estes pacientes nem sempre têm as 
suas queixas devidamente valorizadas. No presente estudo procurou-se demonstrar o grande impacto desta 
patologia na qualidade de vida de seus portadores comparando-a com a de portadores de artrite reumatóide. 
Além disso procurou-se verificar se este prejuízo  estava associado com o grau de dor percebido pelo pacien-
te ou com o número de pontos sensíveis encontrados ao exame físico.

DESCRITORES - Fibromialgia, Qualidade de Vida, Pontos Sensíveis, Dor.
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INTRODUÇÃO

Segundo E. Trudeau a missão de um médico 
se resume em “curar poucos, aliviar o sofrimento 
de alguns e confortar muitos”. Esta missão se tor-
na extremamente evidente quando o paciente em 
questão é portador de fibromialgia. Nesta patologia 
os indivíduos são atingidos por uma condição do-
lorosa e estressante, acompanhada de sofrimento e 
incapacidade, para os quais o médico tem muito 
pouco a oferecer em termos de uma terapêutica re-
almente efetiva.

A fibromialgia é uma patologia que desperta 
controvérsias. Por estar associada  potencialmente  
a  sintomas de ansiedade e depressão, por  não al-
terar  os exames rotineiros de laboratório e por não 
se traduzir em sinais visíveis de lesão orgânica  é, 
frequentemente, relegada a um plano secundário. 
Não é raro que estes pacientes sejam muitas vezes 
tachados de portadores de distúrbios psicossomáti-
cos e façam uma verdadeira romaria de consultório 
em consultório, à procura de solução para os seus 
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problemas. Até mesmo entre os reumatologistas, a 
queixa de incapacidade referida pelos pacientes é 
comumente subestimada uma vez que na fibromial-
gia não se vê um processo inflamatório ou mesmo  
deformidades  articulares.

Neste estudo procurou-se quantificar o grau de 
incapacidade de portadores de fibromialgia, compa-
rando-os com os portadores de artrite reumatóide, 
assim como procurou-se verificar o grau de correla-
ção do mesmo com a escala visual de dor e o núme-
ro de pontos dolorosos presentes ao exame físico.

METODOLOGIA

Foram estudados 67 pacientes portadores de fi-
bromialgia, todos do sexo feminino, com idade 13 
e 67 anos (média de 44,07 anos; DP=±10,95). Todos 
os pacientes preenchiam os critérios do American 
College of Rheumatology (ACR) para diagnóstico 
desta patologia (1), tendo sido excluídos os porta-
dores de fibromialgia secundária, portadores de ou-



57

tra doença reumática associada e de hipotireoidismo. 
Estudou-se, também, 47 pacientes portadores de artrite 
reumatóide (36 do sexo feminino e 5 do sexo mascu-
lino), com idade média de 46,83 (DP=±13,34). Todos 
os portadores de artrite reumatóide preenchiam pelo 
menos 4 critérios diagnósticos propostos pelo ACR para 
esta patologia (2). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Instituto de Pesquisas ligado ao Hospital 
Universitário Evangélico de Curitiba (HUEC) tendo sido 
obtido o consentimento livre e esclarecido dos seus 
participantes. Esta amostra representa o número de pa-
cientes que frequentaram o ambulatório de Reumato-
logia do HUEC no período de novembro de 2001 a 
fevereiro de 2002 e que concordaram em participar do 
estudo.

Os pacientes de fibromialgia foram submetidos a 
exame físico para contagem dos pontos sensíveis (tendo 
sido utilizado para pesquisa, o mapa de 18 pontos que 
consta na quadro 1), à quantificação de dor pela escala 
analógica visual de dor e analisados quanto à capaci-
dade de realizar atividades diárias pelo HAQ (Health 
Assessment Questionnaire).  O HAQ é um questionário 
devidamente validado para o português e considerado 
uma medida eficaz da qualidade de vida em portadores 
de fibromialgia (3). Os pacientes do grupo de artrite reu-
matoide também foram submetidos ao HAQ.

QUADRO 1 - LISTA DOS PONTOS GATILHOS

 Região occipital – na inserção do músculo occipital

 Ponto cervical baixo: no aspecto anterior dos espaços intertrans-
versos C5 C7.

 Trapézio: metade do bordo superior deste músculo

 Costocondral: lateral  à 2ª junção, em sua superfície anterior.

 Supraespinhoso: acima da espinha escapular, próximo ao bordo 
medial.

 Cotovelo lateral: ponto do cotovelo de tenista

 Glúteo médio: região superior e late r al das nádegas

 Grande trocanter 

 Medial do joelho: sobre o ligamento, na linha articular.

Os dados obtidos foram  tratados estatisticamente  
através de construção de tabelas de frequência  e ob-
tenção de medidas descritivas. Para comparação estatís-
tica dos dois grupos de pacientes, em relação ao escore 
HAQ, foi realizado o teste t para amostras independen-
tes. Para verificação da existência de correlação entre 
as demais variáveis do estudo foi obtido o coeficiente 
não-paramétrico de Spearman.

RESULTADOS

O  número de pontos sensíveis observados na po-
pulação portadora de fibromialgia  variou de 6 a 18 
(média de 14,33; DP=± 2,78) e a escala de dor mostrou 
variação entre 1 e 10 com média de 7,43; DP=±1,86). 
Veja figuras 1 e 2 . 

FIGURA 1 - NÚMERO DE   TENDER POINTS  NA POPULAÇÃO  DE 
FIBROMIALGIA ESTUDADA

FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES SEGUNDO A ESCALA 
VISUAL DE DOR

A medida do HAQ nos portadores de fibromialgia 
variou entre 0,5 a 3,0 (média 1,65; DP=±0,63).  Nos 
portadores de artrite reumatóide,  o HAQ variou en-
tre 0 e 3,0 (média de 0,91; DP=±0,67).  A distribuição 
dos valores  do HAQ nestes dois grupos de pacientes 
encontra-se na tabela 1.

TABELA 1 – ESCORES DO HAQ EM PORTADORES DE FIBRO-
MIALGIA E ARTRITE REUMATÓIDE

FIBROMIALGIA ARTRITE

ESCORE HAQ N % N %

0 0 0,00 1 2,44

0,5 2 2,99 13 31,71

1 13 19,40 11 26,83

1,5 16 23,88 9 21,95

2 15 22,39 5 12,20

2,5 16 23,88 1 2,44

3 5 7,46 1 2,44

TOTAL 67 100 41 100

N= NÚMERO ; HAQ= HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE

Comparando-se o HAQ de ambos os grupos pelo 
teste  t de Student nota-se diferença significativa entre 
os escores HAQ dos 2 grupos avaliados, tendo o grupo 
fibromialgia apresentado um escore significativamente 
superior ( p<0.0001).  Este dado encontra-se represen-
tado na figura 3.
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FIGURA 3 - COMPARAÇÃO DO ESCORE HAQ ENTRE OS GRUPOS 
FIBROMIALGIA E ARTRITE REUMATOIDE

 

Ao se estudar o número de tender points  da po-
pulação fibromiálgica encontrou-se que  o número dos 
mesmos guarda uma correlação significativa com o va-
lor obtido na escala visual analógica de dor, ou seja, à 
medida que aumenta o número de tender points au-
menta o escore na escala visual analógica. (Coeficiente 
de Spearman  de 0,286727 com p=0,018). No entanto, 
o número dos mesmos não guarda correlação positiva 
com os escores do HAQ  (coeficiente de Spearman de 
0,176 com p=0,15). 

Não se encontrou correlação do escore do HAQ 
dos pacientes fibromiálgicos com os valores obtidos na 
escala visual analógica de dor. (Coeficiente de Spear-
man de 0,199 com p=0,10).

DISCUSSÃO

A fibromialgia é uma doença que se caracteriza por  
dor generalizada, pontos de sensibilidade ao exame físi-
co (tender points), sensação subjetiva de edema, pares-
tesias, fadiga, distúrbios do sono (4). Cefaleia, síndrome 
do cólon irritável, ansiedade e depressão também es-
tão associadas (4). Caracteristicamente esta doença cursa 
com todos os exames laboratoriais (como pesquisa de 
auto-anticorpos e provas de atividade inflamatória) ne-

gativos ficando o seu diagnóstico na dependência do 
preenchimento de critérios propostos pelos American 
College of Rheumatology , os quais são essencialmente 
clínicos.  Tais critérios podem ser resumidos como dor 
nos quatro quadrantes do corpo e presença de 11 dos 
18 pontos gatilhos citados na tabela 1(1). Embora o elen-
co de sinais e sintomas fibromiálgicos, que costumam 
ser proeminentes, é facilmente reconhecido na prática 
diária, as limitações físicas impostas aos seus  portado-
res nem sempre  são adequadamente valorizadas. 

Como pode ser observado pelos resultados obti-
dos, o grau de incapacidade analisado pelo HAQ em 
portadores de fibromialgia é muito importante sendo 
significativamente  superior ao de portadores de artri-
te reumatóide, sendo esta última doença considerada 
o  protótipo  dos processos articulares inflamatórios e 
deformantes . 

A pergunta que se impõe frente a esta situação é: 
quais os elementos que colaboram para este grau de 
incapacidade e  como isto pode ser melhorado?

 Como a queixa de dor é muito proeminente no 
fibromiálgico,  é natural que se tente atribuir a incapa-
cidade à mesma. No presente estudo, entretanto, isto 
não pôde ser verificado, uma vez que não se encontrou 
correlação entre a medida da escala visual analógica de 
dor e o número de pontos sensíveis e a incapacidade 
medida pelo HAQ. Aliás, esta falta de correlação entre 
o número de tender points e estado funcional analisado 
pelo HAQ nestes pacientes  já havia sido detectada por  
Yunus (5). 

Estes achados apontam para o fato de que, se al-
guém pretende melhorar o estado funcional destes pa-
cientes  tem que se preocupar com  muito mais do 
que simplesmente promover analgesia. Enquanto o 
processo fisiopatológico  da fibromialgia não consegue 
ser devidamente esclarecido, pontos que merecem ser 
estudados são o grau de condicionamento físico destes 
pacientes, nível de fadiga, correlação com distúrbios do 
sono e/ou patologias  psiquiátricas associadas.

Fibromialgia e Qualidade de Vida: um Estudo Comparativo com Portadores de Artrite Reumatóide.
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ABSTRACT - Fibromyalgia patients complain of generalized pain, fatigue and sleep disturbance. Laboratory exams 
are typically negative in this pathology. Due to this lack of symptom’s specificity and palpable proofs of inflamma-
tory disease, these patients complaints are not taken seriously. In this study we try to demonstrate the high impact of 
fibromyalgia in the patient’s life quality comparing them with rheumatoid arthritis patients. We also try to verify the 
relationship between poor life quality with generalized pain and number of tender points at physical examination.

KEYWORDS -  Fibromyalgia, Life quality, Pain and Tender Points.
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RESUMO - OBJETIVO: Este trabalho objetiva conhecer o perfil do motociclista acidentado atendido no pron-
to socorro do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (HUEC). MATERIAL E MÉTODO: Nos meses de 
abril a agosto foram coletadas informações de 60 motociclistas atendidos no HUEC. Elas dizem respeito a: 
data, hora e dia da semana do acidente; as informações de sexo, idade, grau de escolaridade, posição no 
veículo (condutor ou passageiro), do acidentado; há quanto tempo e se possui a habilitação adequada; o nú-
mero e localização das lesões; se possui histórico de acidentes e se pretende continuar utilizando motocicle-
tas. RESULTADOS: Durante os períodos diurnos, chegaram 60% dos pacientes, enquanto 36% dos pacientes 
chegaram durante o período noturno. Dos participantes, 87% eram os condutores. Não houve predominância 
de escolaridade. 98% utilizavam ao menos  capacete como equipamento de proteção e sofreram no mínimo 
duas lesões, que foram mais frequentes em região distal de membros. Os pacientes foram, em sua maioria, 
homens, condutores devidamente habilitados, com idade entre 19 e 30 anos. Os acidentes foram mais fre-
quentes nos dias de semana e no horário comercial. Dos entrevistados, 52% já tinha antecedente de acidente 
e 82% pretende continuar utilizando motocicleta. DISCUSSÃO: Os dados deste trabalho discordam do que 
diz a literatura quando ao dia e horário dos acidentes, havendo mais relatos de acontecidos à noite e nos fins 
de semana. Em grande parte dos trabalhos comparados houve a predominância da mesma faixa etária, sexo, 
grau de escolaridade e localização das lesões. CONCLUSÃO: Os acidentes ocorreram principalmente durante 
a semana em período diurno. O perfil que se identificou do paciente atendido foi: homem, com idade entre 
19 e 30 anos, condutor da motocicleta, utilizando capacete, com ao menos duas lesões distais em membros 
e que não pretende parar de utilizar motocicletas.

