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E DITORIAL

  O constante surgimento de novas perspectivas da ciência, impulsionado 
pelo desenvolvimento e evolução dos métodos e técnicas, somado à demanda da sociedade 
por cuidados médicos cada vez mais confiáveis, eficientes e confortantes, aumenta a 
exigência do nível de competência dos profissionais envolvidos na atmosfera da medicina. 

  A educação médica continuada vem ao encontro dessa exigência para 
ampliar a abordagem e difusão de tais conhecimentos; trazendo à tona a importância desse 
campo no cenário mundial da atualidade, onde a tendência é exigir do especialista e do 
profissional da área médica uma evolução continua através de atualizações periódicas.

  A Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná é o canal 
da AMP para promover a seus sócios e à comunidade médica em geral essa necessária 
atualização, através de suas diversas atividades científicas, desde palestras e seminários 
sobre temas específicos, até cursos de especialização de longa duração.

  Dentro dessa missão de promover a atualização científica para os médicos 
do estado, a Revista Médica do Paraná exerce um papel fundamental de aproximação 
dos profissionais com a comunidade acadêmica. Para acadêmicos e pesquisadores, é 
a oportunidade de terem seu trabalho publicado em uma revista indexada, acessível à 
comunidade científica do mundo todo e, ainda, distribuída aos médicos do Paraná.

  Para os médicos leitores, é o contato com as novidades da área e a 
oportunidade de conhecer as linhas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas no nosso 
estado.

Dr. José Fernando Macedo 

Superintentende da Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná
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Francisco JAFC, Sampaio ALK, Montemezzo GP, Maccari DF, Vendramin JS, Caio LF, Brites TAM. Análise dos 
Casos de Near Miss Materno no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 
2017;75(1):9-18.

RESUMO - Objetivo: Investigação dos casos de near miss materno em mulheres no ciclo grávido-puerperal 
internadas no serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba - HUEC, 
identificando o(s) critério(s) em que cada gestante se enquadra dentro dos definidos de near miss materno 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, além de quantificar de acordo com faixa etária, realização 
e local do pré-natal. Metodologia: Estudo transversal observacional retrospectivo e prospectivo entre 10 
de julho de 2014 até 10 de dezembro de 2014, com coleta de dados a partir do registro de internações do 
HUEC e identificação dos casos a partir do caderno de registro de atendimentos, sem contato direto com as 
pacientes. Identificação das hospitalizações maiores que sete dias através do relatório de internamentos do 
Setor de Obstetrícia do HUEC. Dados de pré-natal coletados no Sistema E-Saúde/Curitiba. Classificação como 
pré-natal completo aqueles com oito ou mais consultas e incompleto aqueles que tiveram entre um e sete 
atendimentos. Foram incluídas mulheres durante a gestação, parto ou nos primeiros 42 dias de puerpério 
que apresentaram quadro compatível de near miss com base nos critérios da Secretaria Municipal de Saúde 
de Curitiba. Resultados: Entre as 1450 internações analisadas, 200 se encaixaram em pelo menos um dos cri-
térios adotados, sendo uma eliminada por resultar em óbito, totalizando 199 pacientes incluídas no trabalho. 
Foram identificados 26 critérios, sendo que algumas gestantes se enquadraram em apenas um e outras em 
até seis critérios. O mais prevalente foi a pré-eclâmpsia, estando presente em 111 pacientes, seguido pelo 
uso de sulfato de magnésio e internamento prolongado (37 pacientes cada). Na faixa etária de 18 a 35 anos 
se apresentam a maioria das pacientes (77%). No que se diz respeito ao pré-natal, aproximadamente 78% 
não o realizaram ou realizaram de forma incompleta. A média de consultas de pré-natal por gestante foi de 
4,55. Na avaliação da frequência de critérios houve diferença significativa entre os diferentes grupos de pré-
-natal. Conclusão: O estudo da morbidade materna grave/near miss no HUEC pode contribuir para destacar a 
relevância desse evento, além de identificar as características e condições clínicas mais constantes, notando-
-se expressiva importância da realização de um pré-natal adequado em gestantes classificadas como de risco 
gestacional. Ademais, é notável por possibilitar ações preventivas direcionadas, assim como diminuir as taxas 
de mortalidade materna.

DESCRITORES - Near miss, morbidade materna grave, mortalidade materna, alto risco gestacional.
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INTRODUÇÃO

O conceito de “quase perda”, que será conser-
vado nesse trabalho na sua forma original em in-
glês, near miss, teve origem na aeronáutica, sendo 
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adaptado pelas ciências médicas. Trata-se de uma 
colisão que esteve próxima de ocorrer entre duas 
aeronaves, a qual não ocorreu por uma ação ade-
quada ou sorte. 

Os casos de near miss materno, ou seja, de mu-
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lheres que durante o ciclo gravídico puerperal estive-
ram próximas de morrer e se recuperaram, têm uma 
taxa de ocorrência de até 100 vezes mais do que os 
óbitos maternos e são, na atualidade, utilizados para 
avaliação da qualidade assistencial prestada nos esta-
belecimentos de saúde 14,22. 

Estudos sobre near miss são de extrema importân-
cia para auxílio no diagnóstico, notificação e tratamen-
to dos casos, visto que, segundo Filippi, Ronsmans e 
Gandaho (2000) 10, a morbidade materna é muito mais 
comum que a mortalidade.

Embora o conceito de near miss seja bem estabe-
lecido, percebemos ainda que a maioria dos estudos di-
vergem quanto aos critérios de inclusão nesse quadro, 
sendo os mais prevalentes as definições relacionadas à 
complexidade do manejo dos casos (admissão em uni-
dades de terapia intensiva, necessidade de histerecto-
mia ou transfusões de derivados de sangue) e presença 
de certas condições clínicas (falha respiratória ou renal, 
coma ou choque) 06. 

O objetivo deste trabalho foi a investigação dos 
casos de near miss materno em mulheres no ciclo grá-
vido-puerperal internadas no serviço de Ginecologia e 
Obstetrícia, identificando o(s) critério(s) em que cada 
gestante se enquadra dentro dos definidos de near miss 
materno pela Secretaria Municipal de Saúde de Curi-
tiba, além de quantificar de acordo com faixa etária, 
realização e local do pré-natal.

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal observacional 
retrospectivo e prospectivo realizado no setor de Gine-
cologia e Obstetrícia do Hospital Universitário Evangé-
lico de Curitiba (HUEC), entre 10 de julho de 2014 até 
10 de dezembro de 2014.

Os dados foram coletados a partir do sistema de 
registro de internações do HUEC. A identificação dos 
casos de near miss foi feita a partir do caderno de re-
gistro de atendimentos do Centro Cirúrgico Obstétrico 
(CCO) e, quando se constatou alguma alteração, foi 
preenchida a ficha de triagem da Secretaria Municipal 
de Saúde de Curitiba, sem contato direto ou entrevista 
com as pacientes. Além disso, foi analisado o relatório 
de internamentos do Setor de Obstetrícia do HUEC a 
fim da identificação das hospitalizações maiores que 7 
(sete) dias.

Os dados do pré-natal foram coletados no Sistema 
E-Saúde/Curitiba que se trata de um programa de ges-
tão do atendimento permitindo uma atenção integrada 
da rede pública de assistência à saúde. 

Foram classificados como pré-natal completo 
aqueles com um número de oito ou mais consultas, 
sendo incompletos os que tiveram entre um e sete 
atendimentos.

Após a coleta dos dados, foi realizada a análise 
descritiva dos resultados comparando os diferentes cri-
térios, sendo então calculada a medida de frequências, 

com a elaboração de tabelas e gráficos. Foi aplicado o 
teste de QuiQuadrado para avaliar se houve diferença 
significativa da frequência dos critérios entre os que 
fizeram ou não pré-natal, adotando-se p < 0,05 como 
resultado significativo.

Foram incluídas neste estudo mulheres durante a 
gestação, parto ou nos primeiros 42 dias de puerpério, 
que apresentaram quadro compatível de near miss com 
base nos critérios da Secretaria Municipal de Saúde de 
Curitiba. Foram excluídas do estudo mulheres que não 
se enquadraram nesses quesitos e/ou que entraram em 
óbito na gravidez, parto ou puerpério.

Neste estudo foi subdividido o critério hipertensão 
grave em: hipertensão gestacional, sendo essa inicia-
da com a gravidez; e hipertensão grave propriamen-
te dita, considerando que a gestante já era hipertensa 
previamente, porém ocorreu um agravo desta com a 
gestação. Além disso, quadros prévios de epilepsia não 
foram considerados, a não ser quando houve crise con-
vulsiva na gravidez conferindo risco à mesma.

O projeto de pesquisa foi cadastrado e apreciado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Sociedade 
Evangélica Beneficente de Curitiba.

RESULTADOS

No período proposto foram analisados 1450 casos 
de internamentos no CCO do HUEC. Desses, 200 se en-
caixaram em pelo menos 1 critério de near miss, sendo 
1 eliminado por resultar em óbito, totalizando assim 
199 pacientes incluídas no trabalho. 

Foram identificados 26 critérios, sendo que algu-
mas gestantes se enquadraram em apenas 1 e outras 
em até 6 critérios. O mais prevalente foi a pré-eclâmp-
sia: 37% dos critérios, estando presente em 111 (apro-
ximadamente 56%) das pacientes. Uso de sulfato de 
magnésio e internamento prolongado tiveram a mes-
ma prevalência: ocuparam 12,33% dos critérios, apa-
recendo em 37 (18,59%) pacientes. Hipertensão grave, 
iminência de eclâmpsia e plaquetopenia estiveram pre-
sentes em aproximadamente 5% das gestantes. Demais 
critérios tiveram prevalência menor que 5% (Tabela 1).

TABELA 1 - PREVALÊNCIA GERAL DOS CRITÉRIOS. 

Critério 
Quanti-
dade

Percentual das 
Pacientes

Percentual 
dos Critérios

Choque Hipovolêmico 3 1,51% 1,00%

Convulsão 8 4,02% 2,67%

Descolamento 
Prematuro de Placenta

5 2,51% 1,67%

Distúrbio de Coagula-
ção – Trombofilia

1 0,50% 0,33%

Eclâmpsia 4 2,01% 1,33%

HELLP 3 1,51% 1,00%

Hemorragia Grave 1 0,50% 0,33%

Análise dos Casos de Near Miss Materno no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.
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Hemorragia 
Pós-aborto

8 4,02% 2,67%

Hemorragia Pós-parto 3 1,51% 1,00%

Hipertensão Grave 10 5,03% 3,33%

Hipertensão 
Gestacional

8 4,02% 2,67%

Iminência de 
Eclâmpsia

10 5,03% 3,33%

Internamento 
Prolongado

37 18,59% 12,33%

Intervenção 
Cirúrgica maior

4 2,01% 1,33%

Laceração de Trajeto 1 0,50% 0,33%

Laparotomia 7 3,52% 2,33%

Placenta Prévia 3 1,51% 1,00%

Plaquetopenia 11 5,53% 3,67%

Pré-eclâmpsia 111 55,78% 37,00%

Prenhez Ectópica 3 1,51% 1,00%

Prenhez Ectópica Rota 6 3,02% 2,00%

Retorno a Sala 
Cirúrgica 

5 2,51% 1,67%

Transfusão 8 4,02% 2,67%

Tromboembolismo 
Pulmonar

1 0,50% 0,33%

Uso de Sulfato 
de Magnésio

37 18,59% 12,33%

UTI 2 1,01% 0,67%

Total 300  100%

Fonte: elaboração própria.

*Uma paciente pode ser classificada em um ou mais critérios.

Ao se analisar a idade das pacientes nota-se que a 
grande maioria, ou seja, 154 pacientes (77%) estão na 
faixa etária de 18 a 35 anos. Acima dos 35 anos tiveram 
33 mulheres (17%), e apenas 12 (6%) menores que 18 
(Tabela 2).

TABELA 2 - DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA.

Faixa etária Frequência Percentual

<18 12 6%

18- 35 154 77%

≥ 36 33 17%

Total 199 100%

Fonte: elaboração própria.

Entre as gestantes menores que 18 anos, 58,33% fi-
zeram uso de sulfato de magnésio, sendo esse o critério 
mais prevalente (23,33%) nessa faixa etária. Em segun-
do e terceiro lugares ficaram os critérios pré-eclâmpsia 
(20%) e convulsão (16,67%), atingindo, respectivamen-
te, 50% e 41,67% das pacientes. Vale ressaltar também 
que foi nessa faixa etária que foram identificados os 

únicos 3 casos de Síndrome HELLP desse estudo (Ta-
bela 3). 

Já na faixa etária de 18 a 35 anos, mais da metade 
(56,49%) das pacientes tiveram pré-eclâmpsia, sendo, 
portanto, esse o critério mais prevalente (39,19% de 
todos os critérios da faixa etária). Em seguida, inter-
namento prolongado e uso de sulfato de magnésio 
estavam presentes em 27 (17,53%) e 23 (14,94%) pa-
cientes, respectivamente. Além disso, vale ressaltar que 
foi somente nessa classe que apareceram os seguintes 
critérios: choque hipovolêmico, descolamento prema-
turo de placenta, distúrbio da coagulação, hemorragia 
grave, hemorragia pós aborto, laceração de trajeto, la-
parotomia, placenta prévia, prenhez ectópica,  prenhez 
ectópica rota e retorno à sala cirúrgica (Tabela 3). 

Nas pacientes com 36 anos ou mais os critérios 
mais prevalentes foram os mesmos da classe anterior 
(pré-eclâmpsia, internamento prolongado e uso de sul-
fato de magnésio), com aproximadamente 54%, 24% e 
21%, respectivamente, das pacientes (Tabela 3).

TABELA 3- PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE ACORDO COM A 
FAIXA ETÁRIA.

Faixa 
etária

Critérios
Total 

critério

Percentual 
dos 

critérios 
dessa faixa 

etária

Percentual 
das 

pacientes 
dessa faixa 

etária

<18     

Convulsão 5 16,67% 41,67%

Eclâmpsia 3 10,00% 25,00%

HELLP 3 10,00% 25,00%

Iminência de 
Eclâmpsia

2 6,67% 16,67%

Internamento 
Prolongado

2 6,67% 16,67%

Plaquetopenia 2 6,67% 16,67%

Pré-eclâmpsia 6 20,00% 50,00%

Uso de Sulfato de 
Magnésio

7 23,33% 58,33%

Total  30 100,00%  

18| 36     

Choque 
Hipovolêmico

3 1,35% 1,95%

Convulsão 3 1,35% 1,95%

Descolamento 
Prematuro de 
Placenta

5 2,25% 3,25%

Disturbio de 
Coagulação - 
Trombofilia

1 0,45% 0,65%

Eclâmpsia 1 0,45% 0,65%

Hemorragia Grave 2 0,90% 1,30%

Hemorragia Pós-
aborto

8 3,60% 5,19%
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Hemorragia Pós-
parto

2 0,90% 1,30%

Hipertensão 
Gestacional

7 3,15% 4,55%

Hipertensão Grave 5 2,25% 3,25%

Iminência de 
Eclâmpsia

8 3,60% 5,19%

Internamento 
Prolongado

27 12,16% 17,53%

Intervenção 
Cirúrgica Maior

3 1,35% 1,95%

Laceração de 
Trajeto

1 0,45% 0,65%

Laparotomia 7 3,15% 4,55%

Placenta Prévia 3 1,35% 1,95%

Plaquetopenia 5 2,25% 3,25%

Pré-eclâmpsia 87 39,19% 56,49%

Prenhez Ectópica 3 1,35% 1,95%

Prenhez Ectópica 
Rota

6 2,70% 3,90%

Retorno a Sala 
Cirúrgica 

5 2,25% 3,25%

Transfusão 6 2,70% 3,90%

Uso de Sulfato de 
Magnésio

23 10,36% 14,94%

UTI 1 0,45% 0,65%

Total  222 100,00%
 

≥ 36     

Hemorragia Pós-
parto

1 2,08% 3,03%

Hipertensão 
Gestacional

1 2,08% 3,03%

Hipertensão Grave 4 8,33% 12,12%

Internamento 
Prolongado

8 16,67% 24,24%

Intervenção 
Cirúrgica Maior

1 2,08% 3,03%

Plaquetopenia 4 8,33% 12,12%

Pré-eclâmpsia 18 37,50% 54,55%

Transfusão 2 4,17% 6,06%

Tromboembolismo 
Pulmonar

1 2,08% 3,03%

Uso de Sulfato de 
Magnésio

7 14,58% 21,21%

UTI 1 2,08% 3,03%

Total  48 100,00%  

Total Geral 300   

Fonte: elaboração própria.

*Uma paciente pode ser classificada em um ou mais critérios.

 Analisando o quesito pré-natal, observa-se que 
apenas 21,6% das pacientes realizaram o pré-natal cor-
retamente. O restante, aproximadamente 78%, não re-

alizaram ou o realizaram de forma incompleta (Tabela 
4). Nota-se também que a média de consultas no pré-
-natal por gestante foi de 4,55, sendo distribuídas entre 
0 e 12 consultas (Gráfico 1). Além disso, observou-se 
que 91% (144 pacientes) fizeram o acompanhamento 
no HUEC, sendo que dessas, 88% o negligenciaram. 
Além disso, é importante salientar que das que não 
acompanharam no HUEC nenhuma fez o acompanha-
mento completo (Tabela 5). 

TABELA 4 - REALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL.

 Nº Pacientes    Percentual

Não 41 20,6%

Completo 43 21,6%

Incompleto 115 57,8%

Total 199 100%

Fonte: elaboração própria.

GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS NO 
PRÉ-NATAL. 

Fonte: Elaboração própria.

TABELA 5- LOCAL PRÉ-NATAL.

 HUEC Outros Total

 f fr f fr  

Completo 43 100% 0 0% 43

Incompleto 101 88% 14 12% 115

Total 144  14  158

Fonte: elaboração própria.

Analisando os casos sem pré-natal, o mais fre-
quente foi pré-eclâmpsia (31,71% das pacientes). Em 
seguida encontrou-se hemorragia pós-aborto, interna-
mento prolongado, prenhez ectópica rota e uso de sul-
fato de magnésio, cada um em 14,63% das pacientes 
(Tabela 6).

Vale ressaltar que todos os casos de prenhez ectó-
pica rota ocorreram em pacientes que não realizaram o 
pré-natal. Além disso, observou-se também nessa clas-
se 75% dos casos de hemorragia pós-aborto, o único 
caso de laceração de trajeto e 2 dos 3 casos de choque 
hipovolêmico, hemorragia pós-parto e prenhez ectópi-
ca (Tabela 6).

Análise dos Casos de Near Miss Materno no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.
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TABELA 6 - PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS EM PACIENTES SEM 
PRÉ-NATAL.

Critério
Quanti-
dade

Percentual das 
pacientes sem 

Pré-natal

Percentual 
do Critério

Choque Hipovolêmico 2 4,88% 66,67%

Convulsão 2 4,88% 25,00%

Descolamento Prema-
turo de Placenta

1 2,44% 20,00%

Distúrbio de Coagula-
ção – Trombofilia

0 0,00% 0,00%

Eclâmpsia 1 2,44% 25,00%

HELLP 1 2,44% 33,33%

Hemorragia Grave 0 0,00% 0,00%

Hemorragia Pós-aborto 6 14,63% 75,00%

Hemorragia Pós-parto 2 4,88% 66,67%

Hipertensão Grave 2 4,88% 20,00%

Hipertensão Gesta-
cional

2 4,88% 25,00%

Iminência de Eclâmpsia 1 2,44% 10,00%

Internamento Prolon-
gado

6 14,63% 16,22%

Intervenção Cirúrgica 
Maior

2 4,88% 50,00%

Laceração de Trajeto 1 2,44% 100,00%

Laparotomia 5 12,20% 71,43%

Placenta Prévia 1 2,44% 33,33%

Plaquetopenia 3 7,32% 27,27%

Pré-eclâmpsia 13 31,71% 11,71%

Prenhez Ectópica 2 4,88% 66,67%

Prenhez Ectópica Rota 6 14,63% 100,00%

Retorno A Sala Cirúr-
gica 

0 0,00% 0,00%

Transfusão 3 7,32% 37,50%

Tromboembolismo 
Pulmonar

0 0,00% 0,00%

Uso de Sulfato de 
Magnésio

6 14,63% 16,22%

UTI 0 0,00% 0,00%

Total 68   

Fonte: elaboração própria.