DESCRITORES - Motocicletas, Acidente de Trânsito, Perfil Epidemiológico, Trauma.
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INTRODUÇÃO

Um conceito muito utilizado em vários países 
do mundo é o de Vulnerable Road Users (VRU), que 
corresponde ao grupo de usuários de ruas ou rodo-

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba - PR, Brasil.
1 - Acadêmicos do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.
2- Docente do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

Endereço para correspondência: Flamarion dos Santos Batista - Rua Padre Anchieta, 1007 / Apto 31 - Bairro: Mercês - Curitiba - PR - CEP: 80430-060
Endereço eletrônico: flama51@terra.com.br

vias mais vulneráveis a lesões, por ocasião de um 
acidente. Motociclistas estão incluídos no grupo de 
usuários mais vulneráveis das vias públicas, junto 
com pedestres e ciclistas.2 

Em contrapartida a esse conceito, a frota de 
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motocicletas no Brasil vem crescendo de forma rápida, 
tendo aumentado em 137% do ano 2000 para 2008, 
provavelmente por causa do menor preço, maior agi-
lidade e relativa facilidade em sua condução.10 

No intervalo de tempo entre os anos de 2000 e 
2008 houve um aumento de três vezes na mortalidade 
por acidentes com motocicletas, subindo de 1,5 mor-
tos a cada 100.000 habitantes para 4,7 mortos a cada 
100.000 habitantes, muito mais do que as incidências 
das outras categorias de VRUs2 , requerendo a atenção 
de órgãos públicos a este tipo de trauma.

A faixa  etária  mais  envolvida  neste  tipo  de  
acidente  são  adolescentes  e adultos jovens do sexo  
masculino,  variando  principalmente  entre  15  e  34  
anos.2

A quantidade de motocicletas continua crescendo 
em Curitiba, atingindo em agosto de 2014, aproxima-
damente 122 mil unidades, segundo o Registro da 
Frota de veículos cadastrados no DETRAN-PR.3,4 

Apesar do grande esforço político e social para 
prevenção de acidentes automobilísticos, as ocorrên-
cias de trânsito registradas envolvendo motociclistas 
somaram 21.420 ocorrências no ano de 2013 no es-
tado do Paraná, sendo, destes, 470 fatais, segundo o 
Anuário Estatístico do DETRAN-PR.3,4 Em Curitiba os 
acidentes de motocicletas somam 3.080 ocorrências, 
com 2.665 feridos e 27 mortes.3 

A incidência de incapacitados é maior em pacien-
tes jovens, cuja explicação para este fenômeno se dá 
pelo fato destes apresentarem melhores condições de 
saúde para sobreviver aos acidentes graves.9 

 A maior parte das mortes ocorre com moto-
ciclistas homens com idade entre 20 e 29 anos, o que 
acarreta sérios prejuízos econômicos e sociais.2 

OBJETIVO

Identificar as principais características dos usuá-
rios de motocicletas, vítimas de acidentes automobi-
lísticos e atendidos no serviço emergência do Hospital 
Universitário Evangélico de Curitiba.

 MATERIAL E MÉTODO

Foi realizado um estudo transversal prospectivo 
observacional com as vítimas de acidentes com motoci-
cleta, atendidos no serviço de emergência do Hospital 
Universitário Evangélico de Curitiba.

Na primeira abordagem, foi entregue aos pacientes 
um termo de consentimento livre e esclarecido. Após a 
concordância do paciente em participar do trabalho, foi 
aplicado um questionário com as seguintes perguntas 
e observações: data do acidente; hora do atendimento; 
dia da semana do acidente; sexo do paciente; condi-
ção da vítima (se era condutor ou passageiro); idade; 
grau de escolaridade; tempo de habilitação adequada, 
se possuir; uso de equipamento de proteção; prévio 
uso de substâncias psicoativas; se estava em horário de 

trabalho; localização e quantidade de lesões sofridas; 
antecedentes de acidentes com motocicletas; pretensão 
quanto ao uso futuro de motocicletas; 

Critérios de inclusão: motociclistas vítimas de aci-
dente de trânsito  atendidos  pelo  Serviço  de Emer-
gência do Hospital Universitário Evangélico de Curiti-
ba nas  datas selecionadas.

Critérios de exclusão: pacientes inconscientes e 
desacompanhados; pacientes que negaram participa-
ção após apresentação do termo de consentimento 
esclarecido.

A coleta dos dados obedeceu a uma escala diária 
pré-definida, em períodos de 24 horas, iniciados em 
um domingo do mês de abril de 2014 e seguiu com 
coletas de 24 horas a cada oito dias até se completar 14 
dias de amostragem.

As informações obtidas foram submetidas à análise 
estatística, utilizando o programa de cálculo estatístico 
SPSS, para analisar as associações entre as variáveis do 
estudo.

A comparação de proporções entre grupos não pa-
reados foi realizada pelo teste exato de Fisher. Foi con-
siderado p<0,05 como valor de significância estatística.

Foi realizada uma análise descritiva dos dados ob-
tidos de cada variável.

Este trabalho foi aceito pelo Comitê de Ética do 
HUEC.

RESULTADOS

Os dados coletados nos 14 dias de amostragem 
entre os meses de abril a agosto de 2014 somaram 63 
pacientes abordados. Três deles se negaram a participar 
do estudo, resultando em uma amostra de 60 pacientes. 
A quantidade de pacientes foi distribuída de forma se-
melhante entre as datas de coleta (entre 3 e 4 pacientes 
por dia), com algumas exceções tanto para mais, como 
nos dias 28/04/14 (9 pacientes) e 05/05/14 (11 pa-
cientes), quanto para menos, como no primeiro dia 
de coleta (domingo), onde somente um paciente foi 
atendido.

Durante os períodos diurnos, (manhã e tarde) che-
garam 36 (60%) pacientes, enquanto 22 (36%) pacien-
tes chegaram durante o período noturno. Quanto ao 
dia da semana, a chegada dos pacientes foi distribuída 
de forma semelhante, cerca de 8 pacientes em média 
por dia, entre quartas, quintas, sextas e sábados. Segun-
das e terças-feiras tiveram uma quantidade maior de 
pacientes (12 pacientes), enquanto os domingos tive-
ram apenas 3. Não houve associação estatisticamente 
significativa entre as variáveis “hora de chegada” e “dia 
da semana” (p=0,817).

Na amostra obtida, a distribuição entre gêneros 
revelou que 49 (82%) eram do sexo masculino e 11 
(18%) eram do sexo feminino.

A faixa etária com maior incidência de casos foi 
dos 19 aos 30 anos, com 27 (45%) pacientes entre os 
homens, e 7 (11%) entre as mulheres. Dos 60 acidenta-
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dos, 52 (87%) eram os condutores dos veículos.
Todos os pacientes tinham algum grau de escola-

ridade, sendo 21 (35%) deles com  o  segundo  grau  
completo,  enquanto  o  resto  dos  pacientes  variava  
entre primeiro grau incompleto e pós-graduação com-
pleta. 

Nesta  amostra,  40 pacientes   (67%  dos aciden-
tados)  possuíam CNH adequada há mais de 1 ano, 
enquanto apenas 5 (8%) a tinham há menos de ano e15 
(25%) não possuíam habilitação.

Quanto ao equipamento de proteção, 37 (62%) pa-
cientes utilizavam apenas capacete enquanto 23 (38%) 
pacientes utilizavam equipamento completo. Apenas 1 
(2%) paciente não utilizava qualquer equipamento de 
proteção.

O uso de substâncias psicoativas foi negado por 
58  (97%) pacientes atendidos.

Apenas 32 (53%) pacientes estavam em horário de 
trabalho.

Quanto à localização de lesão sofrida, deve ser 
lembrado que mais de uma opção pode ser selecio-
nada. As localizações de lesões mais frequentes estão 
representados na tabela 1.

TABELA 1 – LOCALIZAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS.

Localização das lesões sofridas
Quantidade 
de lesões

Porcentagem

Trauma cranioencefálico 2 3%

Trauma raquimedular 2 3%

Trauma torácico 5 8%

Trauma abdominal 1 2%

Trauma pélvico 8 13%

Trauma proximal em membros 
superiores

9 15%

Trauma distal em membros 
superiores

26 43%

Trauma proximal em membros 
inferiores

9 15%

Trauma distal em membros 
inferiores

47 78%

Total 109

FONTE: PRODUÇÃO PRÓPRIA

A quantidade de lesões sofridas foi bem distribu-

ída entre os pacientes. Estes dados estão detalhados 
na tabela 2.

TABELA 2 – QUANTIDADE DE LESÕES SOFRIDAS.

Quantidade de 
lesões sofridas

Quantidade de 
pacientes

Porcentagem

Uma 10 17%

Duas 21 35%

Três 17 28%

Quatro ou mais 12 20%

Total 60 100%

FONTE: PRODUÇÃO PRÓPRIA

Não houve associação estatisticamente significativa 
entre a condição do paciente no acidente (condutor ou 
passageiro) e a quantidade de lesões sofridas (p=0,146).

A proporção do número de lesões entre os pacien-
tes com equipamento completo versus aqueles com 
apenas o capacete foi semelhante, não havendo dife-
rença estatisticamente significativa (p=0,384).

De todos os pacientes, 21 (35%) nunca sofreram 
acidentes anteriores, enquanto 19 (32%) sofreram ape-
nas um acidente anterior, 12 (20%) sofreram 2 acidentes 
prévios e 8 (14%) sofreram 3 acidentes anteriores ou 
mais.

Apesar das lesões sofridas e de acidentes prévios, 
49 (82%) pacientes pretendem continuar utilizando mo-
tocicletas. Quando correlacionados, não foram encon-
tradas diferenças estatisticamente significativas quanto 
à manutenção do uso da motocicleta entre um grupo 
que tem acidentes prévios e um grupo sem acidentes 
prévios (p=0,885).

DISCUSSÃO

Neste trabalho, houve maior incidência de pacien-
tes ao serviço nos meses de abril e maio (média de 
6 pacientes por dia) em comparação aos meses de 
junho, julho e agosto (média de 4 pacientes por dia). 
Acredita-se que isso se deva ao fato dos meses de abril 
e maio serem meses mais quentes, embora não existam 
dados que suportem essa afirmação.

Conforme encontrado na literatura, acidentes de 
forma geral se concentraram principalmente no perí-
odo diurno e no início da noite.1 Dados encontrados 
neste trabalho confirmam esta premissa, embora aqui 
se considere apenas acidentes envolvendo motocicle-
tas. Apesar de este dado ser concordante com a litera-
tura pesquisada, a associação estatística entre a hora e 
a quantidade de acidentes que chegaram não foi sig-
nificativa.

Discordando da literatura de referência os pacien-
tes abordados neste trabalho chegaram em maior nú-
mero na segunda e terça feiras do que nos outros dias 
da semana, apresentando uma média de 12 pacientes 
por dia na segunda e na terça feiras, contra a média 
de 7 pacientes nos outros dias da semana. A literatura 
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relata um aumento dos acidentes nos finais de semana.9 
A literatura demonstra que a predominância do 

sexo masculino nos acidentes varia de 76% à 96%6, con-
cordando com o encontrado nos dados deste estudo.

Quanto à faixa etária dos acidentados relatada na 
literatura, os dados deste trabalho concordam em parte. 
A literatura relata que 70% dos pacientes encontram- 
se entre 10 e 39 anos.9 Neste trabalho, a maioria dos 
pacientes estão na faixa citada, mas podemos estratifi-
car melhor estes pacientes, pois encontramos apenas 1 
(2%) paciente com idade menor que 18 anos e a maio-
ria absoluta dos pacientes encontrava-se entre 19 e 30 
anos, seguido por pacientes entre 31 e 40 anos.

O grau de escolaridade entre os pacientes avalia-
dos obedeceu os padrões encontrados na literatura 
nacional9 , onde a grande maioria sequer havia com-
pletado o segundo grau. Apenas 35% dos pacientes 
apresentaram grau de escolaridade superior.

A maior incidência de acidentes ocorreu entre os 
portadores de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 
tipos A ou AB, por mais de cinco anos, seguida por 
habilitados entre um e cinco anos e aqueles não habili-
tados (com valores iguais). A menor incidência ocorreu 
entre os habilitados há menos de um ano. Não foram 
encontrados dados correspondentes na literatura pes-
quisada

O uso de equipamento de proteção foi discordante 
da literatura que mostrava uma taxa média de uso de 
capacete de 63,2% em Londrina em 20027, enquanto 
os dados encontrados neste trabalho mostraram que 
apenas 1 paciente (2%) não utilizava qualquer equi-
pamento de proteção. A grande maioria dos aciden-
tados utilizava apenas capacete e uma importante mi-
noria utilizava equipamento completo. Acredita-se que 
isso se deva ao aumento da fiscalização por parte dos 
órgãos competentes nos últimos anos, principalmente 
nas capitais. Apesar da  prevalência  do  uso  apenas  
do  capacete  em  detrimento  ao  equipamento com-
pleto, não foram encontradas associações estatistica-
mente significativas entre a quantidade de lesões entre 
estes dois grupos (p=0,384).

Quanto ao uso de substâncias psicoativas, nova-
mente os dados diferem da literatura, pois apenas 3% 
dos pacientes amostrados relataram a ingestão de álco-
ol. Na literatura, 14% dos pacientes apresentaram hálito 
etílico.7 

Nesta amostra, não houve diferença na incidência 
de acidentes durante o horário de trabalho (53%) e fora 
dele (47%). Não foram encontrados dados na literatura 
para realizar comparação.

A localização mais frequente das lesões no motoci-
clista acidentado ocorreu nas regiões distais dos mem-
bros superiores e inferiores, seguidas por lesões em 
regiões proximais dos mesmos. Estes dados são con-
cordantes com a literatura, que diz, segundo Koizumi5, 
as lesões mais comuns são de pelve e membros (43,4%)  
seguida  por  traumatismo  cranioencefálico  (21,9%)  
e,  segundo  Batista (2006), as lesões mais comuns são 
em pelve e membros inferiores (40,3%), seguido por 
ombros e membros superiores (28,7%) e traumatismo 
cranioencefálico (19,2%) em terceiro lugar. Este traba-
lho foi prejudicado na análise da incidência de trauma-
tismos cranioencefálicos por problemas  técnicos  com  
exames complementares de imagem que ocorreram no 
hospital durante o período do estudo, pois essas emer-
gências foram direcionadas a outros hospitais.

No presente trabalho foi identificado que a mino-
ria dos pacientes apresentou apenas uma lesão devida 
ao acidente, independentemente de sua localização. A 
maioria apresentou duas ou mais lesões. Não foram 
encontrados dados correspondentes na literatura pes-
quisada.

A literatura consultada tem dados variados sobre a 
ocorrência de acidentes prévios nos entrevistados. Ve-
ronese11, relata que 51% dos pacientes já haviam sofri-
do acidentes anteriormente, enquanto que Pinto e Witt8 
relataram que apenas 29,7% apresentavam tais antece-
dentes. O presente estudo observou que os pacientes 
ficaram distribuídos de forma semelhante entre aqueles 
que nunca se acidentaram, os que se acidentaram ape-
nas uma vez e aqueles que se acidentaram 2 ou mais 
vezes anteriormente.

Outro dado cuja correspondência não foi encon-
trada na literatura diz respeito à grande maioria dos 
pacientes pretende continuar utilizando motocicletas, 
mesmo após as lesões sofridas. O desejo de continuar 
utilizando motocicleta não foi estatisticamente signifi-
cante quando relacionado com a presença de acidentes 
prévios (p=0,885).   

CONCLUSÃO

Os acidentes ocorreram principalmente durante a 
semana em período diurno.  O perfil que se identificou 
do paciente atendido foi: homem, com idade entre 19 e 
30 anos, condutor da motocicleta, utilizando capacete, 
com ao menos duas lesões distais em membros e que 
não pretende parar de utilizar motocicletas.
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Guérios JG, Dalla Vecchia RB, Batista FS, Ribas Filho JM, Kompatscher R, Zini C, Magalhães MAB, Oliveira SM, 
Domit Filho M, Grocoski LF. Profile Identification of Motorcycle Driver Involved in an Accident and Served in the 
Service of Hospital Emergency University Evangelic Of Curitiba. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016;74(1):60-64.

ABSTRACT - OBJECTIVE: This study aims to understand the profile of the injured motorcyclist attended in the emer-
gency room of Evangelical University Hospital in Curitiba (EUHC). MATERIAL AND METHOD: During the months 
of April to August, data were gathered from 60 motorcyclists treated at EUHC. They concern date, time and day of 
the week of the accident; information on sex, age, level of education, position in vehicle (driver or passenger), of 
the injured; if and how long they have the appropriate license; the location and number of injuries; if they have a 
history of previous accidents and whether they want to continue using motorcycles. RESULTS: 60% of the patients 
arrived during the day period. Of the participants, 87% were drivers. There was no predominance of education level. 
With only one exception, every patient used at least a helmet as protective equipment. Most (83%) suffered at least 
two injuries, which were more frequent in the distal region of members. Patients were mostly men, with appropriate 
license, drivers, aged between 19 and 30 years. Accidents were more frequent on weekdays and during business 
hours. Of those interviewed, 52% had previous accidents and 82% intend to continue using motorcycle. DISCUS-
SION: The results of this study disagree with what the literature says about what time of the day and most prevalent 
day of the week of the accident; there were more reports of accidents at night and on weekends, whilst this study 
showed more happenings at weekdays and daytime. In most studies compared, predominated the same age, sex, 
education level and location of the lesions. CONCLUSION: The accidents occurred mainly on weekdays and during 
daytime.  The  profile  of  patient  identified  was:  male,  aged between 19 and 30 years, driver of the motorcycle, 
in use of helmet, with at least two distal lesions in members and do not intend to stop using motorcycles.

KEYWORDS - Motorcycles, Accidents, Traffic, Health Profile, Trauma.
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RESUMO - A técnica da anastomose em Y de Roux pode ser utilizada em cirurgias gástrica, biliar, pancreática, 
oncológica e bariátrica. Visando diminuir o custo da cirurgia, foi desenvolvida uma técnica para confecção 
de uma alça exclusa utilizando apenas uma carga de grampeador linear, seccionando a alça e realizando a 
anastomose jejuno-jejunal látero-lateral ao mesmo tempo. Neste artigo de revisão os autores relatam a ex-
periência da realização da técnica em 4 pacientes selecionados do Hospital Santa Casa de Curitiba. Foram 
descritos os tempos cirúrgicos da técnica, aplicada à cirurgia de gastrectomia parcial com derivação em Y de 
Roux e esvaziamento linfonodal retroperitoneal em D2.
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Artigo de Revisão

REALIZAÇÃO DE ALÇA EM ‘Y DE ROUX’ COM UMA CARGA DE 
GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE.

REALIZATION OF ROUX-IN-Y WITH ONE LINEAR LOOP WITH ONE 
LINEAR STAPLER LOAD.

Douglas Jun KAMEI1, Taynah Bastos Lima da SILVA1,  
André Gustavo MASCHIO1, Ricardo Augusto Eineck AURICHIO2.

INTRODUÇÃO

A realização de suturas mecânicas envolve a 
aplicação de grampos promovendo a fixação segura 
de tecidos, garantindo sua integridade e vasculari-
zação. Existem vários tipos de grampeadores, cada 
um com calibre e tamanho diferentes. Seu uso é es-
pecífico e o resultado dependente do uso adequado 
para cada caso, conforme suas variações.1

A utilização de grampeadores lineares cortantes 
vem aumentando, trazendo grandes benefícios em 
procedimentos cirúrgicos, como menor tempo ope-
ratório, menor contaminação do campo cirúrgico e 
utilização em localizações anatômicas desfavoráveis. 
O custo pode ser um fator limitador à utilização do 
grampeador, porém, podendo ser minimizado, con-
forme a experiência do cirurgião e o número de 
cargas utilizadas. A técnica da anastomose em Y de 
Roux pode ser utilizada em cirurgias gástrica, biliar, 
pancreática, oncológica e bariátrica. Visando dimi-
nuir o custo da cirurgia, foi desenvolvida uma téc-
nica para confecção de uma alça exclusa utilizando 
apenas uma carga de grampeador linear, seccionan-
do a alça e realizando a anastomose jejuno-jejunal 

Trabalho Realizado no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Santa Casa de Curitiba.
1 - Médicos Residentes do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Santa Casa de Curitiba.
2 - Preceptor do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Santa Casa de Curitiba.

Endereço para correspondência: Douglas Jun Kamei - Hospital Santa Casa de Curitiba - Praça Rui Barbosa, 694 - Centro - 80010-030 Curitiba-PR
Endereço eletrônico: douglasjkamei@hotmail.com

látero-lateral ao mesmo tempo.1-4 
Este Artigo de Revisão teve como objetivo re-

latar a experiência da realização da técnica em 4 
pacientes selecionados do Hospital Santa Casa de 
Curitiba.

TÉCNICA CIRÚRGICA

Para realização da técnica foram selecionados 4 
pacientes do Hospital Santa Casa de Curitiba. Os pa-
cientes apresentavam tumor do tipo adenocarcino-
ma em antro e/ou corpo gástricos comprovados por 
biópsia, sendo realizada gastrectomia parcial com 
derivação em Y de Roux, além do esvaziamento lin-
fonodal retroperitoneal em D2. Foi utilizada apenas 
uma carga de 80 mm de grampeador linear cortante 
(Covidien®) em todos os casos.5

A confecção da derivação em Y de Roux inicia-
-se com a identificação do ângulo de Treitz, me-
dindo-se aproximadamente 30 cm a procura de um 
local ideal para a secção da alça jejunal. Realiza-se 
uma abertura no mesentério em região menos vas-
cularizada para a passagem do grampeador.  A se-
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guir, uma nova medida é feita a partir desse ponto para 
identificação da alça aferente, aproximadamente 40-50 
cm, seguido do posicionamento das alças e confecção 
da anastomose jejuno-jejunal látero-lateral (Figura 1).2,6

FIGURA 1 - IDENTIFICAÇÃO DO ÂNGULO DE TREITZ COM ABER-
TURA NO MESENTÉRIO PARA SECÇÃO DA ALÇA, SEGUIDO DA 
IDENTIFICAÇÃO DA ALÇA AFERENTE.

Para realização do grampeamento, uma das pernas 
do grampeador passa pela borda mesentérica da alça 
proximal (Figura 2), que dará origem à alça ascendente, 
e entra pela enterotomia da borda antimesentérica da 
alça distal. A segunda perna passa pela enterotomia da 
alça proximal (Figura 3). Após o disparo, o grampeador 
realiza a secção da alça juntamente com a anastomose 
das alças (Figura 4). A alça aferente pode ser passada 
em posição retrocólica para confecção da gastro-êntero 
anastomose. Os pacientes submetidos à realização des-
sa técnica apresentaram boa evolução, sem complica-
ções relacionadas à êntero-êntero anastomose.

FIGURA 2 - PASSAGEM DO GRAMPEADOR PELA BORDA MESENTÉ-
RICA DA ALÇA PROXIMAL.

FIGURA 3 - À DIREITA, O POSICIONAMENTO DA PRIMEIRA PERNA 
DO GRAMPEADOR SOB A ALÇA ASCENDENTE E ENTRADA NA EN-
TEROTOMIA DA ALÇA DISTAL, À ESQUERDA, O POSICIONAMEN-
TO DA SEGUNDA PERNA DO GRAMPEADOR NA ENTEROTOMIA 
DA ALÇA PROXIMAL.

 FIGURA 4 - POSICIONAMENTO FINAL DAS ALÇAS PARA REALIZA-
ÇÃO DO DISPARO DO GRAMPEADOR.

Uma maneira diferente de realização do bypass 
gastrojejunal com uma carga só seria a passagem da 
primeira perna do grampeador pela borda mesentérica 
da alça proximal, entrando diretamente nessa alça no 
lugar da alça distal, conforme descrito por Monteiro 
Filho.2

CONCLUSÃO

O conhecimento detalhado da anatomia e o cor-
reto posicionamento do grampeador linear são deter-
minantes para o resultado satisfatório. A utilização da 
técnica de disparo único representa uma alternativa 
viável para a derivação gastrojejunal em Y de Roux, 
diminuindo custos e obtendo adequado resultado pós-
-operatório.  