*Uma paciente pode ser classificada em um ou mais critérios

Nos casos de pré-natal incompleto, 61,7% das pa-
cientes apresentaram pré-eclâmpsia, 20,9% utilizaram 
sulfato de magnésio e 20% tiveram internamento pro-
longado. Além disso, nesta categoria verificou-se 80% 
dos casos de retorno à sala cirúrgica, 75% dos casos 
de hipertensão gestacional, 2 dos 3 casos de Síndrome 
HELLP, 64,86% dos casos de uso de sulfato de magné-
sio, 63,96% dos casos de pré-eclâmpsia, 62,16% dos 
internamentos prolongados, 60% dos casos de hiper-
tensão grave, 3 dos 5 casos de descolamento prematuro 

de placenta, 50% dos casos de convulsão e 50% dos 
casos de iminência de eclampsia (Tabela 7).

TABELA 7 - PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS EM PACIENTES COM 
PRÉ-NATAL INCOMPLETO.

Critério
Quan-
tidade

Percentual 
das pacientes

Percentual 
do Critério

Choque Hipovolêmico 0 0,0% 0,00%

Convulsão 4 3,5% 50,00%

Descolamento Prematuro 
de Placenta

3 2,6% 60,00%

Distúrbio de Coagulação 
- Trombofilia

0 0,0% 0,00%

Eclâmpsia 2 1,7% 50,00%

HELLP 2 1,7% 66,67%

Hemorragia Grave 0 0,0% 0,00%

Hemorragia Pós-aborto 2 1,7% 25,00%

Hemorragia Pós-parto 1 0,9% 33,33%

Hipertensão Grave 6 5,2% 60,00%

Hipertensão Gestacional 6 5,2% 75,00%

Iminência de Eclâmpsia 5 4,3% 50,00%

Internamento Prolongado 23 20,0% 62,16%

Intervenção Cirúrgica 
Maior

0 0,0% 0,00%

Laceração de Trajeto 0 0,0% 0,00%

Laparotomia 2 1,7% 28,57%

Placenta Prévia 1 0,9% 33,33%

Plaquetopenia 4 3,5% 36,36%

Pré-eclâmpsia 71 61,7% 63,96%

Prenhez Ectópica 1 0,9% 33,33%

Prenhez Ectópica Rota 0 0,0% 0,00%

Retorno A Sala Cirúrgica 4 3,5% 80,00%

Transfusão 3 2,6% 37,50%

Tromboembolismo Pul-
monar

1 0,9% 100,00%

Uso de Sulfato de Mag-
nésio

24 20,9% 64,86%

UTI 1 0,9% 50,00%

Total 166   

Fonte: elaboração própria.

*Uma paciente pode ser classificada em um ou mais critérios

Nas gestantes que realizaram o pré-natal comple-
to, pré-eclâmpsia, internamento prolongado e uso de 
sulfato de magnésio foram os critérios mais frequentes, 
com 62,8%, 18,6% e 16,3% dessas pacientes, respecti-
vamente (Tabela 8). Por outro lado, nessa classe em 
comparação com as demais verificaram-se as menores 
frequências dos critérios de um modo geral. 
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TABELA 8- Prevalência dos critérios em pacientes com pré-natal 
completo.

Critério
Quanti-
dade

Percentual das 
pacientes com 
Pré-natal com-

pleto

Percentual 
do Critério

Choque Hipovolêmico 1 2,3% 33,33%

Convulsão 2 4,7% 25,00%

Descolamento 
Prematuro de Placenta

1 2,3% 20,00%

Distúrbio de 
Coagulação - 
Trombofilia

1 2,3% 100,00%

Eclâmpsia 1 2,3% 25,00%

HELLP 0 0,0% 0,00%

Hemorragia Grave 1 2,3% 100,00%

Hemorragia Pós-aborto 0 0,0% 0,00%

Hemorragia Pós-parto 0 0,0% 0,00%

Hipertensão Grave 0 0,0% 0,00%

Hipertensão 
Gestacional

2 4,7% 25,00%

Iminência de Eclâmpsia 4 9,3% 40,00%

Internamento 
Prolongado

8 18,6% 21,62%

Intervenção Cirúrgica 
Maior

2 4,7% 50,00%

Laceração de Trajeto 0 0,0% 0,00%

Laparotomia 0 0,0% 0,00%

Placenta Prévia 1 2,3% 33,33%

Plaquetopenia 4 9,3% 36,36%

Pré-eclâmpsia 27 62,8% 24,32%

Prenhez Ectópica 0 0,0% 0,00%

Prenhez Ectópica Rota 0 0,0% 0,00%

Retorno A Sala 
Cirúrgica 

1 2,3% 20,00%

Transfusão 2 4,7% 25,00%

Tromboembolismo 
Pulmonar

0 0,0% 0,00%

Uso de Sulfato de 
Magnésio

7 16,3% 18,92%

UTI 1 2,3% 50,00%

Total 66   

Fonte: elaboração própria.

*Uma paciente pode ser classificada em um ou mais critérios

É importante ressaltar que todos os casos de Sín-
drome HELLP, 3/4 dos casos de convulsão, mais de 80% 
do uso de sulfato de magnésio, mais de 75% das pré-
-eclâmpsias e próximo de 80% dos internamentos pro-
longados ocorreram em pacientes que negligenciaram 
o pré-natal (incompleto ou não realizado) (Tabela 8).

Analisando a disposição dos critérios entre pa-
cientes sem pré-natal, com pré-natal completo ou in-
completo, pré-eclâmpsia foi o mais frequente nas três 
classes, sendo que das 111 classificações no critério, 

13 (11,71%) foi sem pré-natal, 71 (63,96%) com pré-
-natal incompleto e 27 (24,32%) com pré-natal comple-
to (Gráfico 2).

GRÁFICO 2 - INCIDÊNCIA DE PRÉ-ECLÂMPSIA DE ACORDO COM 
O PRÉ-NATAL.

Fonte: Elaboração própria.

Na avaliação da frequência de critérios classifi-
catórios pra near miss, ao se aplicar o teste de Qui-
Quadrado notou-se que houve diferença significativa 
(p=6,41E-15) entre os diferentes grupos de pré-natal 
(não realizado, incompleto e completo) (Tabela 9).

Ao se analisar todos os critérios separadamente, 
nota-se significância apenas nos critérios hemorragia 
pós-aborto (p= 0,03), hipertensão grave (p= 0,03), in-
ternamento prolongado (p= 0,0009), pré-eclâmpsia (p= 
1,77 E-11), prenhez ectópica rota (p= 0,0024) e uso de 
sulfato de magnésio (p= 0,0002). Os outros critérios 
quando analisados separadamente não foram signifi-
cantes, porém muito provavelmente pelo tamanho da 
amostra (tabela 9).

TABELA 9 - COMPARAÇÃO PRÉ-NATAL COMPLETO, INCOMPLE-
TO E NÃO REALIZADO- TESTE QUIQUADRADO

Critério
Sem 
pré-
-natal

Pré-natal 
incom-
pleto

Pré-natal 
comple-

to

Teste Qui-
Quadrado

Choque 
Hipovolêmico

2 0 1 0,36787944

Convulsão 2 4 2 0,60653066

Descolamento 
Prematuro de 
Placenta

1 3 1 0,44932896

Distúrbio de 
Coagulação - 
Trombofilia

1 0 1 0,36787944

Eclâmpsia 1 2 1 0,77880078

HELLP 0 2 0 0,36787944

Hemorragia Grave 6 0 1 0,36787944

Hemorragia pós-
aborto

2 2 0 0,03019738

Hemorragia pós-parto 2 1 0 0,36787944

Hipertensão Grave 2 6 0 0,03019738

Hipertensão 
Gestacional

1 6 2 0,20189652

Iminência de 
Eclâmpsia

6 5 4 0,27253179
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Internamento 
Prolongado

2 23 8 0,00091188

Intervenção Cirúrgica 
Maior

1 0 2 0,36787944

Laceração de Trajeto 5 0 0 0,36787944

Laparotomia 1 2 0 0,06625226

Placenta Prévia 3 1 1 1

Plaquetopenia 13 4 4 0,91310072

Pré-eclâmpsia 2 71 27 1,7712E-11

Prenhez Ectópica 6 1 0 0,36787944

Prenhez Ectópica 
Rota

0 0 0 0,00247875

Retorno A Sala 
Cirúrgica 

3 4 1 0,07427358

Transfusão 0 3 2 0,8824969

Tromboembolismo 
Pulmonar

6 1 0 0,36787944

Uso de Sulfato de 
Magnésio

0 24 7 0,00024919

UTI 0 1 1 0,60653066

Total 68 166 66 6,4159E-15

Fonte: elaboração própria.

*Uma paciente pode ser classificada em um ou mais critérios

Quando agrupadas em apenas duas classes, pré-
-natal completo e pré-natal negligenciado (não realizou 
ou não o fez corretamente), aumenta-se a significância 
da amostra (p= 3,03 E-22). Além disso, aumenta a signi-
ficância da maioria dos critérios anteriormente citados 
e acrescenta-se também como significante o critério la-
parotomia (p= 0,008) (Tabela 10).

TABELA 10 - COMPARAÇÃO PRÉ-NATAL COMPLETO E NEGLI-
GENCIADO - TESTE QUIQUADRADO

Critério
Pré-natal 
negligen-

ciado

Pré-natal 
completo

Teste  
QuiQuadrado

Choque Hipovolêmico 2 1 0,563702862

Convulsão 6 2 0,157299207

Descolamento Prematu-
ro de Placenta

4 1 0,179712495

Distúrbio de Coagulação 
– Trombofilia

0 1 0,317310508

Eclâmpsia 3 1 0,317310508

HELLP 3 0 0,083264517

Hemorragia Grave 0 1 0,317310508

Hemorragia Pós-aborto 8 0 0,004677735

Hemorragia Pós-parto 3 0 0,083264517

Hipertensão Grave 8 0 0,004677735

Hipertensão Gestacional 8 2 0,057779571

Iminência de Eclâmpsia 6 4 0,527089257

Internamento Prolonga-
do

29 8 0,000555667

Intervenção Cirúrgica 
Maior

2 2 1

Laceração de Trajeto 1 0 0,317310508

Laparotomia 7 0 0,008150972

Placenta Prévia 2 1 0,563702862

Plaquetopenia 7 4 0,365712296

Pré-eclâmpsia 84 27 6,29542E-08

Prenhez Ectópica 3 0 0,083264517

Prenhez Ectópica Rota 6 0 0,014305878

Retorno A Sala Cirúrgica 4 1 0,179712495

Transfusão 6 2 0,157299207

Tromboembolismo Pul-
monar

1 0 0,317310508

Uso de Sulfato de Mag-
nésio

30 7 0,000156089

UTI 1 1 1

Total 234 66 3,03026E-22

Fonte: elaboração própria.

*Uma paciente pode ser classificada em um ou mais critérios

DISCUSSÃO

No período do estudo foram analisados 1450 ca-
sos, sendo que 13,7% (199) obedeceram pelo menos 
um critério proposto pela Secretaria Municipal de Saú-
de de Curitiba para near miss materno. Se comparado 
ao estudo de Martins (2007) 16, quando foram analisados 
2723 internações, com 2,4% (68, sendo duas excluídas 
por resultar em óbito) classificados como near miss, 
observamos uma grande diferença, que pode ser justi-
ficada pelo fato desse estudo ter ocorrido em hospitais 
da região metropolitana de Curitiba não especializados 
em gestações de alto risco, e quando essa situação era 
identificada, essas pacientes eram encaminhadas para 
hospitais referenciados na rede. Já analisando o estudo 
de Morse et al. (2011) 17, realizado num hospital de refe-
rência para gestações de alto risco na região metropoli-
tana do Rio de Janeiro, essa frequência sobe para 5,7%. 

Com relação a taxa de mortalidade materna, foi 
encontrado apenas 1 caso (0,5%), ou seja, para cada 
óbito materno foram identificados 199 de near miss.  
Comparando com a literatura, esse valor esta abaixo da 
média, pois, de acordo com Amaral; Luz e Souza (2007) 

01 estima-se que para cada morte materna ocorram em 
média 15 casos de near miss, variando de 9 a 108 ca-
sos. Isso pode se justificar pelos diferentes critérios 
adotados para near miss, vendo que muitos trabalhos 
utilizaram critérios mais restritos, como: transfusão de 
sangue, transferência para UTI – alguns autores, como 
Amorim et al. (2008) 02 só analisaram os casos que ocor-
reram na UTI - e disfunção orgânica. Além disso, de 
acordo com Amaral; Luz e Souza (2007) 01 e com Cecatti 
et al.(2007) 06, o tratamento adequado para a maioria 
das urgências e emergências maternas é conhecido, e 
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se feito no momento certo pode romper o processo 
antes de ocorrer o óbito. 

Ao contrário do que diz grande parte da literatura, 
Cecatti et al.(2007) 06 afirmam que apesar de estar num 
centro terciário de referência na cidade de Campinas 
(SP) e boa parte das pacientes serem consideradas de 
alto risco, uma morte materna lá é uma rara ocorrên-
cia - no período de 1 ano de estudo ocorreram apenas 
2 mortes. Afirma também, que ao se analisar o SIH 
- sistema de informações hospitalares - nas 27 capi-
tais estaduais brasileiras, nota-se que 57,8% dos casos 
de morbidade materna grave são por complicações hi-
pertensivas e em processo de auditoria revelou-se que 
houve demora na oferta de atendimento adequado em 
34% dos casos de morbidade materna grave, sendo que 
uma das principais causas desse atraso foi a falta de uti-
lização oportuna de sulfato de magnésio para o manejo 
da pré-eclâmpsia e complicações hipertensivas 06.

Assim sendo, mais uma justificativa da baixa taxa 
de mortalidade do presente estudo é o adequado trata-
mento das complicações, podendo ser confirmado ao 
se analisar, por exemplo, que todos os casos de sín-
drome HELLP, iminência de eclâmpsia e de eclâmpsia 
foram previamente tratados com sulfato de magnésio. 
Além disso, vale ressaltar que apenas 2% do total de 
mulheres com pré-eclâmpsia evoluíram com síndrome 
HELLP, o que estaria no limite inferior do que mostra 
Peraçoli e Papinelli (2005) 20 quando relata que essa 
incidência varia de 2% a 12%.

Analisando agora a faixa etária das pacientes, ve-
mos que a idade média foi de 27,94 anos - variação 
entre 13 e 49 anos -, com predomínio (77%) na fai-
xa etária de 18 a 35 anos e com grande prevalência 
(35,67%) acima dos 30 anos, o que muito se aproxima 
dos resultados obtidos no estudo realizado por Morse 
et al. (2011) 17, que teve uma idade média de 26,4 anos 
com prevalência elevada (34,8%) após os 30 anos.

Porém, um ponto discordante com a literatura é 
a baixa incidência (6% dos casos de near miss) de pa-
cientes adolescentes. No trabalho de Morse et al. (2011) 

17 21,3 % estão nessa faixa etária. Já no de Dias et al. 
(2014) 09, estudo nacional de base hospitalar “Nascer 
no Brasil”, verificou que a incidência de near miss foi 
maior nos extremos da idade reprodutiva, sendo mais 
prevalente em adolescentes na faixa de 10 a 14 anos 
e nas mulheres com mais de 35 anos. Vendo isso, o 
trabalho de Rosendo e Roncalli (2015) 21, que avaliou 
os casos de near miss em Natal (RN), teve a maior pre-
valência em mulheres de maior idade, o que diverge 
do estudo realizado por Carvalho e Araújo (2007) 05, 
no qual foi avaliado o pré-natal de todas as pacientes 
que entraram em trabalho de parto, no período estu-
dado, em dois hospitais de referência em gestação de 
alto risco de Recife (PE). Nesse último caso, houve um 
predomínio de mulheres com idade entre 20 e 29 anos. 
Essa diferença pode ser justificada pelo fato do estudo 
do Carvalho e Araújo (2007) 05 não se tratar especifica-
mente de pacientes near misses, e sim, pacientes de 

alto risco que podem ou não terem desenvolvido com-
plicações.

A vinculação tardia de gestantes ou mesmo a não 
realização do pré-natal traz consigo uma maior chance 
de complicações no período da gravidez, parto e no 
puerpério e foi identificada uma associação com os ca-
sos de near miss02. Nota-se isso no presente estudo, já 
que 78,4% das pacientes se encaixam em uma dessas 
circunstâncias (pré-natal incompleto ou não realizado), 
ou seja, apenas 21,6% das gestantes fizeram um pré-
-natal completo. Apesar de ainda ser um número mui-
to pequeno, revela-se acima da média, pois de acordo 
com Carvalho e Araújo (2007) 05 apenas 17,8% das ges-
tações tem pré-natal adequado e, quando se conside-
ra apenas as de alto risco esse numero diminui para 
15,6%.

Além disso, a média de consultas no pré-natal por 
gestantes foi de 4,55, variando de 0 a 12, sendo que 
20,6% não realizaram nenhuma consulta. No estudo de 
Morse et al. (2011) 17, cerca de 30% das mulheres ava-
liadas não tinham recebido nenhum atendimento pré-
-natal, já no de Amorim et al. (2008) esse número era 
de 9,9%. Nesse sentido, Carvalho e Araújo (2007) 05 e 
Serruya, Lago e Cecatti (2004) 23 tiveram como média de 
consultas no pré-natal 5,3 e 4,4, respectivamente. 

Analisando somente as gestantes que realizaram 
alguma consulta no pré-natal temos uma frequência 
positiva se comparada à literatura, pois 37% realizaram 
de uma a cinco consultas e 42% seis ou mais, enquan-
to no trabalho apresentado por Amorim et al. (2008) 

02, apenas 22% tinham seis consultas ou mais e 67,9% 
estavam entre um e cinco atendimentos. Do mesmo 
modo que o de Serruya, Lago e Cecatti (2004) 23 que 
apenas 20% tinham seis ou mais consultas. Já o que 
foi apresentado por Morse et al. (2011) 05 se assemelha 
mais com este trabalho, que foi cerca de 40% com mais 
de seis consultas. 

Com relação aos critérios de near miss, segundo 
Luz et al (2008) 15 e Cecatti et al. (2007) 06, causas hiper-
tensivas e hemorrágicas foram as mais frequentes com, 
respectivamente, 57,3% e 13,7% das pacientes acome-
tidas no estudo de Cecatti et al. (2007) 06. Já nos traba-
lhos de Souza, Cecatti e Parpinelli (2005) 26 e de Martins 
(2007) 16 a frequência encontrada, respectivamente, foi 
de 35,5 % e 27,94% por hemorragia e 30% e 25% por 
doenças hipertensivas. 