Realização de Alça em ‘Y de Roux’ com uma Carga de Grampeador Linear Cortante.
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ABSTRACT - The Roux-in-Y anastomosis technique may be used in gastric, biliar, pancreatic, oncologic and bariatric 
surgery. A technique for making an excluded loop using only a linear stapler load was developed, bisecting the 
handle and carrying out the latero-lateral jejunum-jejunal anastomosis simultaneously to decrease the surgery cost. 
In this review article the authors report the experience of performing the technique in 4 selected patients of the 
Hospital Santa Casa de Curitiba. The surgical steps of the technique have been described, applied to partial gastrec-
tomy surgery with bypass Roux-in-Y and retroperitoneal lymph node dissection in D2.
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RESUMO - Descreve-se um caso de lúpus eritematoso sistêmico (LES) complicado com vasculite de SNC. Na 
investigação desta última encontraram-se aneurismas de carótida comum e interna bilateralmente - os quais 
foram tratados cirurgicamente após imunossupressão.
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Relato de Caso

ANEURISMA BILATERAL DE CARÓTIDAS EM PACIENTE  
COM LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO.

ANEURYSM CAROTID OF BILATERAL IN PATIENT  
WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS.

Antônio Lacerda SANTOS FILHO1, Nelson MESQUITA JÚNIOR1, Constantino MIGUEL NETO1,  
Wilson MICHAELIS1, Luiz Cesar RIBAS1, Fernanda M. RIBAS1, Thelma Larocca SKARE1,  

Sandra MARTIN1, Alexandre Karam Joaquim MOUSFI1, Manoel Alberto PRESTES1.

INTRODUÇÃO

O lúpus eritematoso sistêmico é uma vasculite 
que afeta predominantemente vasos de pequeno e 
médio calibre. Todavia algumas situações atípicas, 
com envolvimento de vasos maiores têm sido des-
critas tais como o achado de múltiplos aneurismas 
mesentéricos semelhantes aos da poliarterite no-
dosa (PAN) (1), aneurismas intra-hepáticos e intra-
cerebrais (1,2) e aneurismas de aorta, inclusive com 
dissecção (3,4).

O reconhecimento desta associação é impor-
tante porque, principalmente em casos de ruptura 
- tais eventos podem vir a ocasionar morte ou perda 
funcional importante ao paciente.

 Descreve-se aqui, o caso de uma paciente com 
lupus inicialmente com características cutâneo arti-
culares que complicou com aparecimento de lesão 
vasculitica intracerebral e que, na investigação de-
monstrou ter aneurismas de carótida interna e co-
mum bilateralmente, assintomáticos.

 

DESCRIÇÃO DO CASO

Paciente feminina, 30 anos, tem diagnóstico de 
lúpus eritematoso sistêmico quando compareceu a 
consulta com queixas de artrite de mãos, punhos, 

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil.
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joelhos e tornozelos acompanhadas de rash fotos-
sensível, FAN positivo, e vasculites em polpas digi-
tais. Na época a paciente foi tratada com corticói-
des, antimaláricos e metotrexate alcançando bom 
controle da atividade da doença.  Exames da época 
mostraram complementos (C3 e C4) baixos, FAN 
positivo no titulo de 1/320, nuclear homogêneo, an-
ti-Sm positivo, anti-DNA, RO, LA, RNP, cardiolipinas 
e LAC negativos. Um parcial de urina era normal. 
Dois anos após uso de metotrexate, o mesmo teve 
que ser suspenso por intolerância gástrica sendo 
substituído por azatioprina. O quadro permaneceu 
quiescente, salvo pelo aparecimento de pequenos 
nódulos avermelhados em braço D, que biopsiados 
mostraram achados de paniculite septal e lobular 
compatíveis com lesões de lúpus profundus. Estes 
regrediram com um pequeno aumento na dose de 
corticóide. Cerca de três anos e meio após o diag-
nóstico paciente comparece à consulta dizendo ter 
tido um episodio de “derrame” (sic) sendo atendi-
da em outro hospital, onde foi feita uma RMN que 
mostrou imagem compatível com lesão hemorrágica 
intra-axial centrada no lobo temporal E. devendo-se 
considerar a hipótese de processo inflamatório vas-
cular. Anticardiolipinas repetidas mostraram agora 
uma aCl IgG de 50 GPL/ml e aCl IgM<5MPL/ml. 
Uma ecocardiografia era normal. Ao exame físico 
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existia discreta diminuição de força muscular em di-
mídio D (força grau 4). Auscultas cardíaca, pulmonar 
e abdominal eram normais. PA 130x80 mm Hg. Sem 
artrites, rashes ou edemas. 

Uma arteriografia foi realizada evidenciando aneu-
risma de carótida comum bilateral e de carótida interna 
bilateral. 

 A paciente foi tratada com doses altas de corticói-
de e pulsos de ciclofosfamida, sendo, a seguir subme-
tida à aneurismectomia de carótida bilateral, a qual foi 
realizada em dois tempos e sem complicações. Acom-
panhamento das dosagens de anticardiolipinas mostra-
ram negativação das mesmas.

DISCUSSÃO
 

O mecanismo de formação de aneurismas de vasos 
maiores em pacientes com LES não está bem claro mas 
uma das hipótese é de que a vasculite da vasa vasorum 
facilite o seu aparecimento (4). Este processo ocasiona 

degeneração fibrinoide do colágeno e destruição da 
camada média e das fibras elásticas facilitando, assim, 
o aparecimento da dilatação aneurismática (2). Outros 
elementos contribuintes são hipertensão arterial, atero-
gênese acelerada, inflamação da parede do vaso e uso 
de corticóides. Casos que foram submetidos a necrop-
sia mostraram a ocorrência de necrose da média (4). No 
caso descrito, a paciente não era hipertensa, nem tinha 
lesão renal. A concomitância de detecção dos aneu-
rismas com o aparecimento da lesão intraparenquima-
tosa cerebral - que se atribuiu a vasculite- sugere que 
o mecanismo principal deve ter sido o envolvimento 
inflamatório da vasa vasorum.  Por este motivo optou-
-se por tratar o processo inflamatório antes da correção 
cirúrgica, a qual foi necessária dado o grande tamanho 
dos mesmos.

Este caso ilustra o envolvimento de grandes vasos 
numa vasculite que inflama primariamente aqueles de 
pequenos e médio calibre.

Santos Filho AL, Mesquita Júnior N, Miguel Neto C, Michaelis W, Ribas LC, Ribas FM, Skare TL, Martin S, Mousfi 
AKJ, Prestes MA. Aneurysm Carotid of Bilateral in Patient with Systemic Lupus Erythematosus. Rev. Méd. Paraná, 
Curitiba, 2016;74(1):68-69.

ABSTRACT - A case of systemic lupus erythematosus (SLE) complicated by CNS vasculitis is described. In the inves-
tigation of the latter we found common and internal carotid aneurysms bilaterally - which were treated surgically 
after immunosuppression.

KEYWORDS - Systemic Lupus Erythematosus, Aneurysm, Vasculitis.
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RESUMO - A Síndrome de Marfan é uma anomalia genética autossômica dominante do tecido conjuntivo 
com comprometimento sistêmico através do defeito da fibrilina-1. Entre as complicações clínicas destacam-se 
endocardite infecciosa, dissecção de aorta, insuficiência aórtica ou mitral, cardiomiopatia dilatada e descola-
mento de retina. O objetivo deste relato de caso foi descrever o caso de uma paciente do gênero feminino 
diagnosticada com Síndrome de Marfan que apresentava um extenso aneurisma de arco aórtico e aorta as-
cendente, submetida a tratamento cirúrgico bem sucedido no serviço de cardiologia do Hospital Vita Batel 
(Curitiba-PR). Assim, destaca-se a importância do diagnóstico precoce e terapêutica adequada.
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DISSECTING AORTIC ANEURYSM IN A PATIENT WITH MARFAN 
SYNDROME: A CASE REPORT.
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INTRODUÇÃO

A Síndrome de Marfan é uma doença autos-
sômica dominante causada por mutações no gene 
FBN1 localizado no cromossomo 15q213ou no gene 
FBN2 localizado em 3p21.  

O gene FBN1 codifica a fibrilina-1, que jun-
tamente com as fibras elásticas, desempenha um 
papel importante na deposição da tropoelastina e 
na formação das fibras elásticas, além de ter uma 
função de suporte em alguns tecidos1;6. O segun-
do gene (FBN2), é responsável pela produção da 
fibrilina-2, que faz a orientação da elastina que está 
presente principalmente na cartilagem, na camada 
média da aorta, nos brônquios e em todos os teci-
dos ricos em elastina1.

A incidência da doença é de 1/3.000 e 1/20.000 
nascidos vivos sem distinção de etnia ou gênero7. 
Cerca de 70 a 80% dos casos são familiares. 

Para comprovação diagnóstica utilizam-se da-
dos clínicos, estudos moleculares para análise de 
mutações nos genes e citogenética molecular. Por 
ser uma doença multissistêmica, as alterações clíni-
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cas são bastante variadas passando por alterações 
músculo-esqueléticas, cardiovasculares, oculares e 
pulmonares2. As manifestações mais comumente 
agravantes da doença são de origem cardiovascu-
lar, sendo que a mortalidade devido à dissecção ou 
ruptura de grandes vasos é alta, chegando a 50% 
quando não tratada8. 

A correção cirúrgica é indicada quando o aneu-
risma tem mais de 50 mm de diâmetro, pois quanto 
maior seu tamanho maiores são as chances de ocor-
rer ruptura.  

O objetivo deste estudo foi relatar um caso de 
paciente do gênero feminino, previamente diagnos-
ticada com Síndrome de Marfan e com histórico fa-
miliar da doença, submetida à cirurgia corretiva de 
aneurisma de aorta tipo II no serviço de cardiologia 
do Hospital VITA Batel na cidade Curitiba – PR.

RELATO CLÍNICO

Paciente euro descendente, 20 anos, gênero fe-
minino, 1,71m, 56 Kg foi admitida no pronto aten-
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dimento com dor retroesternal atípica iniciada 3 horas 
antes da admissão, de grau 9 na escala de dor (0-10), 
associada a dispneia. No exame físico apresentou frequ-
ência cardíaca de 120 bpm, pulso de 73, pressão arterial 
de 126x59 mmHg, frequência respiratória de 24 rpm, 
temperatura de 36,7º, saturação de oxigênio de 98% e 
ausculta cardíaca com presença de quarta bulha (B4).

Como história pregressa, paciente relatou uma ne-
frectomia esquerda devido a problemas congênitos, aos 
9 anos. Apresentou histórico familiar de Síndrome de 
Marfan por parte materna, de primeiro grau por par-
te materna, a qual manifestou alteração visual e leve 
comprometimento do sistema musculoesquelético. No 
entanto, a paciente manifestou clínica mais evidente 
no sistema cardiovascular e um leve comprometimento 
do sistema musculoesquelético, e assim como sua mãe 
não apresentou comprometimento em seu crescimento 
e desenvolvimento psicomotor.

A paciente foi então submetida a um ecocardio-
grama, que revelou insuficiência aórtica discreta e 
aneurisma de aorta ascendente de 74 mm com discreta 
dilatação da crosta da aorta. Na angiotomografia com-
putadorizada foram identificados aneurisma fusiforme 
da raiz da aorta e aorta ascendente, com dilatação da 
raiz da aorta e aorta ascendente em uma extensão esti-
mada em 80 mm, medindo respectivamente 66,3 x 59,5 
mm e 67,1 x 61,6 mm (figuras 1 e 2).

FIGURA 1: ANEURISMA DE AORTA EM VISUALIZAÇÃO 3D

FIGURA 2: ANEURISMA DE AORTA

Após estabilização do quadro e melhora clínica, a 
paciente foi encaminhada ao tratamento cirúrgico para 
correção de aneurisma de aorta ascendente com troca 
valvar. A técnica cirúrgica utilizada foi a operação de 
Bentall-De Bono com tubo valvado Dacron com próte-
se ST Jude 21mm5.

Após indução anestésica profunda, foram iniciados 
os procedimentos cirúrgicos tendo por base assepsia, 
antissepsia e colocação de campos. A ato cirúrgico se 
iniciou com uma toracotomia mediana transesternal e 
abertura do saco pericárdico em T invertido. Em se-
quência, foram realizadas as etapas necessárias para 
a colocação da paciente em circulação extracorpórea 
(CEC), não sendo possível a realização de bolsa da aor-
ta devido ao acometimento desta justa ramo braquioce-
fálico. Durante a CEC foi utilizado cardioplagia mista, 
anterógrada e retrógrada. Seguiu-se drenagem (VENT) 
pela veia pulmonar superior direita, colocação de tubo 
valvado de Dacron, substituindo a aorta ascendente 
proximal com inserção dos óstios coronários no tubo 
óstio coronário. Após a retirada da CEC, utilização de 
cola biológica e revisão de todas as anastomoses, foi 
feito o fechamento por planos, seguido por colocação 
de curativos estéreis.