Nos trabalhos de Morse et al. (2011) 17, Amaral, Luz 
e Souza (2007) 01 e Oliveira e Costa (2013) 19 as doenças 
hipertensivas são as de maiores frequências, estando 
presentes na maioria das mulheres estudadas. No pre-
sente trabalho, 66,33% das pacientes tem pelo menos 
uma alteração hipertensiva - seja pré-eclâmpsia, hiper-
tensão grave, hipertensão gestacional, iminência de 
eclâmpsia ou eclâmpsia -, concordando com o que foi 
verificado por Rosendo e Roncalli (2015) 21, que a pre-
valência no Brasil foi de 70% de todos os casos de mor-
bidade grave. Além disso, Soares et al. (2009) 24 relata 
que os transtornos hipertensivos, embora evitáveis e 
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tratáveis, ainda são a primeira causa de morte materna 
no Paraná e no Brasil.

Vendo isso, vale lembrar que o uso de sulfato de 
magnésio tem uma ótima eficácia na prevenção des-
sas complicações hipertensivas, entretanto, segundo 
Rosendo e Roncalli (2015) 21 e Soares et al. (2009) 24, o 
uso do medicamento foi identificado, respectivamente, 
em menos de 70% dos casos de morbidade materna 
grave e em 46,4 % das pacientes com morbidade ma-
terna grave que evoluíram ao óbito. Ainda de acor-
do com Soares et al. (2009) 24, a eclâmpsia ocorreu em 
39,3% nos casos de erro ou atraso no tratamento que 
entraram em óbito. No presente trabalho, a incidên-
cia de eclâmpsia foi baixa (2%), isso provavelmente é 
resultado de um adequado tratamento preventivo, vis-
to que, 111 (55,78%) pacientes tiveram pré-eclâmpsia, 
e dessas apenas 4 evoluíram pra eclâmpsia. Ademais, 

vale ressaltar que o uso de sulfato de magnésio só fi-
cou atrás de pré-eclâmpsia na prevalência dos critérios, 
com 18,59% das pacientes, assim como, o internamento 
prolongado.

CONCLUSÃO

O estudo da morbidade materna grave/near miss 
no HUEC pode contribuir para destacar a relevância 
desse evento, além de identificar as características e 
condições clínicas mais constantes, notando-se ex-
pressiva importância da realização de um pré-natal 
adequado em gestantes classificadas como de risco 
gestacional. Ademais, é notável por possibilitar ações 
preventivas direcionadas, assim como diminuir as taxas 
de mortalidade materna.

ABSTRACT - Objective: Investigation of maternal near miss occurrence in women during their pregnancy-puerperal 
cycle, admitted in the Gynecology and Obstetrics service at the Evangelical University Hospital of Curitiba - EUHC, 
by identifying the criterion (a) in which each woman fits within the defined as maternal near miss by the Municipal 
Health Department of Curitiba, in addition to quantifying according to age group, realization and location of prena-
tal care. Methodology: Retrospective and prospective observational cross-sectional study between July 10, 2014 until 
December 10, 2014. Data was collected from the record of hospitalizations of EUHC and identificated the cases from 
the attendance record books, without direct contact with patients. Identification of hospitalization longer than seven 
days through the report of hospitalizations in the Obstetrics Sector of EUHC. Prenatal data was collected from the 
E-Health System/Curitiba. Complete pre-natal routine was considered in the patients with eight or more queries and 
incomplete in those who has between one and seven attendances. Were included women during pregnancy, child-
birth or in the first 42 days postpartum who presented symptoms compatible with near miss, based on the criteria of 
the Municipal Health Department of Curitiba. Results: Among the 1450 hospitalizations analyzed, 200 are embedded 
in at least one of the criteria adopted, with one being eliminated for resulting in death, totalizing 199 patients inclu-
ded in the study. 26 criteria were identified, being that some pregnant women fit in only one and another in up to 
six criteria. The most prevalent was preeclampsia, being present in 111 patients, followed by the use of Magnesium 
Sulfate and prolonged internment (37 patients each). Most of the patients were in the age group of 18-35 years 
(77%). Concerning the prenatal, approximately 78% did not perform it or performed it incompletely. The average 
number of prenatal attendance by pregnant woman was 4.55. When compared the frequency of criteria, there was 
significant difference between the different prenatal groups. Conclusion: the study of severe maternal morbidity / 
near miss in EUHC can contribute to the knowledge of the importance of this event, in addition to identifying the 
features and more constant medical conditions, noting significant. importance of conducting adequate prenatal care 
in pregnant women classified as gestational risk. Moreover, it is notable for enabling targeted preventive actions, as 
well as for reducing maternal mortality rates.

KEYWORDS - Near miss; severe maternal morbidity; maternal mortality; high-risk pregnancy.
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RESUMO - Objetivos: Analisar em preparados em base líquida a percentagem de diagnósticos de Candida 
sp., diferenciar e analisar a prevalência das espécies em relação à faixa etária das pacientes e verificar se há 
relação entre elas.  Método: Foi realizado um estudo longitudinal retrospectivo de 174 amostras com diagnós-
tico de Candida sp. em material de citologia cérvico-vaginal colhidas em base líquida. Foi analisada a eficácia 
na detecção de Candida sp. através do método de citologia, dentre 5543 amostras realizadas. Resultados: 
Houve na amostra 176 (3,2%) diagnósticos de Candida sp., das 174 amostras 159 (91,4%) corresponderam 
a Candida albicans, 8 (4,6%) o Geotrichum candidum e 7 (4%) a Candida glabrata. Conclusão: A citologia 
detectou 3,2% de Candida sp, foi possível diagnosticar as espécies de Cândida em todos os casos estudados 
observando-se predomínio da Candida albicans (91,4%).  Não houve relação entre a espécie de Candida sp. 
e a faixa etária das pacientes.

DESCRITORES - Citologia cervicovaginal, Citologia em meio liquido, Papanicolaou, Candidíase, Vulvovagi-
nite.
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INTRODUÇÃO

A vulvovaginite causada pela Candida sp. é um 
processo infeccioso no trato geniturinário inferior 
feminino, sendo a segunda queixa mais comum em 
consultórios ginecológicos de rede pública e privada 
em diversos países do mundo. O que costuma va-
riar é o motivo da consulta, já que na prática diária 
podem existir três tipos de pacientes apresentando 
a Candidíase vulvovaginal (CVV). Algumas mulhe-
res são diagnosticadas ao acaso, devido ao exame 
de rotina (Papanicolaou), sem apresentar qualquer 
tipo de sintoma ou histórico de recorrência anterior 
de candidíase. Existem também aquelas mulheres 
que já possuem histórico recorrente da infecção e 
procuram o consultório com sintoma, encontram a 
vulvovaginite por candida em seu exame de rotina, 
confirmando o diagnóstico clínico. O terceiro tipo 
de pacientes engloba aquelas que são sintomáticas 
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e procuram o ginecologista por sua primeira infec-
ção, sem histórico prévio (3,5).

O gênero Cândida pertence ao reino Fungi, 
grupo Eumycota, filo euteromycota, classe Blas-
tomycletes e faz parte da família Criptococcacea. 
Existem inúmeras espécies que habitam comensal-
mente a flora natural humana, mas algumas delas 
possuem um interesse clínico específico devido a 
sua capacidade de causarem infecções sintomáti-
cas. As principais espécies de interesse médico são: 
Candida albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsi-
losis e C. tropicalis (1). Em exames microscópicos é 
possível a diferenciação morfológica de cada uma 
das espécies de Candida, método que vem sendo 
utilizado para o tratamento específico das infecções 
que não apresentam melhora clínica significativa ao 
tratamento convencional (2,3,4).

O diagnóstico citopatológico do agente causa-
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dor da infecção é importante para o encaminhamento 
correto do tratamento, diminuindo o número de casos.
(6)

A técnica em meio líquido também demonstrou 
vantagem no diagnóstico de Candida sp., principal-
mente porque o processamento realizado pelo méto-
do faz com que os organismos fiquem em uma maior 
concentração nos preparados e apareçam mais eviden-
temente nas lâminas, comparando com o método con-
vencional de Papanicolaou (7). Alguns estudos também 
demonstraram que a técnica em meio líquido permite 
uma maior quantidade de lâminas apresentando mo-
derada quantidade de células epiteliais e uma melhor 
visualização das hifas e/ou pseudo-hifas (7). Essas me-
lhorias da técnica convencional e o tamanho das le-
veduras podem explicar o motivo do exame em meio 
líquido ser mais eficaz para a detecção e diferenciação 
das espécies de Candida sp. (8).

O presente estudo visa analisar em preparados em 
base líquida a percentagem de diagnósticos de Candi-
da sp., diferenciar e analisar a prevalência das espécies 
em relação à faixa etária das pacientes e verificar se há 
relação entre elas.

MATERIAL E MÉTODO

Foi realizado estudo longitudinal retrospectivo de 
casos com diagnóstico de Candida sp., em material de 
citologia cérvico-vaginal colhidas em base líquida a 
partir dos arquivos eletrônicos do Laboratório de Ana-
tomia Patológica e Citologia - Annalab - Curitiba – PR, 
separados dentre aqueles provenientes de consultórios 
médicos privados com diagnóstico de Candida sp. no 
período compreendido entre março de 2012 e abril de 
2013. 

Analisou-se a eficácia na detecção de Candida sp. 
através do método de citologia em base líquida.  Clas-
sificaram-se os subtipos de Candida sp. e a sua preva-
lência nas amostras. Ainda foi comparada a faixa etária 
das pacientes com os subtipos de Candida sp.  

Os examinadores (citotécnicos e patologistas) re-
ceberam instruções teórico-práticas para reconhecer e 
classificar morfologicamente as espécies de Candida 
sp., de forma padronizada empregando os critérios des-
critos por  Machado (11). A Candida albicans - hifas 
ou micélios de cor rosada ou marrom castanha com 
filamentos de aspecto reto ou encurvados, com o com-
primento variável. Podem ser curtos ou longos, geral-
mente segmentados . São sempre mais espessos e mais 
compridos do que as formas filamentosas do bacilo de 
Döderlein, geralmente estão acompanhados de espo-
ros de forma ovóide ou arredondados, que possuem 
a mesma cor e são rodeados por um pequeno halo 
esbranquiçado. Os esporos também podem ser obser-
vados isolados ou em pequenos grupos na periferia 
das células ou ainda junto de leucócitos ou no interior 
de células (Figura 01).  A Candida glabrata - leveduras 
que medem de 2.5 a 5 micra de diâmetro. São redondas 

ou ovais, podem mostrar gemulação solitária e também 
apresentar uma pseudocápsula. São vistas em grupos e 
se apresentam, na coloração de Papanicolaou, como le-
veduras encapsuladas. Raramente apresentam pseudo-
-hifas e ascósporos.  O Geotrichum candidum - apre-
senta hifas grossas, segmentadas em artrósporos que 
variam em tamanho e forma, sendo arredondados ou 
retangulares. É a única das três leveduras que apresenta 
verdadeiros micélios (hifas) com protoplasma contínuo 
da haste principal para as ramificações (Figura 02).

FIGURA 01: MICROSCOPIA C. ALBICANS (PAPANICOLAOU X 100) 

FIGURA 02: MICROSCOPIA G.CANDIDUM (PAPANICOLAOU X 100)

Do total de 5543 amostras, foram avaliadas 174 amos-
tras com diagnóstico de candidíase vulvovaginal, di-
ferenciando a espécie de Candida sp. A idade das 
pacientes, foi obtida de 96 das 174 amostras que conti-
nham a informação. 

Para estimar o percentual de casos de acordo com 
a espécie da Cândida foram construídos intervalos de 
95% de confiança. 

A avaliação da associação entre faixa etária (até 30 
anos, de 30 a 40 anos e mais de 40 anos) e a espécie de 
Cândida foi feita usando-se o teste de Qui-quadrado. 
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Para a comparação das espécies em relação à média de 
idade, foi considerado o modelo de análise da variância 
com um fator (ANOVA). Em todos os testes estatísticos 
valores de p<0,05 foram considerados significativos. Os 
dados foram analisados com o programa computacio-
nal Statistica v.8.0.

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da Sociedade Beneficente Evangélica 
de Curitiba, sob o parecer de número 241.459 .

RESULTADOS

Foi avaliado o total de exames realizados no perío-
do de março de 2012 até abril de 2013, totalizando 5543 
exames em base líquida. Em 176 deles foi encontrado 
o diagnóstico de Candida sp., representando 3,2% dos 
exames em base líquida . 

Do total de 5543 amostras confeccionadas em 
meio líquido, 174 demonstraram o diagnóstico de Can-
dida sp. e foram selecionadas para a análise. Quanto a 
subespécie de Candida sp. encontrada, a Candida albi-
cans representou 91,4% das amostras analisadas, sendo 
encontrada em 159 casos. A espécie Candida glabrata 
foi encontrada em 4%, representada por um total de 7 
amostras. A subespécie Geotrichum candidum repre-
sentou 4,6 % das amostras, 8 apresentavam esse agente 
(Tabela 01). 

TABELA 01: FREQUÊNCIAS E PERCENTUAIS EM RELAÇÃO A AS ES-
PÉCIES DE CÂNDIDA

Espécie de Cândida Frequência Percentual
IC 95% para 
o percentual

Cândida albicans 159 91,4 87,2 – 95,5

Geotrichum 
candidum

8 4,6 1,5 – 7,7

Cândida glabrata 7 4,0 1,1 – 6,9

Total 174 100,0

Foram analisados 96 prontuários que informavam 
a idade das mulheres que apresentaram vulvovagini-
te. A média de idade encontrada foi de 33,36 anos, a 
mediana representada foi de 30 anos (desvio padrão 
de 11; idades entre 18 e 61 anos) e a moda 25 anos. 
Considerando apenas as amostras com a espécie Can-
dida albicans, um total de 86 dos 96 prontuários avalia-
dos, a média de idade foi de 33,29 anos, a mediana de 
30,5 anos e a moda encontrada foi de 25 anos (desvio 
padrão 10,8; idades entre 18 e 59 anos). Já a espécie 
Candida glabrata foi relatada em 4 casos analisados, a 
média de idade foi de 37 anos, a mediana de 31,5 anos 
(desvio padrão 16,6; idades entre 24 e 61 anos) . Não 
houve a moda dentro desses casos, pois as idades não 
se repetiram. A espécie de Geotrichum candidum foi 
encontrada em 6 casos analisados, obtendo uma média 
de idade de 32 anos, a mediana de 27,5 anos (desvio 
padrão 12,9; idades entre 24 e 55 anos) e a moda não 
foi encontrada (Gráfico 01).

GRÁFICO 01: COMPARAÇÃO DAS ESPÉCIES DE CÂNDIDA EM RE-
LAÇÃO À IDADE 

EP: ERRO PADRÃO | DP: DESVIO PADRÃO

 
O valor do p foi de 0,771, demonstrando que não 

há diferença estatística significativa entre os grupos 
com relação à espécie de Cândida e a idade (Tabela 
02).

TABELA 02 : ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DA IDADE DE ACORDO 
COM AS ESPÉCIES.

Espécie de 
Cândida

Idade

Valor 
de p*N

Mé-
dia

Me-
diana

Mí-
ni-
mo

Má-
ximo

Desvio 
padrão

Candida 
albicans

86 33,3 30,5 18,0 59,0 10,8

Geotricum 
candidum

6 32,0 27,5 20,0 55,0 12,9 0,771

Candida 
glabrata

4 37,0 31,5 24,0 61,0 16,6

*ANOVA COM UM FATOR, P<0,05.

Ainda considerando a idade e a espécie de cân-
dida, os prontuários foram divididos entre três faixas 
etárias: menos de 30 anos, entre 30 e 40 anos, mais de 
40 anos (Tabela 03). O p=0,990 demonstra que não há 
associação significativa entre a faixa etária e a espécie 
de cândida.

TABELA 03: RELAÇÃO DAS ESPÉCIES DE CANDIDA E A FAIXA ETÁRIA

Espécie de 
Cândida

Faixa etária

< 30 anos 30 a 40 anos Mais de 40 anos

Candida 
albicans

38
88,37%

26
89,66%

22
91,67%

Geotrichum 
candidum

3
6,98%

2
6,9%

1
4,17%

Candida 
glabrata

2
4,65%

1
3,45%

1
4,17%

Total 43 29 24
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O resultado do teste estatístico indicou que não 
existe associação significativa entre a faixa etária e a 
espécie da Cândida (p=0,990).

DISCUSSÃO

O total de exames em base líquida observado no 
período analisado foi de 5543, sendo que os diagnósti-
cos de Candida sp. representaram 3,6%. Outro estudo 
compreendendo 904 exames obteve uma taxa de 10,4% 
de diagnóstico de Candida sp. (8).  A literatura relata 
que o processo de confecção das lâminas em meio lí-
quido pode facilitar a detecção da Candida sp. devido 
ao seu tamanho (8). 

A vulvovaginite causada por Candida sp. é uma 
das infecções do trato genital feminino mais comuns, 
apresentando sintomas incômodos à uma boa parte da 
população feminina. A subespécie mais comumente 
encontrada na literatura é a Candida albicans. Nesse 
estudo a subespécie totalizou 91,4% dos diagnósticos 
de candidíase vulvovaginal. Outros estudos apresenta-
ram taxas similares, sendo encontrada 80% em um estu-
do brasileiro (4) e 89,3% num estudo espanhol (12) Outro 
autor ressalta que a Candida albicans foi, por muito 
tempo, considerada único patógeno de importância 
médica e que a partir de 1980 as outras subespécies 
passaram a ser motivo de preocupação por infecções 
recorrentes (13). Esse mesmo estudo obteve uma taxa 
bem menor de Candida albicans, de 67,6%, taxa pró-
xima da encontrada por Yücesoy, que foi de 62,5%. 
Seyfarth encontrou uma taxa de 42,1% de Candida al-
bicans. 

No nosso estudo a Candida glabrata foi encontra-
da em uma taxa de 4%, concordando com a literatura 
descrita por Ottero, que evidenciou taxa de 2,7% e o 
do estudo de Yücesoy e Marol, que encontrou 8% de 
leveduras da espécie Candida glabrata. Esse achado 
destoa dos outros estudos pesquisados, que encontra-
ram taxas mais elevadas de Candida glabrata, como 
12,6% (13), 12% (14) e 29,6% (5). 

Na literatura pesquisada, somente os estudos de 

Seyfarth e de Yücesoy encontraram o Geotrichum can-
didum, numa taxa de 1,2% e 0,4% respectivamente. Em 
nosso estudo foi encontrada uma taxa de incidência de 
4,6% nos exames analisados. Tais variações podem es-
tar relacionadas com a técnica empregada e a experiên-
cia do observador em detectar esta espécie. É impor-
tante ressaltar que o tratamento pode ser modificado 
ao se diagnosticar uma candida não-albicans, evitando 
assim o uso incorreto de anti-micóticos e facilitando a 
cura das vulvovaginites por este agente de infecções 
ginecológicas.

Considerando a faixa etária, mulheres com menos 
de 30 anos compõe 44,8% dos nossos diagnósticos. Já 
a faixa etária entre 30 e 40 anos representou 30,2% dos 
resultados totais, enquanto a faixa etária acima de 40 
anos compreendeu outros 25%. Outro estudo apresen-
tou taxas semelhantes considerando as mesmas faixas 
etárias, sendo os valores respectivamente de 52,6%, 
24,5% e 22,9% (8). Isso pode significar que a vulvovagi-
nite afeta mulheres mais jovens com maior frequência, 
sendo o grupo com menos casos o de mulheres acima 
dos 40 anos. Há, aqui, a influência de outros fatores, 
dentre eles as variações hormonais (5) e o aumento da 
acidez vaginal (4) que dependem da idade influenciando 
a proliferação do agente patógeno. Não houve signi-
ficância estatística (p=0,99) na comparação das faixas 
etárias com a subespécie de Candida sp. encontrada, 
também não há referência dessa comparação em outros 
artigos presentes em nossa revisão de literatura. 

CONCLUSÃO

A partir dos resultados deste estudo conclui-se que:
1) O exame cérvico-vaginal em base líquida detec-

tou 3,2% de Candida sp.
2) Foi possível pela técnica empregada a diferen-

ciação das espécies de Candida sp sendo as mais de-
tectadas Candida albicans 91,4%, Candida glabrata foi 
encontrada em 4%, e Geotrichum candidum em 4,6%.

3) A espécie de Candida sp. encontrada não pos-
sui relação com a faixa etária das pacientes.

Stabach L, Magrin Y, Kim HJS, Tulio S, Collaço LM, Mousfi AK, Vazques MM, Miguel MT, Speling PF. Citopatho-
logy application in liquid medium in differential diagnosis of cervical/vaginal yeast. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 
2017;75(1):19-23.

ABSTRACT - Objectives: Annalise how prevalent each Candida sp. species is in different age groups and if there is 
any relation between age group and Candida sp. species. Methods: Retrospective longitudinal analysis of 174 liquid 
base exams with diagnosis of Candida sp. At the same time, the efficiency of liquid base method was evaluated, 
considering 5543 exams. Results: 176 (3,2%) cases of the total were diagnosed as Candida sp. It was possible to 
recognize Candida sp. species in Papanicolaou. In this study, a total of 174 liquid based smears were evaluated, 159 
(91,4%) of this total were Candida albicans, 8 (4,6%) were diagnosed as Geotrichum candidum and 7 (4%) were 
Candida glabrata. Conclusion: The cytology detected 3,2% of Candida sp., it was also possible to differ Candida 
sp. species in all cases, observing a prevalence of Candida albicans (91,4%). It was not possible to relate Candida 
sp. species to patients’ age group.

KEYWORDS - Cervical-vaginal cytology, liquid-based cytology, Papanicolaou, Candidiasis, vulvovaginitis.

Aplicação da Citopatologia em meio líquido no diagnóstico diferencial das leveduras cervico/vaginais.



23

1. Dalazen D, Zanrosso D, Wanderley L, Silva NL da, Fuentefria AM. Compa-
ração do perfil de suscetibilidade entre isolados clínicos de Candida spp. 
orais e vulvovaginais no Sul do Brasil. J Bras Patol e Med Lab Vol 47, n 
1,(jan/fev 2011), p 31-36. 2011; 

2. Boatto HF, Moraes MS de, Machado AP, Girão M, Fischman O. Correlação 
entre os resultados laboratoriais e os sinais e sintomas clínicos das pa-
cientes com candidíase vulvovaginal e relevância dos parceiros sexuais 
na manutenção da infecção em São Paulo, Brasil. Rev Bras Ginecol Obs. 
SciELO Brasil; 2007;29(2):80–4. 

3. Andrioli JL, Oliveira GSA, Barreto CS, Sousa ZL, Oliveira MCH de, Cazorla 
IM, et al. Frequência de leveduras em fluido vaginal de mulheres com e 
sem suspeita clínica de candidíase vulvovaginal. Rev bras ginecol Obs. 
2009;31(6):300–4. 

4. Corrêa P dos R, David PR dos S, Peres NP, Cunha KC da, Almeida MTG 
de. Caracterização fenotípica de leveduras isoladas da mucosa vaginal 
em mulheres adultas. Rev Bras Ginecol e Obs. Federação Brasileira das 
Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia; 2009;177–81. 

5. Cetin M, Ocak S, Gungoren A, Ulvi Hakverdi A. Distribution of Candida 
species in women with vulvovaginal symptoms and their association with 
different ages and contraceptive methods. Scand J Infect Dis. Taylor & 
Francis; 2007;39(6-7):584–8. 

6. Esim BE, Kars B, Karsidag AY, Karadeniz BI, Kaymaz O, Gencer S, et al. 
Diagnosis of vulvovaginitis: comparison of clinical and microbiological 
diagnosis. Arch Gynecol Obstet. 2010;282(5):515. 

7. Sandrin R, Campagnoli EB, França BHS, Lima AAS de. Comparação en-
tre a citologia em base líquida e a citologia esfoliativa convencional no 
diagnóstico da candidose bucal. Rev Odontol UNESP. 2010;39(1):33–9. 

8. Takei H, Ruiz B, Hicks J. Comparison of Conventional Pap Smears and a 
Liquid-Based Thin-Layer Preparation. Am J Clin Pathol. 2006;125:855–9. 

9. Davey E, Barratt A, Irwig L, Chan SF, Macaskill P, Mannes P, et al. Effect of 
study design and quality on unsatisfactory rates, cytology classifications, 
and accuracy in liquid-based versus conventional cervical cytology: a 
systematic review. Lancet. Elsevier; 2006;367(9505):122–32. 

10. Machado JP, Nascimento AJ, Leonart MSS. Citologia em meio líquido para 
exame de citologia cérvico-vaginal: Estudo comparativo sobre a atividade 
fixadora de etanol e de formaldeído. Rev do Inst Adolfo Lutz. Instituto 
Adolfo Lutz; 2008;67(2):148–55. 

11. Machado D. Aplicacao da citopatologia no diagnostico diferencial das le-
veduras cervico/vaginais. Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); 
2004; 

12. Otero L, Palacio V, Carreno F, Mendez FJ, Vazquez F. Vulvovaginal 
candidiasis in female sex workers. Int J STD AIDS. SAGE Publications; 
1998;9(9):526–30. 

13. García-Figueroa RB, Araiza-Santibáñez J, Basurto-Kuba E, Bonifaz-Trujillo 
A. Candida glabrata: un oportunista emergente en vulvovaginitis. Cir Cir. 
Academia Mexicana de Cirugía, AC; 2009;77(6):455–60. 

14. Seyfarth F, Wiegand C, Erhard M, Gräser Y, Elsner P, Hipler U. Identifica-
tion of yeast isolated from dermatological patients by MALDI-TOF mass 
spectrometry. Mycoses. Wiley Online Library; 2012;55(3):276–80.

REFERÊNCIAS

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017; 75(1):19-23.



24

Fritz A, Batista FS, Peccin Junior RD, Domit Filho M, Kompatscher R, Grocoski LF, Zini C, Miguel MT, Carneiro 
VV, Camacho SL. Avaliação da Capacidade Funcional para Atividades Diárias dos Pacientes Tratados Cirurgi-
camente das Fraturas Bicondilares de Planalto Tibial. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017;75(1):24-27.

RESUMO - Objetivo: Analisar a capacidade funcional, durante as atividades de vida diária, de indivíduos que 
sofreram fraturas do planalto tibial e foram submetidos a tratamento cirúrgico. Métodos: Foram analisados 
os prontuários de 168 pacientes após essa análise preliminar os pacientes selecionados foram submetidos a 
aplicação do questionário ADLS (Activities of Daily Living Scale). Resultados: Dos 168 prontuários analisados, 
44 atenderam aos critérios de inclusão, destes 16 responderam ao questionário, onde encontramos que 75% 
apresentaram resultado próximo ao normal. Conclusões: Concluímos que 12 dos indivíduos apresentaram 
capacidade funcional próximo ao normal, de acordo com a pontuação estabelecida pela escala utilizada.

DESCRITORES - Fraturas da tíbia, Avaliação, Atividades cotidianas.
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INTRODUÇÃO

O tratamento ideal de fraturas bicondilares do 
planalto tibial permanece controverso. Os objetivos 
do tratamento incluem a restauração do alinhamen-
to mecânico satisfatório, redução anatômica da su-
perfície articular e fixação estável que permite um 
intervalo de início de movimento precoce do joe-
lho. No entanto, atingir estes objetivos não podem 
ser diretamente correlacionados com melhora dos 
resultados dos pacientes(1). Estudo, analisando joe-
lhos de cadáveres submetidos a estresse em valgo 
ou varo, tanto isolado como combinado com com-
pressão axial, obteve alguns dos tipos de fratura do 
planalto tibial comumente encontrados(5). Especi-
ficamente, vários relatos têm sugerido que incon-
gruência articular residual do planalto tibial não 
compromete o resultado funcional a longo prazo(16).

Fraturas com depressão articular maiores que 
5 mm merecem tratamento cirúrgico(7). Além disso, 
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a redução aberta e fixação interna, particularmente 
através do envelope de tecido mole comprometido, 
tem sido associada com grandes complicações da 
ferida operatória. Existem diferentes formas de trata-
mento: redução fechada mantida com gesso ou tra-
ção; fixação percutânea, com uso de parafusos, fios 
ou fixador externo, sob visualização artroscópica 
ou artrotomia limitada e redução aberta por aborda-
gem ampla fixada com placa e parafusos(8). Métodos 
alternativos de tratamento para estas lesões graves 
foram, portanto, sugeridos(11,12). A maioria dos rela-
tos dos resultados funcionais das fraturas do platô 
tibial combinaram grupos heterogêneos de pacien-
tes e padrões de fratura, pesquisadores relatam os 
resultados de fraturas bicondilares do planalto ti-
bial frequentemente agrupadas lesões de gravidade 
variável. Em geral, por causa da relação intrínseca 
entre a gravidade de uma lesão e a capacidade de 
obter uma redução satisfatória, particularmente da 
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superficie articular, o impacto de cada uma destas va-
riáveis no resultado tem sido difícil de avaliar. Para evi-
tar sequelas é necessário buscar a redução anatômica e 
a fixação estável da superfície articular e realizar movi-
mentação precoce para impedir a formação de aderên-
cias e retrações capsulo-ligamentares(6).

Objetivo do presente estudo foi analisar a capa-
cidade funcional, durante as atividades de vida diária, 
de indivíduos que sofreram fraturas do planalto tibial e 
foram submetidos a tratamento cirúrgico.

MATERIAL E MÉTODO

O levantamento dos dados dos pacientes foram 
obtidos pela análise de prontuários catalogados no Ser-
viço de Arquivo Médico (SAME) do Hospital Univer-
sitário Evangélico de Curitiba. Foram solicitados junto 
ao centro cirúrgico deste hospital os códigos referentes 
aos procedimentos cirúrgicos destinados ao tratamento 
de fraturas de planalto tibial, realizados no período de 
janeiro de 2008 a dezembro de 2014.

Foram pesquisados no total 168 prontuários, sen-
do estudados os casos e colhidos os dados idade, sexo, 
classificação da fratura membro, além dos dados pes-
soais do paciente para possível contato com o mesmo 
em que houvesse apenas o diagnóstico de fratura de 
planalto tibial.

Os critérios de exclusão admitidos para a presen-
te pesquisa foram: presença de fratura(s) associada(s), 
impossibilidade de contato com o paciente, casos psi-
cóticos, óbito e fraturas de planalto tibial dos tipos 1 a 
4. Perante a tais critérios, foram então selecionados e 
analisados 44 pacientes, com diagnóstico de fratura de 
planalto tibial. Destes 16 responderam ao questionário.

Métodos
Para avaliação da qualidade funcional do joelho, 

foi utilizado o questionário ADLS (Activities of Daily 
Living Scale)(10). Este é composto por 17 perguntas, sen-
do sete (sintomáticas) e dez (referentes à incapacidade 
funcional durante as atividades de vida diária), cada 
pergunta apresenta múltipla escolha com pontuação 
específica. Apenas uma alternativa é assinalada para 
cada pergunta e a pontuação de cada indivíduo obtida 
pela soma dos pontos de cada questão. A pontuação 
máxima da escala, relacionada ao desempenho funcio-
nal da articulação do joelho, equivale a 80 pontos e a 
mínima 0 ponto. A escolha do instrumento baseou-se 
na sensibilidade do mesmo quando comparado a ou-
tras escalas para joelho (Cincinnati, Lysholm e Womac), 
nas quais contribuíram para realização do artigo e da 
nova escala para avaliação funcional da articulação do 
joelho.

O questionário citado foi aplicado aos pacientes 
via telefone, sem alteração das suas características ge-
rais.

RESULTADOS

Em relação ao gênero, do total de 16 pacientes 
(Quadro 1), 12 (75%) são do sexo masculino e 04 (25%) 
do sexo feminino na proporção de 3:1. Média de idade 
de 36,31 anos (16-64 anos).

QUADRO 1 - 12 (75%) SÃO DO SEXO MASCULINO E 04 (25%) DO 
SEXO FEMININO

Sexo Pacientes

Masculino 12

Feminino 04

 
Quanto ao número de placas 02 pacientes neces-

sitaram de 02  placas e 14 pacientes 01 placa, quanto 
a classificação das fraturas, 10 classificadas com Schat-
zker 6 e 06 pacientes Schatzker 5 (Quadro 2):

QUADRO 2 - NÚMERO DE PLACAS 02 PACIENTES NECESSITARAM 
DE 02  PLACAS E 14 PACIENTES 01 PLACA, QUANTO A CLASSIFICA-
ÇÃO DAS FRATURAS, 10 CLASSIFICADAS COM SCHATZKER 6 E 06 
PACIENTES SCHATZKER 5.

Placas
Classificação  
(Schatzker)

1 2 5 6

14 02 6 10

 
Quanto ao mecanismo do trauma, 07 colisão moto, 

03 queda de altura, 01 esportivo, 01 agressão, 01 atro-
pelamento, 03 acidente automobilístico (Gráfico 01).

GRÁFICO 01 - MECANISMO DO TRAUMA, 07 COLISÃO MOTO, 03 
QUEDA DE ALTURA, 01 ESPORTIVO, 01 AGRESSÃO, 01 ATROPELA-
MENTO, 03 ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO

Quanto aos escores levantados pelo questionário 
ADLS (Quadro 03), os valores obtidos de média 61,4, 
desvio padrão 22,93, valor máximo 80 e valor mínimo 
22.

QUADRO 03 - MÉDIA 61,4, DESVIO PADRÃO 22,93, VALOR MÁXI-
MO 80 E VALOR MÍNIMO 22.

Unidade Média DP Máx. Mín.

ADLS 61,4 22,93 80 22
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DISCUSSÃO

O presente estudo analisou 16 indivíduos, sendo 
12 do sexo masculino e 04 do sexo feminino. Após a 
aplicação do questionário ADLS, foi obtida uma varia-
ção da pontuação entre 80 e 22 pontos, com média de 
61,40 pontos. Portanto, para a nossa amostra 75% dos 
pacientes (12 pacientes) apresentaram escore funcional 
que podemos considerar próximo da normalidade mes-
mo se tratando de fraturas graves com as piores classi-
ficações. Este estudo teve várias limitações. Vários rela-
tórios têm sugerido que a precisão e reprodutibilidade  
radiográfica nas classificações não são excelentes(20). 
Mesmo assim os resultados encontrados estão muito 
próximos aos encontrados na literatura consultada(2). 

O mecanismo de trauma mais frequente observa-
do foi o de trauma de alta energia, responsável por 
13 (80%) dos acometimentos, sendo que os acidentes 
motociclísticos e os automobilísticos representaram, 
respectivamente, sete (43%) e três (19%) dos casos. Tal 
dado entra em conflito com outros estudos encontra-
dos(4), nos quais os acidentes automobilísticos apresen-
taram maior prevalência. Os mecanismos de trauma 
mais frequentes estão divididos entre quedas, acidentes 
no trânsito e lesões no esporte. Estudos realizados ob-
servaram que acidentes automobilísticos representaram 
40% a 60% das fraturas do planalto tibial(4).

Em relação ao acometimento por faixa etária, pô-
de-se observar que os pacientes tem em média 36,31 
anos, ou seja a parcela da população em idade produ-
tiva.

Já, em relação ao sexo, constatamos que quatro 
indivíduos são do sexo feminino. Notamos também 
que, o mecanismo de trauma de alta energia foi mais 
frequente nos indivíduos com menor idade; já o meca-
nismo de trauma de baixa energia foi mais frequente 
nos indivíduos com maior idade.

Apesar destas limitações, as características de fra-
tura no grupo de estudo foram semelhantes às da po-
pulação de estudo elegíveis e a taxa de seguimento 
foi semelhante ao comumente relatados na literatura, 
particularmente com a sua duração de seguimento(19).

CONCLUSÃO

Concluímos que os indivíduos submetidos a trata-
mento cirúrgico, após fratura do planalto tibial, tendo 
em vista as gravidades classificadas para esta fratura, 
apresentaram em média capacidade funcional próxi-
mas aos indivíduos normais estabelecido pelo questio-
nário ADLS, indicando que a qualidade funcional da 
articulação do joelho, durante as atividades de vida di-
ária foram preservadas.

Fritz A, Batista FS, Peccin Junior RD, Domit Filho M, Kompatscher R, Grocoski LF, Zini C, Miguel MT, Carneiro VV, 
Camacho SL. Assessment of functional ability for daily activities of the surgically treated patients of tibial plateau 
fractures bicondylar. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017;75(1):24-27.

ABSTRACT - Objective: Analyze the functional capacity during daily life activities of individuals who experienced 
tibial plateau fractures and underwent surgery. Methods: 168 patient records were analyzed after this preliminary 
analysis the selected patients underwent application of ADLS questionnaire (Activities of Daily Living Scale). Results: 
Of the 168 records analyzed, 44 met the inclusion criteria, 16 of these responded to the questionnaire, which found 
that 75% had results close to normal. Conclusions: We concluded that 12 of the subjects had near-normal functional 
capacity, according to the scores established by the scale used.
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RESUMO - Objetivos: Avaliar a incidência de cesarianas e partos normais em um hospital de referência em 
alto risco gestacional. Além disso, avaliar as condições clínicas que implicam em um maior risco de realização 
de cesarianas. Métodos: Foram avaliados dados dos registros do Centro Cirúrgico Obstétrico do Hospital Uni-
versitário Evangélico de Curitiba, nos quais consta a totalidade de nascimentos no período de abril de 2013 a 
abril de 2014. Foram consideradas as seguintes variáveis nos grupos P (parto normal) e C (cesarianas): disto-
cia, frequência cardíaca fetal (FCF) não tranquilizadora, idade gestacional ecográfica, gemelaridade, diabetes 
mellitus gestacional, síndromes hipertensivas (doença hipertensiva específica da gravidez, pré-eclâmpsia e 
hipertensão arterial sistêmica), infecção de trato urinário de repetição, idade da gestante, iteratividade, hi-
potireoidismo, número de gestações, partos e cesarianas prévias. A análise estatística foi realizada através dos 
testes t de Student, não-paramétrico de Mann-Whitney para variáveis quantitativas e do teste Qui-Quadrado 
para variáveis qualitativas. Valores de p < 0,05 indicaram significância estatística. Resultados: Do total de 
2617 nascimentos no período o número de partos normais correspondeu a 1471, representando 56,2% e o 
de cesarianas 1146, representando 43,8%. As taxas de cesarianas mostraram-se significativas, configurando-
se como fator de risco para sua realização nas variáveis: iteratividade (grupo P=2; C=234; OR=188,9), DMG 
(grupo P=183; C=230; OR=1,77), obesidade (grupo P=65; C=141; OR=3,04), hipotireoidismo (grupo P=205; 
C=194; OR=1,26), idosas (grupo P=143; C=184; OR=2,03), Sd. hipertensivas (grupo P=213; C=338; OR=2,48), 
FCF não tranquilizadora (grupo P=11; C=65; OR=7,98), gemelaridade (grupo P=32; C=76; OR=3,2), prema-
turidade extrema (grupo P=55; C=92; OR=2,23). Quanto às distocias, 100% dos casos (50) evoluíram para 
cesariana. Não se mostraram como fatores de risco para cesarianas as variáveis: ITU (grupo P=68; C=26; 
OR=0,48) e adolescentes (grupo P=143; C=42; OR=0,35). Conclusão: A incidência de cesarianas avaliada foi 
maior que a meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. As variáveis iteratividade, diabetes, sín-
dromes hipertensivas, obesidade, hipotireoidismo, idosas, gemelaridade, distocia, FCF não tranquilizadora e 
prematuridade extrema apresentaram-se como fatores de risco para a realização de cesariana.