Paciente foi encaminhada para UTI, onde perma-
neceu por 3 dias. Doze dias após o procedimento ci-
rúrgico, recebeu alta hospitalar com retorno periódico 
para acompanhamento ambulatorial.  

DISCUSSÃO

A Síndrome de Marfan é uma doença de heran-
ça autossômica dominante que possui expressividade 
variável, incluindo alterações de crescimento, deformi-
dades articulares, alterações cardiovasculares sendo o 
aneurisma dissecante de aorta a mais grave e alterações 
oftálmicas com maior gravidade o descolamento de re-
tina. Apenetrânciaé completa e compromete o tecido 
conjuntivo cujas principais manifestações fenotípicas 
envolvem os sistemas cardiovascular, ocular e esquelé-
tico9. A prevalência varia entre 1/3.000 e 1/20.000 nas-
cidos vivos, com apenas 30% dos casos sem histórico 
familiar, resultantes de casos isolados em decorrência 
de novas mutações. A expectativa de vida é determina-
da, sobretudo pela gravidade do envolvimento cardio-
vascular, na faixa etária média dos 30 anos. Porém, com 
a otimização do tratamento clínico com betabloquea-
dor e cirurgia eletiva, a sobrevida aumenta em 40 anos 
e muitos chegam aos 70 anos com relativa qualidade 
de vida8.

Dentre as complicações cardiovasculares mais 
frequentes na Síndrome de Marfan está a ruptura ou 
aneurisma dissecante de aorta, considerada a principal 
causa de morbidade e mortalidade nas alterações vas-
culares. Alguns estudos demonstram uma morbidade 
de 97% em pacientes que não realizam o tratamento e 
50% morrem em torno da quarta década de vida devido 
a alguma complicação cardiovascular5. A paciente em 
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questão, apresentou como primeira,e única, manifesta-
ção o aneurisma de aorta torácica, sendo a manifesta-
ção mais comum entre os acometidos e de maior mor-
talidade. Assim, destacando-se o sucesso terapêutico 
quando submetido ao tratamento precoce e adequado. 

A ecocardiografia é de grande relevância para um 
acompanhamento apropriado, uma vez que trata-se de 
um método com características não invasivas, portabili-
dade, baixo custo, acessibilidade e com potencial para 
investigar o coração sob o ponto de vista morfológico 
e hemodinâmico. Dessa forma, permite o diagnóstico 
e evolução de diversas alterações desde pequenas di-
latações da aorta até aneurismas gigantes. Os demais 
métodos diagnósticos como estudo hemodinâmico, 
ressonância magnética e a angiotomografia podem ser 
complementares para confirmar o diagnóstico e auxi-
liar no plano cirúrgico8. No presente estudo, a angioto-
mografia do tórax foi decisiva na avaliação da paciente, 
bem como a avaliação ecocardiográfica que demonstra-
ram a extensão e localização exata do aneurisma.

A técnica cirúrgica de Bentall-De Bono, aplicada 
em caráter eletivo, é o procedimento de escolha para 
o tratamento de doenças da valva aórtica associada ao 
acometimento da aorta ascendente. Consiste em uma 
cirurgia combinada de troca da raiz aórtica e valva aór-
tica com reimplante dos óstios das artérias coronárias 

com estabelecimento de CEC. Com o advento da técni-
ca de Bentall-De Bono, modificou-se principalmente a 
evolução clínica de portadores da Síndrome de Marfan, 
que morriam prematuramente por ruptura causada por 
dissecção aórtica. Estudos com seguimento em longo 
prazo de pacientes submetidos a esse procedimento 
evidenciam os bons resultados com a utilização da téc-
nica. Assim, esses pacientes puderam ser diagnostica-
dos e tratados com um procedimento que lhes trouxe 
qualidade e expectativa de vida9. No acompanhamento 
ambulatorial realizado semestralmente, a paciente mos-
tra evolução favorável e retorno precoce às atividades 
da vida diária, mostrando boa evolução e prognóstico 
favorável. 

CONCLUSÃO

Desta forma, mostra-se evidente a importância do 
monitoramento de pacientes com síndromes mono-
gênicas para que assim possa-se fazer o diagnóstico 
precoce e o devido tratamento. O aprimoramento das 
técnicas tanto diagnósticas quanto terapêuticas vem ga-
rantindo uma maior sobrevida a estes pacientes, asso-
ciado a uma melhor qualidade de vida além de retorno 
precoce às atividades cotidianas.

Bertoldi AS, Pires CTF, Bernardi GF, Marques AM, Kubrusly LF, Miguel Neto C, Machaelis W, Miguel MT, Mendes 
LFK, Martins OF. Dissecting Aortic Aneurysm in a Patient with Marfan Syndrome: a Case Report. Rev. Méd. Paraná, 
Curitiba, 2016;74(1):68-72.

ABSTRACT - Marfan syndrome is an autosomal dominant genetic disorder of the connective tissue with multisyste-
mic caused by defect of fibrillin-1. There are many clinical complications as infective endocarditis, aortic dissection, 
aorticor mitral insufficiency, dilated cardiomyopathy and retinal detachment. The purpose of this article is describe a 
female patient diagnosed  withMarfan’s syndrome and an extensive aneurysm of the aortic arch and ascending aorta 
who successful undergoing surgery in the cardiology service Vita Hospital Batel (Curitiba-Brasil).Thus, it highlights 
the importance of early diagnosis and appropriate therapy.
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RESUMO - A hemocromatose pode se manifestar como osteoartrite de inicio precoce e que afeta, de manei-
ra atipica, as articulações metacarpofalangianas.  Seu reconhecimento pode permitir o diagnóstico precoce 
e tratamento de uma doença potencialmente fatal. Descrevem-se aqui dois casos de hemocromatose com 
manifestações articulares.
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Relato de Caso

ARTROPATIA POR HEMOCROMATOSE.

HEMOCHROMATOSIS ARTHROPATHY.

Flamarion Batista dos SANTOS1, Roberto KOMPATSCHER1, Luiz Fernando GROCOSKI1, 
Thelma Larocca SKARE1, Antônio Carlos Moreia AMARANTE1, Sandra MARTIN1, Cássio ZINI1, 

Mothy DOMIT FILHO1, Sérgio Ricardo PENTEADO FILHO1, Fabiola Pabst BREMER1.

INTRODUÇÃO

A osteoartrite (OA) é uma condição altamente 
prevalente. O aumento da idade, o sexo feminino 
e obesidade têm sido identificados como fatoresde 
risco.  Nas mãos ela afeta principalmente as interfa-
langianas proximais e distais bem como a primeira 
carpo metacarpiana. Pode causar dor significativa 
eprejudicar a qualidade devida de seu portador.

A hemocromatose hereditária(HH) é uma doen-
ça hereditária causando a sobrecarga de ferro pro-
gressiva em órgãos sólidos tais como o fígado, co-
ração e pâncreas. Artropatia é comum nessa doença 
e comporta-se como uma osteoartrite secundária. 
Dor articular é o achado principal. A artropatia da 
HH deve ser reconhecida porque pode ser a forma 
de manifestação dessa doença que leva o paciente 
ao médico propiciando a chance de um diagnóstico 
precoce dessa entidade que é potencialmente grave 
e fatal.  Entre elas estão os depósitos em fígado que 
causam fibrose, cirrose e desenvolvimento de car-
cinoma hepatocelular, bem como a cardiomiopatia.

Descreve-se aqui as manifestações articulares 
de dois pacientes com hemocromatose confirmada 
por testes genéticos.

 DESCRIÇÃO DE CASOS 

CASO 1. GB,masculino, 53 anos, branco, natu-
ral da Itália, veio para avaliação de dor nas mãos.  

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil.
1 - Docente do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Endereço para correspondência: Flamarion dos Santos Batista - Rua Padre Anchieta, 1007 / Apto.: 31 - Bairro: Mercês - Curitiba - PR - CEP: 80430-060
Endereço eletrônico: flama51@terra.com.br

Tinha dor e rigidez matinal de aproximadamente 20 
minutos em mãos, há 1 ano, com piora progressi-
va nos últimos meses, sem deformidades Melhora 
durante o dia com atividade Portador de hemocro-
matose; heterozigose composta para HFE C282Y/
H63D. Sangrias a cada 4 -6 meses, em acompanha-
mento com hematologia. Última sangria um mês an-
terior à consulta.

HMP: HAS em controle com medicação.
HMF:Irmão com hemocromatose.  Sem história 

familiar de doença reumática.
Exame físico: dor em base do polegar E, todas 

a s IFPsD/E ; 2ª, 3’ MCF, D/E; dor punho direito, 
sem deformidades ou limitação de movimentos.

Exames: Rx de mãos: com diminuição de espa-
ço discreto EM 2 MCF D, com osteófito incipiente. 
Fator reumatoide (FR) negativo. Anti-CCP negativo.
Acido úrico de 5,0mg/dL. VHS e PCR normais. Ferriti-
na:594(336 ng/mL).Glicemia: 91mg/dl, VitD:25,8ng/
ml (N=30ng/ml);  Cálcio sérico: 9,6 (10,2 mg/dl); 
PTH: 65,9(55pg/mL).

Tratamento: Feito analgésicos e orientação fi-
sioterápica.

CASO 2. VBM, masculino, 60 anos, branco, 
brasileiro, filho de italianos, veio para avaliar dor 
nas mãos. Tinha dores nas mãos já há três anos 
com diagnóstico de rizartrose, pela ortopedia. A dor 
acompanhava-se de rigidez matinal de até 30 minu-
tos, melhorando com a movimentação. Referia tam-
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bém amortecimento nos dedos médios principalmente 
à noite.Já havia feito uso de prednisona e pregabalina 
para as dores sem melhora. Usou, AINH (ibuprofeno 
600mg 1 a 2 / dia). Notou escurecimento da pele dos 
membros inferiores (sic).

HMP: Hipertensão arterial em controle com medi-
cação; dislipidemia em controle só com dieta. Diabetes 
recém-diagnosticada em uso de metformina, 850mg 3 
x / dia.

HMF: diabetes e HAS.  Vários casos de doença car-
díaca vascular e de acidente vascular cerebral na famí-
lia. Referiu que todos os irmãos apresentavam a mesma  
hiperpigmentação em membros inferiores.

Exame físico: dor na base dos polegares. Dor em 
2ª IFP s D/E. Dor em 2ª , 3ª , MCFs D/E.

Trazia exames já solicitados pelo Endocrinologista: 
ECO ABDOMINAL: Esteatose hepática.

Eletroneuromiografia de membros superiores: Sín-
drome de túnel do carpo bilateral. Discreto aumento 
de TGP: 54mg/dL(N até 35mg/dL).Glicemia jejum de 
114 mg/dL.

Solicitados RX de mãos que mostrou alterações de-
generativas em IFPs, IFDs, com presença de osteófitos 
em 2ª , 3ª  IFD da mão direita;  pequenos cistos ósseos. 
Diminuição discreta do espaço articular radio cárpico 
bilateral, com impressão de tênues calcificações em pu-
nho direito. Rizartrose bilateral.Fator reumatoide nega-
tivo. Acido úrico:8,2mg/dl(7,0mg/dl); ferro sérico: 140 
mg; ferritina : 1086ng/ml; vitamina D:19,9ng/ml; cálcio 
sérico: 9,0mg/dl, PTH: 45 pg/mL.

Solicitado teste genético para hemocromatose: 
mutação homozigota para H63D. Ausência de mutação 
para C282Y.Encaminhado a hematologia para avaliação 
especializada.

 Foi iniciado hidroxicloroquina (400 mg/dia) após 
avaliação oftalmológica porque o paciente era muito 
sintomático  com muita dor especialmente na base dos 
polegares.

DISCUSSÃO

Os aspectos clínicos da artropatia por hemocroma-
tose são característicos. O envolvimento da mão, como 

o visto nos dois casos relatados, é frequente, sendo 
a 2ª e a3ª   MCF as articulações mais afetadas. Con-
drocalcinose de punho (como a do segundo paciente 
descrito) e de joelhos, além de osteófitos em ganchos 
são típicos.Todavia todos os achados são inespecíficos 
e podem ser difíceis de separar de casos de osteoartrite 
primária.

A hemocromatose hereditária é uma doença ge-
nética comum em europeus com uma prevalência es-
timada de 1/200 na Europa do Norte.  No Brasil esta 
prevalência é desconhecida mas estima-se que possa 
ser alta no sul do país onde a emigração italiana e es-
panhola é comum. Um estudo relata uma frequência de 
1.2 e 31.1% respectivamente de portadores de C282Y 
eH63D. O screening familiar é aconselhado em todos 
os parentes de primeiro grau do indivíduo afetado. 

A absorção aumentada do ferro associada a esta 
doença causa as complicações habituais como cirrose, 
diabetes mellitus e doença cardíaca. A causa de morte 
mais comum é a cirrose hepática que acontece em 60% 
dos casos seguida por diabetes. A flebotomia pode pre-
venir as complicações hepáticas e endócrinas mas não 
afeta a artropatia da HH.

A ferritina sérica reflete os estoques de ferro do 
individuo e normalmente se eleva de maneira tardia 
na doença. É bom relembrar que existem várias outras 
causas de hiperferritinemia como uso de álcool, síndro-
me metabólica, estados inflamatórios e hepatites crôni-
cas ou agudas. Na ausência dessas condições, a ferriti-
na é um bom marcador dos do grau de sobrecarga de 
ferro; se acima de 1.000 microg/L indica grande risco 
de cirrose hepática independentemente dos níveis de 
transaminases e é um indicador para biópsiade fígado.

A presença de sintomas articulares de dor de lon-
ga duração ou de osteoartrite em pessoas entre 55-60 
anos deve levantar a suspeita de hemocromatose. Nes-
ses casos deve-se proceder ao screening com ferriti-
na e níveis de saturação de ferro seguido por testes 
genéticos,se indicados. Embora os sintomas articulares 
não melhorem com o tratamento da HH, este pode pre-
venir que o paciente e seus parentes venhama desen-
volver as consequências mais graves através de flebo-
tomias regulares.

Artropatia por Hemocromatose. 
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ABSTRACT - Hemochromatosis can manifest as early-onset osteoarthritis and affects, in atypical way, the metacar-
pophalangeal joints. Its recognition may  allow a nearly diagnosis and treatment of a potentially fatal disease. Here, 
two patients with hemochromatosis and articular manifestations are described.
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RESUMO - Objetivo: Relatar, informar e atualizar a comunidade médica do diagnóstico e das opções tera-
pêuticas da FN, bem como, alertar sobre sua rápida progressão e alta morbimortalidade. Relato do Caso: 
Paciente feminina, 41 anos, com diversas comorbidades, evoluiu quadro de 10 dias de evolução de FN de 
flanco abdominal. Foi realizada hidratação vigorosa, antibioticoterapia empírica e debridamento cirúrgico 
agressivo. Conclusão: A FN está associada a altos índices de morbimortalidade. Para seu manejo é essencial 
um diagnóstico precoce, medidas de reanimação, com hidratação vigorosa, antibioticoterapia empírica e um 
debridamento cirúrgico agressivo.

DESCRITORES - Fasceíte necrotizante, Doenças da parede abdominal.
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FASCEÍTE NECROTIZANTE DE PAREDE ABDOMINAL - RELATO DE CASO.

NECROTIZING FASCIITIS OF THE ABDOMINAL WALL – CASE REPORT.

Carlos Roberto NAUFEL JUNIOR1, Guilherme de Andrade COELHO1, Constantino MIGUEL NETO1, 
Luiz Eduardo Agner MARTINS1, Luiz César RIBAS1, Mothy DOMIT FILHO1, Camila Vitola PASETTO2, 

João Guilherme Seifert SCAPINI2, Daniela Vieira de CASTRO3, André Donato LOPES3.

INTRODUÇÃO

A infecção necrotizante de partes moles, ou 
fasceíte necrotizante (FN), é uma infecção que ti-
picamente acomete o tecido subcutâneo profundo, 
fáscia superficial ou profunda, musculo ou qualquer 
outra combinação entre os três.  É uma condição 
menos comum que outras infecções e apresenta 
curso clínico caracterizado por uma infecção bacte-
riana destrutiva e rapidamente progressiva associa-
da a altos índices de morbimortalidade. Está asso-
ciado com comorbidades como diabetes, obesidade 
e imunossupressão1,2. Estudos apontam para uma 
incidência anual na marca de 1000 casos de FN ao 
ano nos EUA3. O diagnóstico precoce e o tratamen-
to rápido com antibiótico adequado e tratamento 
cirúrgico são essenciais para a sobrevida do pacien-
te4. A FN pode ocorrer em todas as faixas etárias e 
população, mas acomete mais comumente homens 
com doenças subjacentes e pessoas com idade a 
partir dos 50 a 60 anos5.

O Streptococcus betahemolítico do grupo A (S. 
pyogenes) e o Staphylococcus aureus, isoladamente 
ou em sinergismo, são os agentes iniciadores mais 

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, PR, Brasil.
1 - Docente do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
2 - Acadêmico do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
3 - Médico do Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, PR, Brasil

Endereço para correspondência: Carlos Roberto Naufel Júnior - Rua Nunes Machado, 2161 - Bairro: Rebouças - Curitiba - PR - CEP: 80220/070
Endereço eletrônico: crnaufel@onda.com.br

comuns da FN2. Outras revisões apontam o Clos-
tridium perfringens, Bacterioides fragilis e o Vibrio 
fragilis como causas importantes da FN5.

A FN pode ocorrer em qualquer parte do cor-
po, mas encontra-se mais comumente na região do 
tronco, períneo e extremidades do corpo, principal-
mente nos membros inferiores4,6. A incidência por 
região do corpo encontrada em estudos é de 3% 
para cabeça e pescoço, 15% para membros superio-
res, 79% para membros inferiores, 10% para períneo 
e escroto e 15% para o tronco4.  O quadro da FN 
inicia-se, na maioria das vezes, após traumas ou em 
pós operatórios, quando existe uma quebra da bar-
reira cutânea7.

Wang (2013) aponta o edema e o eritema como 
principal achado da FN (80% dos casos), seguido de 
febre (76%), dor (73%) e taquicardia (37%)4. A pele 
é inicialmente poupada, mas com a extensão da 
necrose torna-se comprometida1. Em um paciente 
apresentando edema e dor em uma ferida cutânea 
com clínica desproporcional a lesão deve-se sempre 
levantar a suspeita de FN8. São marcadores da gra-
vidade da infecção a queda da pressão sistólica na 
sala de emergência, elevação da creatinina sérica, 
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formação de gás e crepitação no tecido e crescimen-
to de clostridium na cultura do tecido2. A tomografia 
computadorizada (TC) proporciona excelente visuali-
zação da presença de gás anormal, além de evidenciar 
necrose com espessamento assimétrico da fáscia. A res-
sonância magnética (RNM) pode evidenciar a FN em 
fases mais precoces1. A mortalidade geralmente ocorre 
devido a sepse, a falência renal, respiratória ou de múl-
tiplos de órgãos9.

O objetivo do presente relato é o de informar e 
atualizar a comunidade médica do diagnóstico e das 
opções terapêuticas da FN, bem como, alertar sobre 
sua rápida progressão e alta morbimortalidade. 

RELATO DE CASO

Paciente feminina, 41 anos, é admitida no setor 
de emergência do Hospital Universitário Evangélico de 
Curitiba (HUEC) após encaminhamento de Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) devido a lesão necróti-
ca em abdome, com 10 dias de evolução. Paciente de 
difícil diálogo devido a déficit neurológico e cognitivo 
prévio. Acompanhante referia que há 6 dias buscou 
atendimento médico na  UPA com quadro de hipere-
mia em região de flanco direito medindo 5 cm de diâ-
metro. A família notou que o quadro havia se iniciado 
4 dias antes de buscar o primeiro atendimento. Neste 
primeiro momento o médico assistente cogitou a hipó-
tese diagnóstica de celulite e medicou a paciente com 
Cefalexina. Entretanto esta não fez o uso da medicação 
prescrita. Retornou então a UPA após 6 dias devido a 
piora do estado geral e aumento da lesão em flanco, 
sendo então encaminhada ao hospital especializado. 
Paciente portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica, 
diabetes e obesidade mórbida (IMC = 41). Mantém-se 
restrita ao leito a maior parte do dia devido ao déficit 
neurológico e cognitivo. 

Ao exame encontrava-se em mau estado geral, ta-
quicárdica, taquipneica, hipotensa e febril. Encontrava-
-se, no momento do exame, com extensa área hipe-
remiada com vários pontos de flutuação e necrose. A 
conduta inicial foi a realização de hidratação intraveno-
sa e oxigênioterapia. Foi prontamente administrada a 
antibioticoterapia empírica (sulbactam + ampicilina) e 
logo após encaminhada ao Centro Cirúrgico para des-
bridamento cirúrgico. 

Durante o desbridamento foi verificada a progres-
são do processo infeccioso e necrótico para a fáscia ab-
dominal e penetração na cavidade abdominal. Diante 
disto, foi realizada a abertura da cavidade abdominal 
que estava preenchida por secreção fétida purulenta. 
Foi realizado o desbridamento e limpeza da cavidade. 
Logo após o procedimento a paciente foi enviada à 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para cuidados pós-
-operatórios. 

Durante o atendimento na UTI, a paciente foi man-
tida sedada e manteve-se em choque refratário ao tra-
tamento com drogas vasoativas. Oligúrica durante todo 

o atendimento. Diante do quadro, a equipe optou por 
escalonar antibioticoterapia para piperacilina, tazobac-
tam e vancomicina. Evoluiu com acidose progressiva, 
coagulopatia e degeneração da função renal, apresen-
tando parada cardiorrespiratória em assistolia no 1o dia 
pós-operatório, não responsiva a manobras de ressus-
citação. 

DISCUSSÃO

A fasceíte necrotizante é uma emergência cirúrgica, 
cujo diagnostico deve ser realizado rapidamente pela 
equipe médica. O tratamento se baseia na intervenção 
cirúrgica precoce para o controle infecioso. Evidencias 
demonstram que o tratamento de FN somente com 
antimicrobianos apresenta alto índice de mortalidade, 
próximo a 100%. O procedimento cirúrgico deve ser 
agressivo, com a retirada completa e extensa de todos 
os tecidos necróticos, mantendo apenas tecido viável e 
sadio10. Em um estudo, Wong (2003)11 mostrou que o 
atraso em mais de 24 horas na realização de desbrida-
mento adequado pode aumentar em até nove vezes a 
mortalidade. No estudo de Naqvi (2009)12 observou-se 
que o tempo médio entre a admissão e a cirurgia foi 
de 25 horas no grupo dos que sobreviveram contra 90 
horas no grupo dos pacientes que foram a óbito.

A terapia antimicrobiana e a terapia de apoio são 
complementos indispensáveis no controle da infeção 
e da progressão para choque séptico, quando inicia-
dos precocemente. Estudo de Kumar (2006)13 ratificou 
que a administração de um antimicrobiano eficaz na 
primeira hora de hipotensão documentada foi associa-
da ao aumento da sobrevida de pacientes com choque 
séptico. 

Antibióticos de amplo espectro devem ser inicia-
dos imediatamente, incluindo a cobertura de bactérias 
gram-positivas, gram-negativas e anaeróbios. A FN com 
a presença de gás é quase sempre sensível à penicilina, 
porém altas concentrações das bactérias nos resultados 
em tecidos, tornam os antibióticos de síntese da parede 
celular ineficaz. A clindamicina pode inibir a produção 
de exotoxina mesmo na fase estacionária. Para FN de 
possível origem de gram positivos, um carbapenem in-
travenoso, também deve ser adicionado. Como casos 
de MRSA adquirido na comunidade, antibióticos como 
a vancomicina ou linezolida devem ser administrados 
até que a possibilidade de MRSA tenha sido excluí-
da14,15.

O manejo desta paciente envolveu a realização de 
medidas iniciais para estabilização clínica, com antibio-
ticoterapia empírica e hidratação. Houve o rápido trata-
mento cirúrgico, com debridamento agressivo do teci-
do desvitalizado, porém devido ao tempo de evolução 
da doença, a paciente evoluiu com piora progressiva 
e óbito. 