DESCRITORES - Cesárea, Parto, Fatores de Risco, Gravidez de Alto Risco, Complicações na Gravidez, Serviços 
de Saúde Materna.
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que a gestação é um fenômeno 
fisiológico, fazendo parte de uma experiência de 
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vida saudável. Porém, a ocorrência acima da mé-
dia de determinadas complicações, afetando a vida 
ou saúde da gestante ou do feto são consideradas 
gestações de alto risco (1). 
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Os serviços de atendimento a gestações de alto 
risco, no contexto dos últimos 20 anos, passaram por 
transformações nas determinações de suas condutas 
frente às diferentes situações de risco apresentadas 
pelas gestantes cadastradas. Especialmente no que diz 
respeito à via de parto, segundo a Organização Mundial 
da Saúde, a realização de cesarianas deve ser conduzi-
da de maneira mais criteriosa, uma vez que o aumento 
das taxas do parto cirúrgico nos últimos anos não se 
acompanhou de uma diminuição da mortalidade peri-
natal ou materna (2). 

O Brasil vem apresentando uma das mais elevadas 
taxas de cesáreas do mundo. Tal fato pode se dever 
dentre outros fatores, ao aprimoramento da técnica ci-
rúrgica e anestésica, a maior oferta de recursos prope-
dêuticos e tecnológicos indicando riscos para o feto, ao 
aumento da incidência de gestações em pacientes com 
cesariana prévia e fatores socioculturais relacionados à 
maior praticidade do parto programado, havendo assim 
um aumento do número de cesarianas eletivas. Cada 
vez mais discussões vêm ocorrendo acerca da possibili-
dade de se evitar a realização de uma cesárea em situ-
ações de emergência, por risco materno ou fetal, sendo 
assim importante uma discussão acerca das condições 
específicas que indicariam o procedimento cirúrgico ou 
aumentariam o risco de sua realização (3). 

O objetivo deste trabalho foi de avaliar a incidên-
cia de cesarianas e partos normais em um hospital de 
referência de alto risco gestacional. Além disso, avaliar 
as condições clínicas que implicam em um maior risco 
de realização de cesarianas. 

PACIENTES E MÉTODOS

Para a realização do presente estudo prospectivo 
foram avaliados dados obtidos nos livros de registros 
do Centro Cirúrgico Obstétrico do Hospital Universitá-
rio Evangélico de Curitiba (HUEC).

As variáveis estudadas foram distocia, cardiotoco-
grafia não tranquilizadora, idade gestacional ecográfica 
(prematuro extremo – <34 semanas; prematuro – 34 
a 37 semanas e 6 dias; termo – 38 a 41 semanas e 6 
dias; pós-termo as com >42 semanas). Outras variáveis 
foram gemelaridade e doenças associadas à gestação, 
como diabetes mellitus gestacional (DMG), síndromes 
hipertensivas (doença hipertensiva específica da gravi-
dez (DHEG), pré-eclâmpsia (PE) e hipertensão arterial 
sistêmica (HAS). Além disso, na avaliação do perfil da 
gestante: infecção de trato urinário (ITU) de repetição, 
idade da gestante, iteratividade, hipotireoidismo e an-
tecedentes obstétricos.

Foram incluídas no estudo as pacientes que re-

ceberam atendimento para a interrupção da gestação. 
Foram excluídos casos de óbito materno ou fetal, se-
guidos ou não de curetagem.

Variáveis quantitativas foram descritas por estatís-
ticas de média, mediana, valor mínimo, valor máximo 
e desvio padrão. Variáveis qualitativas foram sumari-
zadas por frequências e percentuais. Para comparação 
dos dois tipos de parto, em relação a variáveis quan-
titativas foram considerados o teste t de Student para 
amostras independentes e o teste não paramétrico de 
Mann-Whitney. Para avaliação da associação entre o 
tipo de parto e variáveis qualitativas foi considerado 
o teste Qui-Quadrado. Valores de p menores do que 
0,05 indicaram significância estatística. Os dados foram 
analisados com o programa computacional IBM SPSS 
Statistics v.20 ®.  Análise multivariada foi realizada pelo 
cálculo do Odds ratio (OR), com intervalo de confiança 
de 95% (IC 95%). 

O estudo teve início após sua aprovação pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Evangélica do 
Paraná, CAAE: 34392714.2.0000.0103 .

Não houve conflitos de interesse durante a elabo-
ração deste estudo.

RESULTADOS

Durante o período de estudo foram avaliados 2617 
partos, sendo esses divididos em partos normais e cesa-
rianas. O número de partos normais foi de 1471, corres-
pondendo a uma taxa de 56,2%, enquanto o número de 
cesarianas foi de 1146, ou 43,8% nos partos realizados 
no período de um ano.

As variáveis previamente citadas na seção dos mé-
todos do presente artigo foram avaliadas separadamen-
te nos 2 grupos estudados, submetidas a parto normal 
(grupo P) e submetidas a cesarianas (grupo C). 

No grupo C a taxa de iteratividade foi de 20,5% 
(234), contra 0,1% (2) do grupo P (OR=188,9; IC=95%: 
46,8- 761,6). Na variável DM o grupo P apresentou uma 
taxa de 12,5% (183), enquanto no grupo C a taxa foi 
de 20,1% (230) (OR=1,77; IC=95%: 1,43-2,19). Quanto a 
variável infecção urinária de repetição, esta apresentou 
uma incidência de 4,6% (68) no grupo P, e 2,3% (26) no 
grupo C (OR=0,48; IC=95%:0,3-0,76). No grupo P 4,4% 
(65) das gestantes eram obesas, contra 12,3% (141) do 
grupo C (OR=3,04; IC=95%: 2,24-4,12). Quanto a pre-
sença de hipotireoidismo o grupo P apresentou uma 
taxa de 13,9% (205), enquanto no grupo C esse valor 
foi de 17% (194) (OR=1,26; IC=95%: 1,02-1,56). Em to-
das essas variáveis o valor de p, avaliado pelo teste de 
Qui-Quadrado , foi <0,001 (Tabela 1). 
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TABELA 1 – TAXAS DE CESARIANAS E PARTOS DE ACORDO COM CONDIÇÕES CLÍNICAS

Variável Classificação

Tipo de Parto
Valor 
de p*

OR IC 95%Normal Cesariana

n % n %

Iterativa Não (ref) 1466 99,9% 908 79,5%    

 Sim 2 0,10% 234 20,5% <0,001 188,9 (46,85 ; 761,68)

 Total 1468 100,0% 1142 100,0%    

DM Não (ref) 1286 87,5% 912 79,9%    

 Sim 183 12,5% 230 20,1% <0,001 1,77 (1,43 ; 2,19)

 Total 1469 100,0% 1142 100,0%    

Obesa Não (ref) 1406 95,6% 1003 87,7%    

 Sim 65 4,4% 141 12,3% <0,001 3,04 (2,24 ; 4,12)

 Total 1471 100,0% 1144 100,0%    

ITU de repetição Não (ref) 1403 95,4% 1117 97,7%    

 Sim 68 4,6% 26 2,3% 0,001 0,48 (0,3 ; 0,76)

 Total 1471 100,0% 1143 100,0%    

Hipotireoidismo Não (ref) 1266 86,1% 948 83,0%    

 Sim 205 13,9% 194 17,0% 0,031 1,26 (1,02 ; 1,56)

 Total 1471 100,0% 1142 100,00%    

INFECÇÃO DE TRATO URINÁRIO (ITU); DIABETES MELLITUS (DM);

TABELA 2 - TAXAS DE CESARIANAS E PARTOS DE ACORDO COM OS EXTREMOS ETÁRIOS

Variável Classificação

Tipo de Parto

V a l o r  
de p*

OR IC 95%Normal Cesariana

n % n %

Idosa Não (ref) 1343 91,4% 959 83,9%    

 Sim 127 8,6% 184 16,1% <0,001 2,03 (1,59 ; 2,58)

 Total 1470 100,0% 1143 100,0%    

Adolescente Não (ref) 1327 90,3% 1098 96,3%  

 Sim 143 9,7% 42 3,7% <0,001 0,35 (0,25 ; 0,51)

 Total 1470 100,0% 1142 100,0%    

Quanto à faixa etária, 8,6% (127) das pacientes que 
realizaram parto normal eram idosas e 9,7% (143) eram 
adolescentes. Já nas submetidas à cesariana 16,1% (184) 
eram idosas e 3,7% (42) eram adolescentes. Sendo que 
a variável idosa se apresentou como um fator de ris-

co (OR=2,03; IC=95%: 1,59-2,58), enquanto a variável 
adolescente não pôde ser considerada como um risco 
significativo (OR=0,35; IC=95%: 0,25-0,51). Em ambas 
as variáveis o valor de p, avaliado pelo teste de Qui-
-Quadrado , foi <0,001. (Tabela 2). 

Encontrou-se uma média de 25,85 anos nas ges-
tantes submetidas à parto normal e 28,36 anos nas 
gestantes submetidas à cesarianas (teste t de student: 
p<0,001).

No que tange à DHEG, sua incidência no grupo 
P foi de 1% (15), e 2,3% (26) no grupo C (OR=2,26; 
IC=95%: 1,19-4,29). Já as gestantes que evoluíram para 
pré- eclampsia (PE), corresponderam a 7,1% (104) do 
partos normais e 17,8% (203) das cesarianas (OR=2,84; 
IC=95%: 2,21-3,65). Quanto a HAS 7% (103) do grupo P 
apresentavam a doença, enquanto o valor do grupo C 

foi de 12,4% (142) (OR= 1,88; IC=95%: 1,44-2,46). Para 
se melhor avaliar e discutir a relação entre essas doen-
ças e a ocorrência de cesarianas, optou-se por agrupá-
-las como a denominação única de Síndromes Hiper-
tensivas, a qual seguiu o padrão de suas componentes, 
ou seja, apresentou uma taxa maior de sua ocorrência 
na realização dos partos por cesariana (29,6%) configu-
rando-se como risco para a realização do procedimento 
(OR=2,48; IC=95%: 2,05-3,01). Nas três últimas variáveis 
o valor de p, avaliado pelo teste de Qui-Quadrado , foi 
< 0,001 (Tabela 3). 
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TABELA 3 - TAXAS DE CESARIANAS E PARTOS DE ACORDO COM AS DOENÇAS HIPERTENSIVAS

Variável Classificação

Tipo de Parto
Va l o r  
de p*

OR IC 95%Normal Cesariana

n % n %

DHEG Não (ref) 1456 99,0% 1117 97,7%    

 Sim 15 1,0% 26 2,3% 0,010 2,26 (1,19 ; 4,29)

 Total 1471 100,0% 1143 100,0%    

PE Não (ref) 1367 92,9% 939 82,2%  

 Sim 104 7,1% 203 17,8% <0,001 2,84 (2,21 ; 3,65)

 Total 1471 100,0% 1142 100,0%    

HAS Não (ref) 1367 93,0% 1001 87,6%    

 Sim 103 7,0% 142 12,4% <0,001 1,88 (1,44 ; 2,46)

 Total 1470 100,0% 1143 100,0%    

Síndromes
hipertensivas

Não (ref) 1257 85,5% 804 70,4%

Sim 213 14,5% 338 29,6% <0,001 2,48 (2,05 ; 3,01)

Total 1470 100,0% 1142 100,0%

DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GRAVIDEZ (DHEG); PRÉ-ECLÂMPSIA (PE); HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS);

TABELA 4- TAXAS DE CESARIANAS E PARTOS RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES FETAIS

Variável Classificação

Tipo de Parto

V a l o r  
de p*

OR IC 95%Normal Cesariana

n % n %

Gemelar Não (ref) 1438 97,8% 1067 93,4%    

Sim 32 2,2% 76 6,6% <0,001 3,20 (2,1 ; 4,87)

Total 1470 100,0% 1143 100,0%    

Distocia Não (ref) 1470 100% 1093 95,6%    

Sim 0 0% 50 4,4% <0,001 - -

Total 1470 100,00% 1143 100,0%    

FCF não tranquili-
zadora

Não (ref) 1460 99,3% 1081 94,3%  

 Sim 11 0,70% 65 5,7% <0,001 7,98 (4,19 ; 15,19)

 Total 1471 100,00% 1146 100,0%    

FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF);

Analisando-se a ocorrência de distocia, verificou-
-se um predomínio de sua ocorrência no grupo cesaria-
na, 4,4% (50), não havendo casos registrados no grupo 
submetido à parto normal. Já no que diz respeito a 
ocorrência de FCF não tranquilizadora o predomínio 
também ocorreu no grupo C, com uma taxa de 5,7% 
(65), contra apenas 0,7% (11) no grupo P, configuran-

do-se como fator de risco para cesariana (OR=7,98; 
IC=95%: 4,19-15,19). Quanto a gemelaridade os resul-
tados mostraram que a grande maioria foi submetida a 
cesariana, correspondendo à 6,6% (76) dos partos des-
se grupo e 2,2% (32) do grupo P (OR= 3,2; IC=95%: 2,1-
4,87). Em todas essas variáveis o valor de p, avaliado 
pelo teste de Qui-Quadrado , foi <0,001 (Tabela 4). 

Quanto à prematuridade, os nascidos foram clas-
sificados em: prematuro extremo, prematuro, termo e 
pós-termo. Com destaque aos prematuros extremos, 
sendo destes 8,1% (92) incluídos no grupo C e 3,8% 
(55) no grupo P (OR=2,23; IC=95%: 1,58-3,15).

Sobre o número de cesarianas prévias, constatou-
-se que 51,32% (584) das gestantes do grupo C estavam 

sendo submetidas à cesariana pela primeira vez, sendo 
nesse número incluídas primíparas e também gestantes 
submetidas anteriormente à parto normal. Já no outro 
grupo, 12,6% (184) das gestantes que foram submetidas 
à parto normal, já haviam realizado pelo menos uma 
cesariana anteriormente (Tabela 5).
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DISCUSSÃO

A incidência de cesarianas encontrada no hospital 
avaliado na presente pesquisa foi consideravelmente 
maior do que é preconizado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a qual estabelece uma taxa máxima 
de 15% (4). Tais diferenças de valores podem dever-se  
ao fato de que a maternidade avaliada faz parte de uma 
instituição escola de nível terciário, sendo portanto es-
pecializada em gravidez de alto risco, acabando por 
receber casos de alta complexidade de toda a região. 

Diversos autores declaram que as taxas propostas 
pela OMS são meramente referenciais e não um objeti-
vo normativo, sendo necessário avaliar a população em 
questão para poder então propor uma taxa cabível (5,6,7).
Vale ressaltar que tais metas foram propostas em 1985, 
reforçando ainda mais a necessidade de sua atualiza-
ção. Sendo assim, pode-se dizer que a incidência de ce-
sarianas no hospital avaliado reflete sua proporção de 
atendimento a gestantes de alto risco, dentre pacientes 
portadoras de intercorrências clínicas e/ou obstétricas.

Por outro lado, segundo dados fornecidos pelo 
DATASUS, em 2011 a taxa de cesarianas no Brasil ficou 
em torno de 53%. Especificamente na Região Sul esse 
número foi de 60,11% (8). Ou seja, no serviço avaliado 
houve uma menor taxa comparando-se ao âmbito na-
cional. Porém, esse valor ainda está longe dos parâme-
tros vigentes nos países desenvolvidos, que mesmo pos-
suindo um modelo de atenção altamente medicalizado, 
conseguem manter suas taxas em torno de 30% (8,9).

Condições obstétricas
Foi constatado em relação às primíparas, que uma 

maior parte foi submetida a parto por via vaginal, o que 
diverge do encontrado na literatura mas se adequa às 
taxas pretendidas pela OMS. Um estudo realizado por 
Cabral et al, revelou que primiparidade seria um fator 
de risco para a realização de cesariana, assim como o 
encontrado em outro estudo realizado por Ehrenberg e 
colaboradores em um Hospital em Ohio, nos Estados 
Unidos (10,11).

Quanto à iteratividade, Nomura et al encontraram 
uma taxa de 18,4% das cesarianas realizadas pelo fator 
iteratividade nas pacientes. Já no presente estudo foi 
registrado um valor de 20,5% de iterativas no total de 
cesarianas, sendo que apenas 0,1% dos partos normais 
foram realizados por essa condição. Os valores de am-
bos os estudos estão de acordo com o Manual Técnico 
de Gestação de Alto Risco elaborado pelo Ministério 

TABELA 5- NÚMERO DE CESARIANAS PRÉVIAS RELACIONADAS AO TIPO DE PARTO ESCOLHIDO

Nº de Cesáreas
Prévias

Tipo de Parto
V a l o r  
de p*

OR IC95%Normal Cesariana

n % n %

0 (ref) 1280 87,4% 584 51,32%    

1 ou mais 184 12,6% 554 48,7% <0,001 6,6 (5,44 ; 8,01)

Total 1464 100,0% 1138 100,0%    

da Saúde em 2010, no qual a cesariana eletiva deve 
ser o método escolhido nas situações de iteratividade 
(duas ou mais cicatrizes de cesáreas anteriores) e nas 
situações de contraindicação absoluta de parto por via 
vaginal (3,12).

A distocia de progressão é considerada uma emer-
gência obstétrica incomum e na maioria das vezes im-
previsível, não havendo dúvidas quanto a sua relação 
com o aumento da morbidade e mortalidade materna e 
fetal (13,14). Tal severidade condiz com o encontrado, ao 
constatar-se que todos os casos envolvendo tal compli-
cação evoluíram para o procedimento cirúrgico.

Quanto às gestações gemelares, verificou-se se-
melhança do encontrado na literatura, indicando um 
maior risco para o procedimento cirúrgico nessas situ-
ações (10,15). 

 
Condições fetais
Analisando-se o contexto da prematuridade, as-

sim como neste estudo, verificou-se que outros autores 
também perceberam uma maior prevalência da cesaria-
na em casos de gestação pré-termo. Sugerindo a pos-
sível ocorrência de ‘’casualidade reversa’’, ou seja, em 
que a realização excessiva de cesariana como cirurgia 
de eleição levaria a maiores índices de prematuridade, 
e não o contrário (6,16).

A frequência cardíaca fetal (FCF) não tranquiliza-
dora, constatada através de exame de cardiotocografia, 
configura-se, em países desenvolvidos, como 10% das 
causas para realização de cesariana (17). No serviço ava-
liado verificou-se sua ocorrência como um risco exis-
tente para sua realização. Em uma revisão sistemática, 
ao se analisar 12 ensaios clínicos que comparavam a 
ausculta fetal intermitente com a monitorização eletrô-
nica da FCF, foi observado um aumento da frequência 
de cesarianas com a monitorização eletrônica sem 
redução significativa da mortalidade perinatal porém 
com redução significativa de convulsões neonatais no 
grupo da monitorização (18).

Condições maternas
Sabe-se que a ocorrência de anormalidades clíni-

cas é diretamente proporcional à idade materna, in-
fluenciando, muitas vezes, o aumento na incidência 
de cesarianas (3). Em estudo realizado em Botucatu, 
verificou-se uma incidência de 59,6% de partos cesá-
reas nas gestantes com idade superior a 28 anos (19). Já 
em estudo realizado em um serviço de alto risco em 
um Hospital Universitário de São Paulo, entre as pa-
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cientes com idade superior ou igual a 35 anos, houve 
associação com o parto cesariano em 62,9% dos casos 
(3). Paralelamente, em outro estudo realizado com 553 
mulheres em hospitais de São José do Rio Preto a pre-
sença de cesáreas também elevou-se com o avanço da 
idade, sendo que a faixa etária de 30 anos ou mais 
apresentou uma proporção de aproximadamente 95% 
de partos cirúrgicos (2). Tais valores condizem com a 
porcentagem encontrada em nossa pesquisa, que foi 
de 59,1% de cesarianas no grupo de gestantes idosas, 
acima de 35 anos. 

Por outro lado, no serviço analisado 13,4% das 
gestantes eram adolescentes, sendo considerado um 
número expressivo, porém ainda inferior às estatísticas 
gerais do estado do Paraná, que demonstram um índice 
de 19,3% de gestantes adolescentes. Um estudo reali-
zado em Maringá encontrou uma taxa de 25,5% das 
gestantes com idade inferior a 20 anos (1,20). Apesar de 
um número expressivo de adolescentes no presente es-
tudo, esse fator não se apresentou como de risco para 
a realização de cesarianas.

Estudo realizado por Parada constatou que para 
todas as patologias pré-natais por eles analisadas – 
DHEG, placenta prévia, amniorrexe prematura, HAC, 
diabetes mellitus gestacional e não gestacional, traba-
lho de parto prematuro, entre outras – não houve uma 
diferença estatisticamente significativa segundo a faixa 
etária materna (19).

De acordo com Nomura et al, síndromes hiperten-
sivas estão entre os diagnósticos clínicos mais frequen-
tes na população de gestantes (3). Em estudo realizado 
por Cabral et al. aproximadamente metade das mulhe-
res nessas situações foram submetidas à cesárea, o que 
similarmente provou-se verdade no presente estudo (10).    

Quanto às condições metabólicas das gestantes, 
Baron et al. demonstrou que pacientes obesas apre-
sentaram uma maior taxa geral de realização de cesá-
reas, tanto emergenciais quanto eletivas, assim como 
um maior tempo de cirurgia na sua realização (21). Já em 
estudo realizado por Ehrenberg et al., ao se comparar 
mulheres obesas com mulheres de IMC <30, constatou 
que o risco de cesárea também foi maior no primeiro 
grupo (11).Tais achados condizem com o encontrado em 
nosso estudo, no qual obesidade apresentou-se como 

fator de risco relevante. 
Segundo dados do Ministério da Saúde o hipoti-

reoidismo complica de 0,1 a 0,3% das gestações. Essa 
enfermidade quando não tratada ou inadequadamente 
tratada tem sido correlacionada com um risco eleva-
do de abortamento, pré-eclâmpsia, descolamento pre-
maturo da placenta, crescimento intrauterino restrito, 
prematuridade e natimortalidade. (12). É importante lem-
brar que o hipotireoidismo se apresenta, na maioria 
das vezes associado a outras doenças, ficando difícil 
configurá-lo como um fator de risco isolado que indi-
que a realização do procedimento cirúrgico.

Ehrenberg et al. também observaram que o dia-
betes em sua forma pré-gestacional constitui risco 3 
vezes maior para esta cirurgia. Em estudo do tipo caso-
-controle realizado por Silva et al com 3626 gestantes, 
verificou um aumento no risco de realização de cesa-
rianas nas pacientes que possuíam Diabetes mellitus , 
já no serviço do HUEC foi encontrado um menor risco, 
porém ainda relevante (22).

De acordo com o Ministério da Saúde problemas 
urinários são comuns no período gestacional e ocorrem 
em 17-20% das gestações. No serviço foi observado 
que tal fator não representou um determinante de risco 
maior para a realização de cesariana no serviço. Segun-
do Duarte et al a principal complicação encontrada em 
gestantes com infecção das vias urinárias foi o trabalho 
de parto pré-termo (23).

CONCLUSÃO

Observou-se que as variáveis iteratividade, diabe-
tes, síndromes hipertensivas, obesidade, hipotireoidis-
mo, idosas, gemelaridade, distocia, FCF e prematuri-
dade extrema, apresentaram-se como fatores de risco 
para a realização de cesariana. Ao se considerar o ITU 
de repetição, gestação na adolescência e prematurida-
de, verificou-se que tais variáveis não se apresentaram 
como riscos significativos para a realização do procedi-
mento cirúrgico.

Ainda, se mostra necessária a realização de mais 
estudos para que haja uma maior e mais constante 
identificação das doenças associadas a um maior nú-
mero de realização de cesarianas.

Francisco JAFC, Sampaio ALK, Maccari DF, Montemezzo GP, Vendramin JS, Gasperin Júnior P, Budel VM, Leinig CAS. 
Cesarean sections and vaginal deliveries index assessment in a reference hospital for high risk pregnancy in Curitiba. 
Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017;75(1):28-34.

ABSTRACT - Purpose: To estimate the incidence of cesarean sections and vaginal deliveries in a reference hospital 
for high-risk pregnancy. Moreover, to evaluate which clinical conditions are involved in a higher risk of cesarean 
section. Methods: Data was obtained from records from the Obstetric Surgical Center of Evangelical University 
Hospital of Curitiba. Records contained totality of births from April 2013 to April 2014. Variables considered were: 
dystocia, electronic fetal heart monitoring, ultrasound gestational age, twin pregnancy, gestational diabetes mellitus, 
hypertensive syndromes (hypertensive disorders of pregnancy, pre-eclampsia and systemic arterial hypertension), 

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017; 75(1):28-34.



34

1. Brasil. Biblioteca virtual em Saúde [Internet]. Terminologia da saúde. 
Tesauro do Ministério da saúde [citado 2014 Abr 14]. Disponível em: 
<http://bvsms2.saude.gov.br/cgibin/multites/mtwdk.exe?k=default&l=60
&w=5766&n=1&s=5&t=2>  

2. Moraes, M S D, Goldenberg, P. Cesáreas: um perfil epidêmico. Cadernos 
de saúde pública, 2001; 17(3):509-19.

3. Nomura, R M Y, Alves E A, Zugaib M. [Maternal complications associated 
with type of delivery in a university hospital]. Revista de Saúde Pública, 
2004; 38(1): 9-15. Portuguese.

4. Organização mundial de saúde - OMS, Tecnologia Apropriada para Nas-
cimento e Parto. The Lancet. 1985; 2(8452): 436-7.

5. Barros F C, Vaughan J P, Victora C G.  Why so many caesarean sections? 
The need for a further policy change in Brazil. Health policy and plan-
ning. 1986;1(1):19-29.

6. Freitas P F, Drachler, M D L, Leite J C D C, Grassi P R. Desigualdade so-
cial nas taxas de cesariana em primíparas no Rio Grande do Sul. Revista 
Saúde Pública. 2005; 39: 761-7, 2005.

7. Patah L E M, Malik A M. Modelos de assistência ao parto e taxa de cesá-
rea em diferentes países. Revista de Saúde Pública. 2011;45 (1): 185-194.

8. Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS [Internet]. Informações em saúde. 
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Brasília; 2011. 
[citado 2015 Mar 17] Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/
tabcgi.exe?idb2012/f08.def>. 

9. Torres U D S,  De Morares M S, Priuli R M A. O parto cesáreo e o sistema 
de saúde brasileiro: um estudo em um hospital escola [Internet]. Ações 
afirmativas em Direito e Saúde. São José do Rio Preto; 2011. [citado 2015 
Abr 23] Disponível em: ‘’http://www.aads.org.br/arquivos/artigo_de_ce-
sariana.pdf’’.

10. Cabral S A L D C S, Costa C F F, Júnior, S F C. Correlação entre a Idade 
Materna, Paridade, Gemelaridade, Síndrome Hipertensiva e Ruptura Pre-
matura de Membranas e a Indicação do parto cesáreo. Revista Brasileira 
de Ginecologia e Obstetrícia. 2003; 25(10): 739-44.

11. Ehrenberg H M, Durnwald C P, Catalano P, Mercer B M. The influence of 
obesity and diabetes on the risk of cesarean delivery. American Journal 
of Obstetrics and Gynecology. 2004; 191(3):969-74.

12. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamen-

to de Ações Programáticas Estratégicas. Gestação de alto risco: manual 
técnico.  5ª ed. Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012. p. 265. 

13. Gherman R B, Ouzonain J G, Goodwin T M. Obstetric Maneuvers for 
shoulder dystocia and associated fetal morbidity. American Journal of 
Obstetrics and Gynecology. 1998; 178:1126-130.

14. Lewis, P. Discourse on dystocia: A much needed professional dialogue. 
British Journal of Midwifery. 2014; 22(6): 390-2.

15. Cunha A D A, Portela M C, Amed A M, Camano L. Modelos Preditivo para 
Cesariana com Uso de Fatores de Risco. Revista Brasileira de Ginecologia 
e Obstetrícia.2002; 24(1): 21-8.

16. Freitas P F, Sakae T M, Jacomino M E M L P. Fatores médicos e não-
-médicos associados às taxas de cesariana em um hospital universitário 
no Sul do Brasil. Cadernos Saúde Pública. 2008; 24(5):1051-61.

17. Amorim M M R, Souza A S R, Porto A M F. Indicações de cesariana base-
adas em evidências: parte I. Femina. 2010; 38(8). 

18. Alfirevic Z, Devane D, Gyte G M L. Continuous cardiotocography (CTG) 
as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during 
labour. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2006; 3(3).

19. Parada C M G L, Pelá N T R Idade materna como fator de risco: estudo 
com primigestas na faixa etária igual ou superior a 28 anos. Revista lati-
noamericana de enfermagem, Ribeirão Preto. Outubro, 1999; 7(4): 57-64.

20. Campana H C R, Pelloso S M. Levantamento dos partos cesárea reali-
zados em um hospital universitário. Revista Eletrônica de Enfermagem. 
Setembro, 2007; 9(1).

21. Baron C M, Girling L G, Mathieson A L, Menticoglou S M, Seshia M M, 
Cheang M S et al. Obstetrical and neonatal outcomes in obese parturien-
tes. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. Agosto, 2010; 
23(8):908-12.

22. Silva S A L C,  Filho O B D M, Costa C F F. Análise dos fatores de risco 
anteparto para ocorrência de cesárea. Revista Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia. 2005; 27(4):189-96.

23. Duarte G, Marcolin A C, Gonçalves C V, Quintana S M, Berezowski A T, 
Nogueira, A A, et al. Infecção urinária na gravidez: análise dos métodos 
para diagnóstico e do tratamento. Revista Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia. 2002; 24(7): 471-77.

REFERÊNCIAS

multiple urinary tract infections, pregnant woman’s age, iterative (≥ 2 cesarean sections), hypothyroidism and 
number of previous pregnancies, vaginal and/or cesarean deliveries. Variables occurrence was divided into two 
groups: P (vaginal deliveries) and C (cesarean sections). Statistical analyses included Student’s t test, differences 
between frequencies were calculated by Chi-Square test and between mean values by non-parametric Mann–Whit-
ney test. P values < 0.05 were considered as significant. Results: From the total of 2617 births, the number of natural 
childbirths corresponded to a rate of 56.2%, while 43.8% were cesarean sections. Cesarean delivery’s rate was sta-
tistically significant, thus considered a risk factor for its performance in the variables: iterative (group P=2; C=234; 
OR=188,9), gestational diabetes mellitus (group P=183; C=230; OR=1,77), obesity (group P=65; C=141; OR=3,04), 
age >35 (group P=143; C=184; OR=2,03), Hypertensive Syndromes (group P=213; C=338; OR=2,48), twin pregnancy 
(group P=32; C=76; OR=3,2), extreme premature birth (group P=55; C=92; OR=2,23). When it comes to dystocia, 
100% of the cases (50) resulted in cesarean delivery. Not considered to be risk factors for cesarean delivery are 
the variables: multiple urinary tract infections (group P=68; C=26; OR=0,48) and adolescence (group P=143; C=42; 
OR=0,35). Conclusion: The rate of cesarean sections performed in the service was higher than the target set by the 
World Health Organization. The variables iterative, gestational diabetes mellitus, hypertensive syndromes, age >35, 
hypothyroidism, obesity, twin pregnancy, dystocia, electronic fetal heart monitoring and extreme premature birth 
presented themselves as risk factors for cesarean section.
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RESUMO - Verificar se a nova classificação TIRADS possui correlação com o sistema Bethesda. METODO-
LOGIA: As informações foram coletadas a partir de prontuário eletrônico do Serviço de Patologia (Centro de 
Patologia de Curitiba) no Hospital Nossa Senhora das Graças a partir dos laudos citopatológicos com resulta-
dos catalogados pelo Sistema Bethesda e que conste a informação da classificação do nódulo tireoidiano pelo 
TIRADS, compreendidos entre 22 de junho de 2013 e 22 de setembro 2013. RESULTADOS: Na classificação 
de TIRADS houve prevalência de TIRADS 2 (benignidade) com 82 casos (72,5%). Já no sistema Bethesda 
houve prevalência da categoria II (benignidade) com 89 casos (78,8%). Ao se estabelecer a correlação entre 
a classificação radiológica e citológica, observou-se que a grande maioria foi catalogada como benigna à 
ecografia, sendo que houve correspondência do ponto de vista citológico. Naqueles com diagnóstico TIRADS 
4, 10 (37%) foram benignos, enquanto 17 (63%) não benignos. Já TIRADS 5, tivemos apenas um caso, e este 
foi classificado como não benigno pelo laudo citológico. CONCLUSÃO: Houve correlação significativa entre 
o sistema Bethesda e a classificação TIRADS.

DESCRITORES - Nódulo de Tireóide, Punção Aspirativa por Agulha Fina, PAAF, TIRADS, Bethesda.
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CORRELAÇÃO ENTRE AS CLASSIFICAÇÕES DE TIRADS E BETHESDA EM 
PUNÇÕES ASPIRATIVAS POR AGULHA FINA DE TIREÓIDE.

CORRELATION BETWEEN TIRADS AND BETHESDA CLASSIFICATION IN 
FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSY OF THE THYROID.

Gabriela CAVALLI2, Gustavo Lima GUARNERI2, Juliano Smaniotto de MEDEIROS2, Pedro Helo dos SAN-
TOS NETO2, Luiz Martins COLLAÇO1, Eduardo Bolicenha SIMM1, Marcelo TIZZOT1, César Augusto Soares 

LEINIG1, Alexandre Karam MOUSFI1, Marcelo KUZMICZ1.

INTRODUÇÃO

Estima-se que a incidência de nódulos solitá-
rios palpáveis na população adulta dos Estados Uni-
dos varie de 1% a 10%, apesar de ser muito maior 
em áreas de bócio endêmico. Nódulos solitários são 
aproximadamente quatro vezes mais comuns em 
mulheres do que em homens (1). A incidência de nó-
dulos tireoidianos aumenta com o passar da idade.

Diante da descoberta de um nódulo, o princi-
pal objetivo é selecionar os pacientes com suspeita 
de malignidade para cirurgia e evitar cirurgia des-
necessária de nódulos benignos. Para tal, a punção 
aspirativa por agulha fina (PAAF) é exame padrão-
-ouro, responsável pela avaliação citológica do nó-
dulo tireoidiano para diferenciá-lo de câncer. Antes 
do uso rotineiro da PAAF, o percentual de ressec-
ções cirúrgicas de nódulos malignos era de 14%. 

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 - Acadêmicos do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Endereço para correspondência: Luiz Martins Colaço - Rua Padre Agostinho, 1477 - Bigorrilho - Curitiba - PR - CEP: 80.730-000
Endereço eletrônico: lmcollaco@uol.com.br

Com seu uso recorrente esse percentual subiu para 
50% (2). A incidência de falso- negativos gira em tor-
no de 1% e reduz de acordo com a capacitação do 
profissional que realiza o procedimento (3). Para não 
gerar conflitos entre patologistas, uniformizar o lau-
do dos laboratórios e, principalmente, gerar clareza 
na comunicação, o Instituto Nacional do Câncer dos 
Estados Unidos convencionou um sistema para re-
latar os resultados das PAAF de tireóide: o Sistema 
Bethesda para Laudos Citopatológicos de Tireóide. 
Cada exame é enquadrado em uma das 6 categorias 
desse sistema: I - Sem diagnóstico ou insatisfatório, 
em que é feita a repetição do exame, guiado por 
ultrassonografia; II - Benigno, cuja indicação é de 
acompanhamento clínico; III - Atipia ou lesão foli-
cular de significado indeterminado, sendo indicado 
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acompanhamento com nova PAAF em 3 ou 4 meses; 
IV - Suspeita ou confirmação de neoplasia folicular, ha-
vendo indicação cirúrgica de lobectomia ; V - Suspeita 
de malignidade e VI - Maligno, ambos V e VI com indi-
cação de tireoidectomia total ou subtotal.

A realização da PAAF em todos os pacientes com 
nódulos na tireóide não é rentável (3), além de o pro-
cedimento não ser isento de complicações. Uma alter-
nativa é lançar mão de exames de imagens, dentre eles 
a ultrassonografia (US). Inspirado no sistema BIRADS, 
Horvath et al (3) desenvolveram a classificação TIRADS. 
Isso foi possível por meio de um estudo prospectivo 
realizado por 8 anos para aperfeiçoar a caracterização 
de nódulos detectados pelo US e estabelecer grupos 
de risco para decidir qual paciente deve ser submetido 
a PAAF (3,4). Este sistema classifica de 1 a 6 de acordo 
com as características ultrassonográficas apresentadas: 
1 - Glândula tireóide normal; 2 - Achados benignos, 
apresentam 0% de malignidade; 3 - Nódulos provavel-
mente benignos, têm <5% de chance de malignidade, 
sendo realizado acompanhamento clínico e biopsia de-
pendendo da evolução; 4 - Nódulos suspeitos, que é 
subdividido em 4A, malignidade entre 5-10%, e 4B, ma-
lignidade entre 10-80%; 5 - Nódulos provavelmente ma-
lignos, >80% malignos, sendo que tanto os classificados 
como 4 ou 5 devem ser puncionados e frequentemente 
operados, e 6 - Categoria que inclui nódulos de malig-
nidade comprovada por PAAF. Estudos utilizando a US 
descrevem nódulos em até 68% da população, e destes 
menos de 10% eram identificados como malignos (6,7).

Este trabalho procura verificar se a classificação 
ultrassonográfica TIRADS possui correlação com o sis-
tema citológico Bethesda.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo prospectivo com 125 pa-
cientes submetidos sequencialmente à ultrassonografia 
e PAAF de nódulos tireoidianos de forma concomitante.

Foram analisadas as informações quanto idade do 
paciente, localização e tamanho do nódulo, classifi-
cação de TIRADS atribuída ao nódulo e o resultado 
da PAAF. Posteriormente realizou-se a correlação dos 
resultados e verificação da correspondência entre as 
classificações . Foram excluídos da casuística os casos 
em que o resultado da citologia foi da categoria I de 
Bethesda (casos instatisfatórios), a qual não encontra 
correlação com a classificação radiológica.

Para avaliação epidemiológica e estatística, as clas-
sificações foram agrupadas da seguinte forma: TIRADS 
2 e 3 (benignos), TIRADS 4 (nódulo suspeito) e TIRADS 
5 (malignidade); já Bethesda em dois grupos: benignos 
(Bethesda II) e não benignos (Bethesda III, IV, V e VI). 
Esse agrupamento foi realizado dessa maneira, pois os 
TIRADS 2 e 3 apresentam características ecográficas de 
difícil distinção, favorecendo benignidade e manejo 
clínico semelhantes. Em relação a citologia, a classe 
Bethesda III (lesão folicular) apresenta um espectro 

muito grande de diagnósticos possíveis e a incerteza 
de benignidade.

Consideramos a correlação exata quando os TIRA-
DS 2 e 3 apresentaram resultados subsequentes benig-
nos e os TIRADS 4 e 5 não benignos.