O curativo é uma opção no tratamento da FN ao 
potencializar a cicatrização da ferida, e sua funciona-
lidade é decorrente de diversos mecanismos, dentre 
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eles, destacam-se a macro e a microdeformação da su-
perfície, a remoção de exsudato e a estabilização do 
meio. A macrodeformação é gerada pela tensão do vá-
cuo no sentido de aproximação e contração mecânica 
das bordas da ferida, diminuindo o tempo da cicatriza-
ção por segunda intenção. As micro deformações, por 
estimulação mecânica, estimulam a proliferação celular 
e a angiogênese. A remoção de exsudato, que além 
de reduzir o edema da ferida e consequentemente sua 
dimensão, promove a remoção mecânica de microor-
ganismos patógenos do sítio infeccioso. A estabiliza-
ção do meio refere-se ao efeito do curativo a vácuo 
de eliminação de fluidos juntamente com eletrólitos e 
proteínas, mantendo os gradientes osmótico e oncótico 
estáveis, ao contrário dos curativos a gaze – curativo 
optado neste relato de caso - em que há evaporação 
do fluido com concentração proteica. Como resultante 
desse processo, temos indução de angiogênese e pro-
liferação celular, redução de edema e do volume da 
ferida, aumento da perfusão capilar, redução de carga 
bacteriana, incremento da granulação tecidual e, conse-
quentemente, da qualidade do leito para enxertia15,16, 17. 

O oxigênio hiperbárico (OHB) nas infecções de 
tecido subcutâneo tem por objetivo aumentar os efeitos 
bactericidas dos neutrófilos, uma vez que, os mecanis-
mos de baixas tensões conseguem eliminar os radicais 
livres, ou tornando-os menos eficazes. O OHB também 

é pensado para ser bactericida para determinados ana-
eróbios, incluindo Clostridium perfringens, com a inibi-
ção da produção da α-toxina14. Uma revisão retrospec-
tiva de Soh (2012) usando um banco de dados em todo 
o EUA, identificou 45.913 casos de FN, dos quais 405 
foram tratados com terapia OHB. O estudo concluiu 
que o tratamento da FN com OHB resultou em uma 
significativa redução na mortalidade, mas com maior 
custo hospitalar e maior tempo de internação18.

Quando usado para tratar infecções, o OHB deve 
ser implementado desde o início, com duas a três ses-
sões de noventa minutos a 3 atm. Estas pressões eleva-
das mantêm a tensão de oxigênio acima de 300 mmHg 
, o que é suficiente para inibir o esporo de clostridium 
e a produção de exotoxina. A terapia com oxigênio 
hiperbárico possui poucos estudos relacionados e com 
resultados conflitantes, portanto sem evidências que 
justifiquem ou contraindiquem seu uso18,19.

CONCLUSÃO 

A FN está associada a altos índices de morbimor-
talidade. Para seu manejo é essencial um diagnóstico 
precoce, medidas de reanimação, com hidratação vi-
gorosa, antibioticoterapia empírica e um debridamento 
cirúrgico agressivo. 

Naufel Junior CR, Coelho GA, Miguel Neto C, Martins LEA, Ribas LC, Domit Filho M, Pasetto CV, Scapini JGS, Castro 
DV, Lopes AD. Necrotizing Fasciitis of the Abdominal Wall – Case Report. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016;74(1):76-
79.

ABSTRACT - Objective: Report, inform and update the medical community of diagnostic and therapeutic options of 
FN, as well as warn of its rapid progression and high mortality. Case report: Female, 41, with several comorbidities, 
with 10 days of evolution of NF in abdominal side. Vigorous hydration, empirical antibiotic therapy and aggressive 
surgical debridement was performed. Conclusion: NF is associated with high rates of morbidity and mortality. For 
their management is essential early diagnosis, resuscitation measures, vigorous hydration, empiric antibiotic therapy 
and aggressive surgical debridement.
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Aurichio RAE, Collaço LM, Kamei DJ, Ramos RK. Orquiepididimite Tuberculosa mimetizando Tumor Testicu-
lar: Relato de Caso. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016;74(1):80-83.

RESUMO - A tuberculose geniturinária é uma das manifestações mais comuns da tuberculose extra-pulmonar. 
Em muitos casos há a presença concomitante de tuberculose pulmonar ou outros órgãos do trato genituriná-
rio, sendo raro o envolvimento epididimal e testicular.A orquite tuberculosa pode mimetizar tumor testicular 
em pacientes aparentemente saudáveis. A seguir, apresentamos um caso de um paciente encaminhado ao 
Hospital Santa Casa de Curitiba, com quadro de dor e aumento do volume testicular. Durante investigação, 
verificou-se a suspeita de neoplasia testicular, sendo optada pela remoção cirúrgica da massa testicular. O 
exame histopatológico diagnosticou uma orquiepididimite tuberculosa isolada.
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Rev. Méd. Paraná/1409

Rev. Méd. Paraná, Curitiba.
2016; 74(1):80-83.

Relato de Caso

ORQUIEPIDIDIMITE TUBERCULOSA MIMETIZANDO TUMOR 
TESTICULAR: RELATO DE CASO.

TUBERCULOUS EPIDIDYMO-ORCHITIS MIMICKING A TESTICULAR 
TUMOR: CASE REPORT.

Ricardo Augusto Eineck AURICHIO1, Luiz Martins COLLAÇO2,  
Douglas Jun KAMEI3, Rafael Koerich RAMOS4.

INTRODUÇÃO

A tuberculose geniturinária é uma das manifes-
tações mais comuns da tuberculose extra-pulmonar 
e representa 2,34% dos casos.1,2Em muitos casos há 
a presença concomitante de tuberculose pulmonar 
ou outros órgãos do trato geniturinário baixo como 
bexiga, ureter e próstata, sendo raro o envolvimento 
epididimal e testicular.3 A orquite tuberculosa pode 
mimetizar tumor testicular, doença granulomatosa 
(sarcoidose) ou processo infeccioso (bacteriano ou 
viral) em pacientes aparentemente saudáveis, sendo 
sua distinção importante para o tratamento adequa-
do.2

RELATO DO CASO

Paciente A.S, masculino, 75 anos, tabagista, foi 
encaminhado ao ambulatório do Serviço de Cirurgia 
Geral do Hospital Santa Casa de Curitiba em maio 
de 2015 com queixa de aumento testicular à direita 
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e disúria. Sem queixas respiratórias e de emagre-
cimento ou sudorese noturna. Apresentava-se com 
ausculta pulmonar normal,sem linfonodomegalias 
palpáveis, com testículo direito doloroso e aumento 
difuso de volume. Relatou não ter tido exposição 
domiciliar ou laboral prévia à doença.

Durante investigação, os exames laboratoriais 
encontravam-se normais, incluindo os marcadores 
para tumor testicular, alfa-fetoproteína, beta-gona-
dotrofina coriônica humana e desidrogenase lática. 
Nos exames de imagem realizados, a radiografia de 
tórax apresentava-se normal, entretanto a ultrasso-
nografia (USG) de bolsa escrotal evidenciou, em 
testículo direito, múltiplas nodulações hipoecóicas 
sugestivas de processo neoplásico. A USG abdomi-
nal mostrou próstata de tamanho aumentado, sem 
presença de linfonodomegalias.Devido à impossibi-
lidade da exclusão de malignidade, o paciente foi 
submetido à orquiectomia radical direita e poste-
riormente encaminhado para tratamento de tuber-
culose extra-pulmonar em Unidade de Saúde.
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Durante a análise histopatológica foi observada 
orquiepididimite granulomatosa com necrose caseosa 
e presença de fragmentos de bacilos ácido-álcool re-
sistentes sob coloração de Ziehl-Neelsen, sem altera-
ção do cordão espermático, evidenciando-se a infecção 
pelo Mycobacterium tuberculosis, portanto descartou-
-se a suspeita de neoplasia.

FIGURA 1 -PARÊNQUIMA TESTICULAR SUBSTITUÍDO POR GRANU-
LOMA, AUMENTO 100X.

FIGURA 2 -ÁREAS DE NECROSE CASEOSA E CÉLULA DE LAN-
GHANS (SETA) NAS MARGENS DO GRANULOMA, AUMENTO 100X.

FIGURA 3 - FRAGMENTO DO BACILO ÁLCOOL-ÁCIDO RESISTENTE 
(BAAR) NA COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN, AUMENTO 400X.

FIGURA 4 - FRAGMENTOS DO BACILO ÁLCOOL-ÁCIDO RESISTEN-
TE (BAAR) NA COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN, AUMENTO 400X.

FIGURA 5 - FRAGMENTOS DO BACILO ÁLCOOL-ÁCIDO RESISTEN-
TE (BAAR) NA COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN, AUMENTO 1000X.
FONTE: O AUTOR.

DISCUSSÃO

A tuberculose (TB) é uma doença global com mais 
de 2 bilhões de pessoas infectadas.4Em 2014 a TB ma-
tou cerca de 1,5 milhões de pessoas, sendo a maioria 
de homens e apenas 400.000 apresentavam coinfecção 
pelo HIV. 5Nas últimas décadas houve aumento da in-
cidência de TBEP devido à associação da doença com 
o HIV.3 43 milhões de vidas foram salvas de 2000 até 
2014 graças ao diagnóstico e tratamento correto da 
doença.5 Apesar da TB pulmonar ser a apresentação 
mais comum da doença, a tuberculose extra-pulmonar 
(TBEP) apresenta grande importância clínica e seu cor-
reto diagnóstico e tratamento é de suma importância 
para a sobrevida do paciente.

A TBEP possui importância devido à forma de 
apresentação, pois manifestações clínicas inespecíficas 
e variadas apresentações radiográficas podem simular 
tumores malignos, sendo difícil o diagnóstico e o trata-
mento. Os locais mais comuns de instalação da doença 
são os linfonodos, seguido do trato geniturinário. Além 
disso, estão incluídos órgãos abdominais, medula es-
pinhal e pele.3Cerca de 28% dos pacientes com tuber-
culose geniturinária (TBGU) apresentam envolvimento 
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genital isolado.6

A TBGU acomete geralmente homens com idade 
entre 20 e 40 anos, entretanto também já foram relatados 
casos em crianças.A tuberculose testicular manifesta-se 
com aumento, edema e dor escrotal unilateral.7 A pre-
sença de abscesso e ulceração escrotal indicam doença 
avançada. São incomuns pacientes assintomáticos.3Os 
sintomas mais comumente relacionados ao acome-
timento prostático são polaciúria e noctúria, além de 
disúria, hematúria e hemospermia.6

O modo de disseminação da tuberculose para o 
testículo é controverso, apresentando vários mecanis-
mos propostos: hematogênica, linfática, retrouretral e 
por extensão direta.8A maneira mais comum de propa-
gação é a hematogênica, porém pode resultar também 
da extensão retrógrada da infecção a partir da próstata 
e vesículas seminais. Inicialmente, a infecção afeta o 
epidídimo, sendo a orquite resultado de uma extensão 
contígua, refletindo um estágio tardio da doença.2

A orquite tuberculosa isolada, sem envolvimento 
do epidídimo, constitui uma entidade ainda mais rara 
dentro do espectro da TBGU, compondo aproximada-
mente 3% dos doentes. A orquite granulomatosa pode 
mimetizar tumor testicular, como o seminoma, ocorren-
do na mesma faixa etária e com apresentação clínica 
semelhante.3

Para o diagnóstico da TBGU é necessário a identi-
ficação do Mycobacterium tuberculosis na urina. A aná-
lise da urina através do esfregaço acidfastbacilli(AFB) 
é frequentemente negativa para detecção do bacilo e a 
cultura AFB leva 6 a 8 semanas devido ao crescimento 
lento do M. tuberculosis. Outros testes mais sensíveis e 
específicos, como o PCR, não possuem ampla disponi-
bilidade.6

A análise histológica da massa testicular através da 
punção aspirativa por agulha fina guiada por USG pode 

contribuir para a investigação da suspeita de tubercu-
lose.9 Na ausência do acesso à histologia o diagnóstico 
de tuberculose testicular pode ser impossível de ser re-
alizado.10 A realização da USG isolada pode indicar au-
mento do epidídimo junto da lesão testicular, sugerindo 
um processo infeccioso.2

No caso de confirmação da tuberculose testicu-
lar através desses exames, o tratamento é realizado 
com medicação antituberculosa, evitando-se a inter-
venção cirúrgica e complicações relacionadas à ferti-
lidade por bloqueio da irrigação sanguínea ou atrofia 
secundária.11,12Porém, a orquiectomia deve ser conside-
rada em casos de não resposta ao tratamento medica-
mentoso ou suspeita de malignidade.6

No caso em questão, o paciente não apresentava 
sinais clínicos da doença ou histórico de exposição do 
bacilo. A radiografia de tórax e os marcadores tumorais 
solicitados encontravam-se dentro da normalidade. A 
ultrassonografia realizada indicou em testículo direito 
nodulações hipoecóicas sugestivas de processo neoplá-
sico. Dessa maneira, devido à ausência de sinais indi-
cativos de tuberculose e à impossibilidade de exclusão 
do caráter neoplásico da massa testicular optou-se pelo 
tratamento cirúrgico para elucidação do caso, poste-
riormente confirmado pelo exame histopatológico.