Foram calculados valores de sensibilidade, especi-
ficidade, valor preditivo positivo, valor preditivo nega-
tivo e acurácia. A sensibilidade é a capacidade de um 
teste diagnóstico identificar os verdadeiro-positivos nos 
indivíduos verdadeiramente doentes e é calcula dividin-
do os verdadeiros positivos pela soma de verdadeiros 
positivos com falsos negativos. Especificidade é capaci-
dade de identificar os verdadeiro-negativos nos indiví-
duos verdadeiramente sadios e é calculada pela divisão 
dos verdadeiros negativos divididos pela soma de ver-
dadeiros negativos com falso-positivo. Valor preditivo 
positivo é a proporção de indivíduos verdadeiramente 
positivos em relação aos diagnosticados positivos pelo 
teste e é calculado pela divisão dos verdadeiros positi-
vos pela soma dos verdadeiros positivos com os falso-
-positivos. Valor preditivo negativo é a proporção de 
indivíduos verdadeiramente negativos em relação aos 
diagnosticados negativos pelo teste e é calculado pela 
divisão dos verdadeiros negativos pela soma dos verda-
deiros negativos com os falso-negativos. Já a acurácia é 
a proporção de acertos de um teste, ou seja, o total de 
verdadeiro-positivos e verdadeiro-negativos em relação 
à amostra estudada.

Os resultados receberam tratamento estatístico, 
adotando-se p<0,05 como nível de significância. O va-
lor de p foi calculado pelo teste qui-quadrado, pelo 
software Microsoft Office Excel 2010.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 
de ética da FEPAR em junho de 2013.

RESULTADOS

Dos 125 pacientes avaliados, 12 foram considera-
dos insatisfatórios (Bethesda I) pela citologia, não sen-
do considerados por não encontrar correspondência na 
classificação de TIRADS.

Dentre os 113 casos analisados, houve predomínio 
do sexo feminino: 92 pacientes (81%) (GRAF. 1).

Na classificação de TIRADS houve prevalência de 
TIRADS 2 (benignidade) com 82 casos (TAB. 1).

Correlação Entre as Classificações de Tirads e Bethesda em Punções Aspirativas por Agulha Fina de Tireóide.
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Já no sistema Bethesda houve prevalência da cate-
goria II (benignidade) com 89 casos (TAB. 2)

Ao se estabelecer a primeira correlação entre a 
classificação radiológica e citológica, observou-se pre-
domínio de casos classificados como TIRADS 2 com 
correspondência benigna pela citologia. Já a categoria 
TIRADS 4 apresentou distribuição homogênea pelo Be-
thesda (TAB. 3).

Já na segunda correlação, para fins estatísticos e 
epidemiológicos, foi feito o agrupamento do TIRADS 
2 e 3 em uma mesma coluna e da classe citológica de 
lesão folicular e suspeito de malignidade/maligno em 
uma mesma linha. Os resultados indicam significância 
entre a correlação TIRADS e Bethesda (p=7,5.10-10). 
Analisando separadamente cada subdivisão ultrasso-
nográficas constatamos que a significância se mantêm 
para TIRADS 2 e 3, porém perde-se nas classes 4 e 5 
(TAB. 4). Os índices epidemiológicos da correlação es-
tão expressos no gráfico 2.

GRÁFICO 02 - ÍNDICES EPIDEMIOLÓGICOS ENTRE A CORRELA-
ÇÃO DE TIRADS E BETHESDA EM NÓDULOS DE TIREÓIDE.

DISCUSSÃO

O uso difundido de técnicas de imagem gerou um 
grande aumento no reconhecimento de nódulos tireoi-
dianos. Com isso, foi necessária a criação de critérios 
para, a partir da ultrassonografia, encaminhar para a 
PAAF ou considerá-los benignos apenas pelo laudo 
ultrassonográfico. Isso se faz necessário, pois a PAAF 
não se mostra rentável se realizada em todos pacientes, 
nem livre de complicações. O objetivo do exame de 
imagem é, portanto, estabelecer grupos de risco e deci-
dir qual paciente deve ser submetido à PAAF.

Pacientes com nódulos catalogados como TIRADS 
2 (achados benignos) não apresentam indicação formal 
de PAAF. Pacientes classificados como TIRADS 3 devem 
ser acompanhados e biopsiados quando clinicamente 
apresentarem: crescimento do nódulo, pouca adesão 
ao seguimento, exposição prévia à radiação no pes-
coço, história familiar de câncer de tireóide. Pacientes 
TIRADS 4 e 5 devem ser biopsiados e frequentemente 
necessitam cirurgia (3).

O presente estudo avaliou 113 pacientes que fo-
ram submetidos a punção aspirativa com diagnósticos 
expressos na classificação de Bethesda e que possu-
íam laudos ecográficos catalogados pela classificação 
de TIRADS. Destes, 85 casos foram classificados como 
TIRADS 2 e 3, sendo que 79 (93%) foram confirmados 
benignos pela citologia, 6 (7%) como lesão folicular e 
nenhum suspeito de malignidade/maligno (totalizando 
6 não benignos). Horvarth et al (3), em estudo seme-
lhante, obteve 388 TIRADS 2 e 3, sendo 342 (88,1%) 
benignos, 35 (9%) lesão folicular e 11 (2,8%) suspeita 
de malignidade/malignos (totalizando 46 (11,8%) casos 
não benignos). Tais achados corroboram de nosso es-
tudo nas categorias benigno e lesão folicular.

Classificados como TIRADS 4 tivemos 27 pacien-
tes. Destes, 10 (37,03%) foram considerados benignos; 
já entre os não benignos, obtivemos 17 (62,96%) pa-
cientes, sendo que 9 (33,33%) foram laudados como 
lesão folicular, e 8 (29,62%) como suspeita de malig-
nidade/maligno. Nos nódulos nessa classe há indica-
ção de PAAF, segundo Horvath et al (3), que em seu 
estudo classificou 642 pacientes nessa categoria, sen-
do 353 (55%) benignos; entre os não benignos, obteve 
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289 (45%) pacientes, sendo 199 (31%) lesões foliculares 
e 90 (14%) suspeitos de malignidade/maligno. Nosso 
trabalho e o de Horvath et al (3) apresentaram laudo 
benigno pela citologia, 37,03% e 55%, respectivamente, 
levando à queda de especificidade do método nessa 
categoria. Isso decorre do fato do TIRADS 4 possuir 
um amplo espectro de diagnósticos possíveis (chance 
de malignidade em um intervalo de 5 a 80%), sendo 
associado em nosso trabalho ao Bethesda III (lesão fo-
licular), que também apresenta igual perda em termos 
diagnósticos.

Enquadrado como TIRADS 5 obtivemos apenas 
um caso, e este foi laudado citologicamente como ma-
ligno/suspeito de malignidade. Apesar da correlação 
correta, nada podemos concluir em decorrência da pe-
quena amostra.

Em termos epidemiológicos, valores encontrados 
para sensibilidade, especificidade, valor preditivo posi-
tivo, valor preditivo negativo e acurácia foram de 75%, 
88,76%, 64,28%, 94,92% e 85,84%, respectivamente. Já 
o artigo de Horvath et al (3), os resultados foram 88%, 
49%, 49%, 88% e 94%, respectivamente. Este trabalho 
apresentou 1097 casos, sendo que 642 foram classifica-
dos como TIRADS 4. Atribuímos este fato à baixa es-
pecificidade encontrada pelos autores comparado com 
a nossa, que apresentou uma maior concentração de 
casos em TIRADS 2 e 3.

Já em termos estatísticos, verificamos significân-
cia da correlação entre os dois sistemas (p=7,5.10-10). 
Também constatamos que os valores de p calculados 
isoladamente em cada subdivisão TIRADS apresentam 

discrepância. Para a categoria TIRADS 2 e 3 o p foi sig-
nificativo (p=2,4.10-15), enquanto para os TIRADS 4 e 
5 não contemplamos tal achado (p=0,17 e p=0,31, res-
pectivamente). Com isso, podemos considerar a ultras-
sonografia um bom método de triagem para nódulos 
tireoidianos, ou seja, para separar pacientes que devem 
ou não ser submetidos à PAAF.

A ultrassonografia é considerada um exame tanto 
instrumental como operador dependente. Inicialmen-
te em nosso projeto tínhamos mais 150 casos em um 
outro serviço de radiologia, porém os casos não foram 
incluídos no trabalho pela uniformidade dos laudos na 
categoria 4A, tornando os achados insignificantes, e 
somente provando o acima relatado. Portanto a clas-
sificação TIRADS só é eficiente diante de radiologista 
capacitado.

CONCLUSÃO

No presente estudo, pela metodologia empregada, 
conclui-se que houve correlação significativa entre as 
classificações ecográfica (TIRADS) e citológica (Bethes-
da) para laudos citopatológicos em nódulos de tireóide 
(p<0,05).

Os índices epidemiológicos encontrados para a 
associação de diagnósticos entre as classificações eco-
gráficas e citopatológicas correspondem a sensibilida-
de 75%, especificidade 88,76%, valor preditivo positi-
vo 64,28%, valor preditivo negativo 92,94% e acurácia 
85,84%.

Cavalli G, Guarneri GL, Medeiros JS, Santos Neto PH, Collaço LM, Simm EB, Tizzot M, Leinig CAS, Mousfi AK, Kuz-
micz M. Correlation between tirads and bethesda classification in fine needle aspiration biopsy of the thyroid. Rev. 
Méd. Paraná, Curitiba, 2017;75(1):39-43.

ABSTRACT - OBJECT: The purpose of this study is to verify that the new classification TIRADS has correlation with 
the Bethesda system. METHODS: Data were collected from electronic medical records of the Pathology Service 
(Curitiba Pathology Centre) at the Hospital Nossa Senhora das Graças from the cytopathology reports with results 
classified by the Bethesda System and the record information from the classification of thyroid nodules by TIRADS, 
ranging from June 22, 2013 and September 22, 2013. RESULTS In classification TIRADS prevalence was TIRADS 2 
(benign) with 82 cases (72.5%). Bethesda already in the system was prevalent category II (benign) with 89 cases 
(78.8%). To establish the correlation between cytological and radiological classification, it was observed that the 
vast majority was cataloged as benign at ultrasound, and there was correspondence from a cytological viewpoint. 
Those with diagnosis TIRADS 4, 10 (37%) were benign, while 17 (63%) did not benign. Already TIRADS 5, we had 
only one case, and this was not classified as benign by cytological report. CONCLUSION: Significant correlation has 
been observed between Bethesda system and TIRADS classification.

KEYWORDS - Thyroid Nodule, Fine Needle Aspiration, FNA, TIRADS, Bethesda. 
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RESUMO - Objetivo: Descrever um perfil clínico-epidemiológico de pacientes com fratura de diáfise da 
tíbia. Metodologia: Estudo longitudinal, retrospectivo e descritivo, através da avaliação de prontuários de 72 
pacientes atendidos no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba no período de março de 2014 a abril 
de 2015. O acompanhamento da evolução clínica foi feito até a última alta ambulatorial. Resultados: Houve 
predomínio do sexo masculino, com 64 pacientes (88,89%), em relação ao sexo feminino, com 8 pacientes 
(11,11%). As fraturas fechadas ocorreram em 48 pacientes (66,67%), enquanto que as fraturas expostas foram 
observadas em 24 pacientes (33,33%). A maior incidência foi na faixa etária entre 21 e 40 anos, representando 
41,67% dos pacientes. As principais causas de fratura foram por acidentes de trânsito, com 40 casos (55,56%), 
seguida de quedas, com 16 casos (22,22%). O tempo médio de consolidação da fratura foi de 19,95 semanas. 
As complicações mais comuns foram: infecção (35,56%), retardo de consolidação (22,22%) e pseudoartrose 
(20%). O tempo médio de acompanhamento ambulatorial foi de 6,5 meses. Conclusão: Foi possível confirmar 
a importância dos estudos epidemiológicos para a melhor caracterização dos pacientes com fratura diafisária 
de tíbia, sendo úteis para aprimorar a conduta terapêutica.
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INTRODUÇÃO

A fratura de tíbia é a mais frequente, não só 
dos ossos da perna como também dentre os ossos 
longos, afetando principalmente adultos jovens do 
sexo masculino, que estão em plena capacidade fí-
sica e laboral. As principais causas são os traumas 
de alta energia, como acidentes automobilísticos, 
motociclísticos, atropelamentos e por arma de fogo 
(HUNGRIA; MERCADANTE, 2013).

Devido à alta energia causadora das fraturas e a 
escassa cobertura cutânea anteromedial, a tíbia tam-
bém é o osso longo que mais frequentemente sofre 
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fratura exposta (REIS, 2005; GIANNOUDIS, 2006).
Estima-se que em média, a população tem 26 

fraturas para cada 100 mil habitantes por ano. O 
sexo masculino é mais comumente afetado quando 
comparado ao feminino, com uma incidência nos 
homens de 41:100.000 por ano e nas mulheres de 
12:100.000 por ano (GUERRA et al., 2009) 

O tratamento para fratura de perna evoluiu bas-
tante nos últimos anos, principalmente com a utili-
zação da haste intramedular, que possibilitou um 
tempo de recuperação mais curto e complicações 
pós-operatórias menos frequentes. Entretanto, há 
ainda certas controvérsias quanto à indicação do 
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tratamento cirúrgico e o melhor método para estabili-
zação da fratura. Os métodos mais utilizados, além do 
aparelho gessado, são os fixadores externos, placas e 
hastes intramedulares, esse último apresenta a melhor 
evidência na literatura para fraturas expostas, porém 
possui certa limitação no Brasil devido ao alto custo 
dos implantes e ao empecilho técnico em relação a sua 
utilização (BALBACHEVSKY, 2005).

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo é descrever um per-
fil clínico-epidemiológico de pacientes com fratura de 
diáfise da tíbia.

MATERIAL E MÉTODO

Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba 
sob número 2015 – 1.288.071. Os dados foram obtidos 
conforme informações contidas nos exames radiológi-
cos e prontuários dos pacientes atendidos no Hospital 
Universitário Evangélico de Curitiba-PR entre março de 
2014 e abril de 2015. O acompanhamento da evolução 
clínica foi feito até a última alta ambulatorial.

 As variáveis analisadas foram: dados de identifi-
cação (nome, idade e sexo), dados clínicos (lado da 
perna, mecanismo do trauma, classificação da fratura 
e lesões associadas), escolha do tratamento (aparelho 
gessado, fixador externo, haste intramedular, placa e 
amputação) e dados da evolução do paciente (tempo 
de internamento, complicações, tempo de acompanha-
mento ambulatorial, tempo de consolidação da fratura).

Para classificar a fratura, foram analisados os exa-
mes radiológicos admissionais, com o auxílio do chefe 
do plantão e residentes do setor de Ortopedia e Trau-
matologia, utilizando a classificação AO de Jhoner e 
Wruhs (1983) para fraturas diafisárias. As fraturas ex-
postas foram classificadas de acordo com os dados 
presentes nos prontuários, segundo a classificação de 
Gustilo e Anderson (1976).

Para análise, os dados foram agrupados no Micro-
soft Excel 2013® e, a partir disto, obtiveram-se as fre-
quências simples e resultados. Esses resultados foram 
organizados em tabelas e gráficos, havendo o cruza-
mento de variáveis para análise estatística, utilizando o 
teste Qui Quadrado de aderência com 95% de confia-
bilidade.

Foram considerados como critérios de inclusão:
Pacientes diagnosticados com fratura de diáfise da 

tíbia, por avaliação clínica e radiológica, atendidos no 
setor de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Evan-
gélico do Paraná, entre os períodos de março de 2014 
a abril de 2015

Foram considerados como critérios de exclusão:
a) Pacientes com prontuários ilegíveis ou não pre-

enchidos adequadamente ou extraviados;
b) Pacientes sem exame radiográfico admissional;

c) Pacientes que não retornaram ao ambulatório 
até a resolução de seu tratamento e/ou complicações, 
ou até a consolidação da fratura.

RESULTADOS

Houve predomínio do sexo masculino, com 64 pa-
cientes (88,89%), em relação ao sexo feminino, com 8 
pacientes (11,11%), sendo o p-valor no teste Qui-Qua-
drado menor que 0,001 (p <0,001). O lado da perna 
mais acometido (p-valor 0,813) foi o esquerdo, com 37 
pacientes (51,39%), seguido do direito, com 35 pacien-
tes (48,61%). Não houve pacientes com acometimento 
bilateral da perna (GRÁFICO 1). 

A média de idade dos pacientes (p < 0,001) foi de 
31,7 anos, variando entre 1 e 80 anos (TABELA 1).

GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS FRATURAS DOS 72 PACIENTES, 
CONFORME SEXO E LADO ACOMETIDO.

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS 72 PACIENTES QUANTO A FAIXA 
ETÁRIA.

Faixa Etária N° (%)

0 - 20 anos 21 29,17%

21 - 40 anos 30 41,67%

41 - 60 anos 16 22,22%

61 - 80 anos 5 6,94%

Total 72 100%

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

O Gráfico abaixo mostra a relação dos pacientes 
entre sexo e idade.

GRÁFICO 2 – RELAÇÃO DOS 72 PACIENTES, ENTRE SEXO E IDADE.

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).
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Analisando a porção da perna mais acometida (p-
-valor <0,001), obteve-se que 5 pacientes (8,33%) so-
freram fratura de tíbia no terço proximal da diáfise, 33 
pacientes (45,83%) sofreram fratura no terço médio da 
diáfise e 33 pacientes (45,83%) sofreram fratura no ter-
ço distal da diáfise (TABELA 2).

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS 72 PACIENTES QUANTO A POR-
ÇÃO DA DIÁFISE ACOMETIDA.

Porção da diáfise N° (%)

Proximal 6 8,33%

Média 33 45,83%

Distal 33 45,83%

Total 72 100%

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

As causas da fratura (p-valor <0,001) foram, em 
ordem decrescente, por acidentes de trânsito com 
40 casos (55,56%), seguida de quedas com 16 casos 
(22,22%), agressão com 8 casos (11%), ferimento por 
arma de fogo (FAF) com 5 casos (7%) e outras causas, 
com 3 casos (4%) (GRÁFICO 3).

Dentre os acidentes de trânsito, 23 (57,50%) foram 
decorrentes de colisão entre automóveis e/ou motoci-
cletas, 11 (27,50%) foram decorrentes de atropelamento 
e 6 (15%) foram decorrentes de queda de veículo em 
movimento.

GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO DOS 72 PACIENTES QUANTO AS 
CAUSAS DA FRATURA.

Fonte: elaborado pelos autores (2016).

As fraturas fechadas ocorreram em 48 pacientes 
(66,67%), enquanto que as fratura expostas foram ob-
servadas em 24 pacientes (33,33%), com p-valor de 
0,004 (TABELA 3). 

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS 72 PACIENTES QUANTO A FRATU-
RA FECHADA OU EXPOSTA.

Tipo da lesão N° (%)

Fechada 48 66,67%

Exposta 24 33,33%

Total 72 100%

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

Analisando o grau das 24 fraturas expostas, segun-
do a classificação de Gustilo e Anderson (1976) (GA), 
observamos: sete pacientes (28%) com fratura exposta 
grau I (GA I), seis pacientes (24%) com fratura exposta 
grau II (GA II) e cinco pacientes (20%) com fratura 
exposta grau III-c (GA III-c). Sete pacientes (28%) não 
possuíam classificação no prontuário (p-valor 0,931) 
(TABELA 4).

TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES QUANTO À CLASSI-
FICAÇÃO DE GUSTILLO-ANDERSON PARA FRATURAS EXPOSTAS.