CONCLUSÃO

A orquiepididimite tuberculosa deve ser conside-
rada no diagnóstico diferencial de edema de bolsa es-
crotal, possibilitando diagnóstico e tratamento precoce, 
evitando-se complicações do trato geniturinário. Em 
casos de não resposta ao tratamento medicamentoso 
ou suspeita de malignidade o tratamento cirúrgico deve 
ser considerado.

Aurichio RAE, Collaço LM, Kamei DJ, Ramos RK. Tuberculous Epididymo-Orchitis Mimicking a Testicular Tumor: 
Case Report. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016;74(1):80-83.

ABSTRACT - Genitourinary tuberculosis is one of most common localization of extrapulmonary tuberculosis. In 
most cases, there is a simultaneous invasion on lungs or other genitourinary tract organs.The infection restricted to 
testicle and epididymis is quite rare. Testicle orchitis can mimic a testicular tumor in healthy patients. We will present 
the case of a patient attended in Santa Casa de Curitiba Hospital, presenting pain and an increase on testicle size. 
During the investigation, Doctors suspected of a testicular neoplasia, so they decided to remove the mass surgically. 
Pathological examination revealed an isolated tuberculous epididymo-orchitis.

KEYWORDS - Tuberculosis, Testicule, Epididymis.
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Mamus LM, Kamei DJ, Yoshikawa GB, De Toni R, Varaschin AE. Seringocele das Glândulas de Cowper com 
Diagnóstico Tardio: Relato de Caso. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016;74(1):84-86.

RESUMO - A seringocele de Cowper é uma condição incomum que consiste na dilatação cística dos ductos 
das glândulas de Cowper, também conhecidas como glândulas bulbouretrais. A sintomatologia é inespecífica, 
tendo início durante a infância e adolescência, e em raros casos na idade adulta. O diagnóstico é realizado 
através da uretrocistografia retrógrada e pela uretrocistoscopia, com tratamento expectante em casos assin-
tomáticos. Neste relato de caso é descrito um caso de seringocele com sintomas típicos e diagnóstico tardio.

DESCRITORES - Uretra, Glândulas de Cowper, Seringocele.
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Relato de Caso

SERINGOCELE DAS GLÂNDULAS DE COWPER COM DIAGNÓSTICO 
TARDIO: RELATO DE CASO.

COWPER’S GLAND SYRINGOCELE WITH LATE DIAGNOSIS:  
CASE REPORT.

Laysla Muniz MAMUS1, Douglas Jun KAMEI2, Gustavo Bono YOSHIKAWA2, 
Romulo De TONI2, André Eduardo VARASCHIN3.

INTRODUÇÃO

A seringocele de Cowper é uma condição in-
comum que consiste na dilatação cística dos duc-
tos das glândulas de Cowper, também conhecidas 
como glândulas bulbouretrais. As seringoceles são 
consideradas uma entidade rara, mais pronunciada 
na população pediátrica devido os sintomas se ma-
nifestarem geralmente nessa faixa etária.1 A incidên-
cia estimada por autópsias é de 2 a 3%, porém de-
vido à clínica pouco específica ou frequentemente 
estar ausente, a real incidência é desconhecida.2,3 As 
glândulas de Cowper estão relacionadas com a de-
fesa imunitária e lubrificação da uretra, excretando 
o pré-ejaculado no trato urogenital.3 

RELATO DO CASO

Paciente de 36 anos, masculino, encaminha-
do ao Serviço de Urologia do Hospital Santa Casa 
de Curitiba por queixa de disúria há 5 meses, com 
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quadro iniciado após episódio de infecção do trato 
urinário baixo, acompanhado de hematúria e dimi-
nuição voluntária do jato miccional devido sintoma 
álgico. Na ocasião, foi realizado tratamento para in-
fecção urinária com posterior controle através de 
parcial de urina e urocultura, porém houve persis-
tência do desconforto miccional. Não apresentava 
febre nem queixas relacionadas à ejaculação.

 Durante a investigação, solicitou-se uretro-
cistografia miccional, com presença de acentuada 
irregularidade da uretra, observando-se próximo à 
uretra bulbar formação de trajeto luminal duplo (Fi-
gura 1). Na sequência, procedeu-se à cistoscopia em 
centro cirúrgico. No procedimento foi identificada 
membrana em região de uretra bulbar, separando a 
uretra verdadeira da dilatação cística (Figura 2). Em 
ressonância magnética de pelve realizada não foram 
verificadas irregularidades. Foi solicitada então res-
sonância magnética de pênis, com a identificação 
da duplicação da luz uretral em porção membrano-
sa (Figura 3).
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FIGURA 1 - URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL DEMONSTRANDO 
NA FASE DE ENCHIMENTO A PRESENÇA DE DUPLICAÇÃO LUMI-
NAL URETRAL NA ALTURA DA URETRA BULBAR.

 FIGURA 2 - URETROSCOPIA COM LUZ URETRAL NORMAL (PARTE 
DE CIMA DA IMAGEM) E PRESENÇA DE MEMBRANA SEPARANDO 
A URETRA DA DILATAÇÃO CÍSTICA (PARTE DE BAIXO DA IMA-
GEM).

FIGURA 3- RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PÊNIS COM IDENTIFI-
CAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA LUZ URETRAL EM PORTÃO MEM-
BRANOSA.

O paciente não possuía histórico de cateterismo 
vesical de demora, porém relatou episódio de queda 
a cavaleiro quando criança, associado a sangramento 
uretral intenso com resolução espontânea. Durante o 
acompanhamento ambulatorial, o paciente manteve 
queixa de disúria durante a micção de leve intensida-
de, sem os outros sintomas anteriormente referidos ou 
novos episódios de infecção urinária. Até o momento, 
não manifestou vontade de realizar a correção cirúrgica 
da seringocele.

DISCUSSÃO

As glândulas de Cowper, embriologicamente são 
estruturas ectodérmicas que se originam da uretra bul-
bomembranosa a partir da 12ª semana de vida intraute-
rina, sendo descritas pela primeira vez no século 18.3,6 
Consistem em duas glândulas exócrinas localizadas no 
diafragma urogenital laterais à uretra bulbomembrano-
sa, drenando para o orifício na uretra bulbar. São ho-
mólogas às glândulas de Bartholin na mulher.1,6

A dilatação cística dos condutos foi descrita por 
Edling, em 1953. Já o termo seringocele e sua classifi-
cação foram atribuídos a Maizels:2,3,6,7,8,9,10

* Tipo 1 (Imperfurada): Dilatação da porção distal 
do conduto de saída da glândula. Radiologicamente há 
uma cavidade cística que comprime estruturas vizinhas, 
afetando mais intensamente o trato urinário inferior.

* Tipo 2 (Simples): Comunicação entre a uretra e 
o cisto, sem evidência de lesão traumática. Este orifício 
ocasionalmente pode ser visível à endoscopia. A ure-
trocistografia retrógrada permite visualizar o preenchi-
mento do cisto.

* Tipo 3 (Perfurada): Comunicação com a uretra 
por um grande orifício, que não levanta dúvidas à en-
doscopia. A cavidade cística simula um divertículo fu-
siforme. Estes pacientes frequentemente apresentam 
perdas involuntárias de urina após a micção. 

* Tipo 4 (Rota): A uretroscopia permite observar a 
membrana lacerada que separa uretra da seringocele, 
previamente imperfurada.

Após a tradicional classificação proposta por Mai-
zels, surgiram outras classificações. Uma delas diferen-
cia as seringoceles em dois grupos: seringocele obstru-
tiva, que englobaria os Tipos 1 e 3, e seringocele não 
obstrutiva, correspondente aos Tipos 2 e 4 de Maizels.1,2 
A outra classificação se baseia na configuração do orifí-
cio do ducto na uretra com sua respectiva apresentação 
clínica, dividindo-se em seringocele fechada e aberta.1 
O subtipo fechado possui um ducto cístico ocluído e 
dilatado, causando a compressão externa da uretra e 
originando os sintomas obstrutivos. Já o subtipo aberto 
possui um lúmen contínuo entre a uretra e o ducto cís-
tico, manifestando quadro pós-miccional.1  

A seringocele pode ter origem congênita ou se-
cundária a processos infecciosos e iatrogênicos, como 
o uso prolongado de cateter uretral.10 A sintomatologia 
é inespecífica, tendo início durante a infância e adoles-
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cência, e em raros casos na idade adulta como o caso 
apresentado, correspondente ao Tipo 3 de Maizels. Em 
algumas ocasiões, pode manifestar quadro de disúria, 
hematúria, alterações do jato miccional, incontinência 
urinária, infecções urinárias de repetição, sensação de 
massa perineal.1,3 Diversas patologias entram como 
diagnósticos diferenciais, entre elas sinéquias, divertí-
culos, valvas, tumores e abscessos periuretrais, duplica-
ção uretral, válvula de uretra anterior, divertículo ure-
tral, estenose congênita e adquirida de uretra, prolapso 
posterior de válvula uretral.2,4,5 

O diagnóstico é realizado através da uretrocisto-
grafia retrógrada e miccional, e pela uretrocistoscopia. 
No exame contrastado é possível observar a retenção 
de líquido, formando uma imagem diverticular ao ní-
vel da uretra bulbar, que corresponde ao conduto de 
Cowper dilatado. Selli propõe quatro critérios diagnós-
ticos radiológicos:8 

* Paralelismo com a uretra.
* Limite superior não supera o diafragma uroge-

nital.
* Forma tubular.
* Orifício posicionado na porção ventral da uretra 

bulbar.
A ressonância nuclear magnética e a tomografia 

computadorizada possuem valor diagnóstico em casos 
duvidosos.2,3 Em uma revisão a respeito da patologia, é 
citada a utilização da ultrassonografia transrretal e pe-
rineal em casos de alto nível de suspeição, especifica-
mente na seringocele do tipo aberta.1

O tratamento consiste em conduta expectante para 
os casos assintomáticos e incidentalmente diagnostica-
dos. A intervenção cirúrgica por via endoscópica fica 
reservada aos casos sintomáticos, sendo este o trata-
mento intervencionista de eleição, em que se faz a 
marsupialização da seringocele. Quando há falha dessa 
abordagem, indica-se a cirurgia aberta, com ligadura do 
conduto de Cowper.1,2,3,4,6,7,9

Na população pediátrica, a opção endoscópi-
ca transuretral é indicada. No entanto, a intervenção 
aberta em certos casos pode ser recomendada, como 
em crianças com divertículo grande e corpo esponjoso 
inadequado. Nesses casos, a diverticulectomia deve ser 
considerada. Na população infantil, quando há severo 
refluxo devido ao fenômeno de valva uretral anterior 
secundária à seringocele, a derivação urinária e a reali-
zação de cistostomia devem ser as opções.1   

CONCLUSÃO

A seringocele das glândulas de Cowper é uma 
condição pouco frequente com sintomatologia inespe-
cífica. Deve ser considerada no diagnóstico diferencial 
não apenas em jovens, mas também em adultos com 
queixas miccionais de disúria e hematúria. Para os ca-
sos assintomáticos o tratamento consiste em conduta 
expectante, sendo a abordagem cirúrgica endoscópica 
reservada para os casos sintomáticos.

Mamus LM, Kamei DJ, Yoshikawa GB, De Toni R, Varaschin AE. Cowper’s Gland Syringocele with Late Diagnosis: 
Case Report. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2016;74(1):84-86.

ABSTRACT - The Cowper’s syringocele is an uncommon condition which consists of cystic dilatation of the Cowper’s 
glands ducts, also known as bulbourethral glands. The symptoms are unspecific. The beginning starts in childhood 
and adolescence and in rare cases in adulthood. The diagnosis is made by retrograde urethrocystography and ure-
throcystoscopy, and expectant treatment in asymptomatic cases. On this Case Report is descript a case of syringo-
cele with typical symptoms and late diagnosis.
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