Classificação GA N° (%)

GA I 7 28%

GA II 6 24%

GA III-c 5 20%

GA sem classificação 7 28%

Total 24 100%
 
GA = Gustilo-Anderson
Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

Descrevendo as fraturas de acordo com a clas-
sificação AO para fraturas diafisárias (APÊNDICE B), 
foi observado: 48 pacientes (66,67%) com fratura do 
tipo A, 6 pacientes (8,33%) com fratura do tipo B e 18 
pacientes (25%) com fraturas do tipo C. Das fraturas 
do tipo A, 18 pacientes (25%) encaixaram-se no grupo 
A1, 14 pacientes (19,44%) no grupo A2 e 16 pacientes 
(22,22%) no grupo A3. Todos os pacientes classificados 
no tipo B (8,33%) pertenciam ao grupo B2. Quanto as 
fraturas do tipo C, 6 pacientes (8,33%) pertenciam ao 
grupo C1, 2 pacientes (2,78%) ao grupo C2 e 10 pacien-
tes (13,89%) ao grupo C3 (p-valor 0,002) (TABELA 5).

TABELA 5 – DISTRIBUIÇÃO DOS 72 PACIENTES QUANTO À CLAS-
SIFICAÇÃO AO 

Classificação AO N° (%)

A1 18 25%

A2 14 19,44%

A3 16 22,22%

B2 6 8,33%

C1 6 8,33%

C2 2 2,78%

C3 10 13,89%

Total 72 100%

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

Na avaliação radiográfica, observou-se que 49 pa-
cientes (68,06%) possuíam fratura de fíbula associada, 
enquanto que 23 pacientes (31,94%) não tiveram aco-
metimento simultâneo da fíbula, sendo o p-valor de 
0,002 (TABELA 6).

Perfil Clínico-Epidemiológico e Evolução de Pacientes com Fratura Diafisária de Tíbia Atendidos no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba - HUEC.
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TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DOS 72 PACIENTES QUANTO A FRATU-
RA DE FÍBULA ASSOCIADA.

Fratura de fíbula N° (%)

Ausente 23 31,94%

Presente 49 68,06

Total 72 100%

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

Foi observado em 13 pacientes (18,05%), 14 le-
sões extra-articulares associadas (p-valor 0,999), todas 
decorrentes do trauma inicial. Um único paciente apre-
sentou mais de uma lesão simultânea (fratura de pelve 
e lesão do ligamento colateral) (TABELA 7).

TABELA 7 – DISTRIBUIÇÃO DOS 72 PACIENTES QUANTO A PRE-
SENÇA DE LESÃO EXTRA-ARTICULAR ASSOCIADA.

Lesão associada N° (%)

Ausente 59 81,94%

Presente 13 18,05%

Total 72 100%

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

A tabela abaixo tem como função citar todas as 
lesões extra articulares observadas (p-valor 0,999).

TABELA 8 – DESCRIÇÃO DAS 14 LESÕES EXTRA-ARTICULARES EN-
CONTRADAS, DECORRENTES DO TRAUMA INICIAL.

Lesão associada N° (%)

Frature de fêmur 1 7,14%

Fratura de calcâneo 1 7,14%

Fratura de coluna lombar 1 7,14%

Fratura de cotovelo 1 7,14%

Fratura de metacarpo 1 7,14%

Fratura de metatarso 1 7,14%

Fratura pelve 2 14,29%

Fratura de rádio 1 7,14%

Fratura de ulna 2 14,29%

Lesão do LCA 1 7,14%

Lesão do músculo extensor longo do hálux 1 7,14%

Lesão do músculo quadríceps 1 7,14%

Total 14 100%

LCA = Ligamento colateral anterior.
Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

A respeito do tratamento nas fraturas expostas, 7 
pacientes (29,16%) fizeram somente uso de haste intra-
medular, 6 pacientes (25%) tiveram sua fratura tratada 
somente com placa, 7 pacientes (29,16%) trataram so-

mente com fixador externo, 1 paciente (4,16%) teve 
seu tratamento realizado com tala gessada, devido ao 
mesmo já possuir haste intramedular prévia, 2 pacien-
tes (8,3%) foram tratados somente com gesso ínguino-
-podálico e 1 paciente foi tratado em 3 tempos, em uma 
associação de gesso ínguino-podálico, fixador externo 
e haste intramedular (p-valor: 0,019) (TABELA 9).

Em relação ao tratamento nos pacientes com fratu-
ra fechada, 21 pacientes (43,75%) trataram somente com 
gesso inguino-podálico, 14 pacientes (29,16%) trataram 
somente com placa, 11 pacientes (22,91%) trataram so-
mente com haste intramedular, 1 paciente (2,03%) foi 
tratado com tala gessada e 1 paciente (2,03%) foi tra-
tado em dois tempos, com gesso inguino-podálico e 
haste intramedular (p-valor 0,051) (TABELA 10).

TABELA 9 – TRATAMENTO DE ESCOLHA NOS PACIENTES COM 
FRATURAS EXPOSTAS.

Tratamento N° (%)

HIM 7 29,16%

Fixador externo 7 29,16%

Placa 6 25%

GIP 2 8,3%

Tala gessada 1 4,16%

GIP + Placa + HIM 1 4,16%

Total 24 100%

HIM = Haste intramedular; GIP = Gesso ínguino-podálico.
FONTE: Elaborado pelos autores (2016).

TABELA 10 – TRATAMENTO DE ESCOLHA NOS PACIENTES COM 
FRATURAS FECHADAS.

Tratamento N° (%)

GIP 21 43,75%

Placa 14 29,16%

HIM 11 22,91%

Tala gessada 1 2,03%

GIP + HIM 1 2,03%

Total 48 100%

HIM = Haste intramedular; GIP = Gesso ínguino-podálico.
FONTE – Elaborado pelos autores (2016).

Para o tratamento dos 72 pacientes foram utiliza-
dos 75 materiais de síntese: 25 gessos ínguino-podálico 
(33,33%), 21 placas (28%), 19 hastes intramedulares 
(25,33%), 8 fixadores externos (10,67%) (excluindo os 
de uso provisório), e 2 talas gessadas (2,67%) (p-valor 
<0,001). Foi comparado a porção da diáfise acometida 
com o tipo de material escolhido (GRÁFICO 4).
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GRÁFICO 4 - RELAÇÃO ENTRE PORÇÃO DA DIÁFISE AFETADA 
COM O TIPO DE MATERIAL ESCOLHIDO.

GIP = Gesso ínguino-podálico; HIM = Haste intramedular; FE = Fi-
xador externo.
Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

Dos 72 pacientes estudados, 36 deles (50%) apre-
sentaram uma ou mais complicações durante o trata-
mento, totalizando 45 complicações. A infecção, sen-
do ela de grau leve à severa foi a complicação mais 
comum, acometendo 16 pacientes (35,56%). Seguindo 
por ordem decrescente, foi observado: retardo de con-
solidação, em 10 pacientes (22,22%), pseudoartrose, em 
9 pacientes (20%), dor residual, em 3 pacientes (6,67%) 
e consolidação viciosa, em 3 pacientes (6,67%). Outras 
complicações menores foram: dois pacientes (4,44%) 
com quebra de gesso, um paciente (2,22%) com quebra 
do material de síntese (placa) e um paciente (2,22%) 
com hemartrose (p-valor < 0,001) (TABELA 11).

TABELA 11 – DISTRIBUIÇÃO DAS COMPLICAÇÕES OBSERVADAS 
DURANTE O TRATAMENTO.

Complicação N° (%)

Infecção 16 35,56%

RC 10 22,22%

Pseudoartrose 9 20%

Dor residual 3 6,67%

CV 3 6,67%

Outros 4 8,88%

Total 45 100%

RC = Retardo de consolidação; CV = Consolidação viciosa.
Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

Fixador externo foi utilizado em um total de 20 
pacientes (27,77%), sendo que destes, 12 pacientes 
(60,00%) o usaram de maneira provisória, como contro-
le de danos, enquanto 8 pacientes (40,00%) o usaram 
como método de tratamento definitivo (p-valor 0,371). 
Dos pacientes que utilizaram o fixador externo como 
método provisório, seu tempo médio de uso foi de 2 
semanas, enquanto que os pacientes que o utilizaram 
como escolha de tratamento definitivo, o tempo médio 
de uso foi de 20,87 semanas (GRÁFICO 5).

GRÁFICO 5 – DISTRIBUIÇÃO DO USO DE FIXADOR EXTERNO 
PROVISÓRIO OU DEFINITIVO, QUANTO AO NÚMERO DE PACIEN-
TES E TEMPO MÉDIO DE USO.

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

25 pacientes (34,72%) trataram a fratura com gesso 
inguino-podálico. Desses, 5 pacientes utilizaram o ges-
so por um período inferior a 6 semanas (20,00%), 13 
pacientes (52,00%) utilizaram o gesso por um período 
de entre 6 a 11 semanas e 7 pacientes (28,00%) utiliza-
ram o gesso por um período de entre 12 e 20 semanas 
(p-valor 0,124). O tempo médio de uso de gesso foi de 
9,04 semanas, variando entre 2 e 20 semanas (TABELA 
12).

TABELA 12 – RELAÇÃO ENTRE TEMPO DE USO DO GESSO E NÚ-
MERO DE PACIENTES.

Tempo de uso de gesso N° (%)

Até 6 semanas 5 20,00%

6 a 11 semanas 13 52,00%

12 a 20 semanas 7 28,00%

Total 25 100%

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

O tempo médio de consolidação da fratura foi de 
19,95 semanas, variando entre 3 a 72 semanas. 17 pa-
cientes (23,61%) consolidaram a fratura em um período 
de até 12 semanas, 35 pacientes (48,61%) consolida-
ram a fratura em um período de 12 a 20 semanas, 12 
pacientes (16,67%) tiveram um tempo de consolidação 
de 21 a 36 semanas e 8 pacientes (11,11%) tiveram um 
tempo de consolidação maior que 36 semanas (p-valor 
<0,001) (TABELA 13).

TABELA 13 – DISTRIBUIÇÃO DOS 72 PACIENTES QUANTO AO 
TEMPO DE CONSOLIDAÇÃO DA FRATURA.

Tempo de consolidação N° (%)

Até 12 semanas 17 23,61%

12 a 20 semanas 35 48,61%

21 a 36 semanas 12 16,67%

Maior que 36 semanas 8 11,11%

Total 72 100%

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).
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Analisando o tempo de consolidação da fratura 
nos pacientes que tinham fíbula integra e nos pacien-
tes que tinham fratura de fíbula associada, observamos 
que a média de consolidação dos 23 pacientes (31,94%) 
com fíbula íntegra foi de 14,34 semanas, contra uma 
média de consolidação de 22,59 semanas dos 49 pa-
cientes (68,06%) com fratura de fíbula associada (p-
-valor <0,001) (GRÁFICO 6).

GRÁFICO 6 – ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES ENTRE FÍBULA ÍNTE-
GRA OU FRATURADA E TEMPO MÉDIO DE CONSOLIDAÇÃO DA 
FRATURA.

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

Quanto à necessidade de internação, 55 pacientes 
(76,38%) precisaram ser internados na sua admissão, 
seja para observação, para aguardo de estabilização do 
paciente ou para planejamento da conduta terapêutica. 
O tempo médio de internamento foi de 7,52 dias, va-
riando entre 1 a 33 dias. Desses, 38 pacientes (69,09%) 
ficaram internados por um período de até 1 semana, 7 
pacientes (12,73%) por um período de 1 a 2 semanas; 4 
pacientes (7,27%) por um período de 2 a 3 semanas, 4 
pacientes (7,27%) por um período de 3 a 4 semanas e 
2 pacientes (3,64%) por um período de 4 a 5 semanas 
(p-valor < 0,001) (TABELA 14).

TABELA 14 – NÚMERO DE PACIENTES INTERNADOS E TEMPO DE 
INTERNAMENTO.

Tempo de internamento N° (%)

Até 1 semana 38 69,09%

1 a 2 semanas 3 12,73%

2 a 3 semanas 4 7,27%

3 a 4 semanas 4 7,27%

4 a 5 semanas 2 3,64%

Total 55 100%

FONTE: Elaborado pelos autores (2016).

O tempo médio de seguimento ambulatorial foi de 
6,50 meses, variando entre 3 semanas a 25 meses. 25 
pacientes (34,72%) foram acompanhados por um perí-
odo de até 4 meses, 27 pacientes (37,50%) foram acom-
panhados por um período de 4 a 8 meses; 13 pacientes 
(18,06%) foram acompanhados por um período de 9 
a 12 meses, 7 pacientes (9,72%) foram acompanhados 

por um período maior que 12 meses, sendo o p-valor 
de 0,001 (TABELA 15).

TABELA 15 – DISTRIBUIÇÃO DOS 72 PACIENTES QUANTO AO 
TEMPO DE ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL.

TEMPO N° (%)

Até 4 meses 25 34,72%

4-8 meses 27 37,50%

9-12 meses 13 18,06%

Maior que 12 meses 7 9,72%

TOTAL 72 100%

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

DISCUSSÃO

Neste presente trabalho, realizamos um estudo 
epidemiológico das fraturas diafisárias de tíbia em pa-
cientes atendidos no Hospital Universitário Evangélico 
de Curitiba num período de um ano. Diversos dados 
foram analisados, relacionadas ao paciente, à lesão e 
à conduta tomada, com a finalidade de se definir as 
características da população afetada. Estudamos 72 fra-
turas diafisárias de tíbia, com predomínio do sexo mas-
culino (64 homens e 8 mulheres) na proporção de 8:1, 
relação superior se comparado com os estudos feitos 
por Xavier (1970) e Guerra et al. (2009), que obtiveram 
4:1. 

A faixa etária mais acometida em nosso estudo foi 
entre 20 e 40 anos no sexo masculino e houve uma 
distribuição praticamente homogênea no sexo femini-
no até os 60 anos. Esses dados são semelhantes aos 
obtidos pelo estudo de Nicoll (1964) e Grecco et al. 
(2002), porém diverge do trabalho de Xavier (1970), 
que relatou que metade de seus casos oscilaram entre 
5 e 25 anos. 

Quanto ao tipo de fratura, a maioria das fraturas 
foram do tipo fechadas numa taxa de 66,67%, ao con-
trário de alguns estudos analisados, que obtiveram mais 
fraturas expostas (GRECCO et al., 2002; MADADI et al., 
2010). Os segmentos mais acometidos foram o médio e 
o distal, semelhante ao estudo de Madadi (2010). 

As causas mais comuns das fraturas diafisárias, nes-
se estudo, foram os acidentes de trânsito, correspon-
dendo a 55,56%, semelhante ao observado nos estudos 
de Grecco (2002) e Guerra (2009), que obtiveram 74% 
e 77%, respectivamente. Comparando com os dados 
fora do Brasil, Court-Brown (2006) também encontrou 
maior incidência (37,5%) dessas mesmas causas, assim 
como Madadi (2010) (61%). A segunda causa mais co-
mum foi quedas, com 22,22% dos casos, contrariando 
Court-Brown (2006) que obteve como segunda maior 
causa as práticas esportivas, mecanismo ausente em 
nosso estudo.

Quando se analisa as fraturas de fíbula, observa-se 
que entre os 72 pacientes estudados, 49 (68,06%) sofre-
ram fratura associada da fíbula. Os estudos de Hungria 
e colaboradores (2008) e Guerra et al. (2009) também 
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encontraram um índice maior de fratura associada de 
fíbula com 58% e 88,9%, respectivamente. No presente 
estudo, a fíbula íntegra esteve presente em um índice 
relativamente alto de 31,94%, superando os 22,3% da-
dos de Court-Brown (2006) e semelhante ao estudo de 
Guerra (2009). Relacionando o tempo de consolidação 
com a associação ou não de fratura de fíbula, percebe-
-se que a média do tempo de consolidação é de 14,34 
semanas em fraturas de tíbia com fíbula íntegra e 22,59 
semanas em fraturas de tíbia com fíbula associada. Es-
ses resultados estão de acordo com o trabalho de Sar-
miento (1967) que demonstrou que as fraturas isoladas 
de tíbia consolidam mais rapidamente que as fraturas 
de ambos os ossos da perna.

No que tange à escolha do tratamento e compli-
cações, a precariedade de dados prejudica as compa-
rações. Os tratamentos realizados foram: imobilização 
por tala, imobilização gessada, fixação externa, placa, 
haste intramedular, GIP e placa, GIP e haste intrame-
dular. Essas opções terapêuticas assemelham-se com as 
opções de Grecco et al. (2002), exceto pela utilização 
da haste intramedular, técnica mais recente. Se compa-
rar com a literatura estrangeira, cujos dados são mais 
antigos, distingue-se pela utilização de fixador externo 
e a haste intramedular, que surgiram mais tarde e pela 
ausência da tração contínua em nosso estudo.

Sizínio et al. (2009) contraindica o uso de haste in-
tramedular em fraturas de diáfise em sua porção distal 
e proximal (a 5 cm do joelho e do tornozelo), reco-
mendando o uso de tratamentos alternativos. Em nosso 
estudo foi observado que a haste intramedular foi o tra-
tamento de escolha nas fraturas de porção média, po-
rém, teve índice muito pequeno nas fraturas de porção 
proximal e distal, principalmente, tendo concordância 

com as recomendações propostas pelo autor.
Em se tratando das complicações, a infecção foi a 

mais prevalente, com uma taxa alta de 35,56%, consi-
derando tanto as superficiais (pele) como as profundas 
(osteomielite), o que explica esse valor superestima-
do. Esses valores são altos, quando comparados com 
os estudos que avaliaram a taxa de infecção apenas 
nas fraturas expostas, nas quais essa complicação é 
mais comum, como os achados de 11,86% (EDWAR-
DS, 1965) e de 10% (GRECCO, 2002). Com relação à 
pseudoartrose, obtivemos a taxa de 20%, valor próximo 
de alguns trabalhos brasileiros (GRECCO, 2002), porém 
bem superior à literatura estrangeira como no estudo 
de Nicoll (1964) e Ellis (1958).        

O presente estudo demonstrou um tempo médio 
de consolidação da fratura de 19,95 semanas, conside-
rando os casos de pseudoartrose. Esse dado está de 
acordo com a literatura, sendo levemente superior ao 
observado por Hungria e Mercadante (2013), que ob-
tiveram um tempo médio de 17,7 semanas, porém não 
considerando os casos de pseudoartrose e por Nicoll 
(1964), que registrou uma média 15,8 semanas, ambos 
os estudos estando dentro do tempo médio normal 
proposto pelo autor, que coloca como variando entre 
12 a 20 semanas.

 

CONCLUSÃO

Conforme os resultados compilados foi possível 
confirmar a real importância dos estudos epidemiológi-
cos como forma de orientar melhor o atendimento, por 
meio do conhecimento das principais características clí-
nicas, aprimorando a conduta, evitando assim possíveis 
complicações.

Elias GASG, Ishii GY, Batista FS, Budel VM, Grocoski LF, Domit Filho M, Carneiro VV, Zini C, Miguel MT, Collaço 
LM, Kuzmicz M. Clinical epidemiological profile and evolution of patients with fracture of tibia served diaphyseal in 
University Hospital Evangelic of Curitiba - HUEC. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017;75(1):40-47.

ABSTRACT - Objective: describe a clinical and epidemiological profile of patients with tibial shaft fracture. Methods: 
A longitudinal, retrospective and descriptive study through epidemiological evaluation of the records of 72 patients 
treated at Hospital Universitário Evangélico de Curitiba from March 2014 to April 2015. The monitoring of clinical 
progress was made until the medical release. Results: There was a predominance of males, with 64 patients (88.89%) 
compared to females, with 8 patients (11.11%). The closed fractures occurred in 48 patients (66.67 %), while the 
exposed fractures was observed in 24 patients (33.33 %). The highest incidence was in the age group between 21 
and 40 years representing 41.67% of the patients. The main fracture causes were due to traffic accidents, with 40 
cases (55,56%), followed by falls, with 18 cases (22,22%).  The average time of fracture healing was 19.95 weeks. 
The most common complications: infection (35.56 %), delayed consolidation (22.22%) and pseudoarthrosis (20%). 
The average time of outpatient follow-up was 6.5 months. Conclusion: It was possible to confirm the importance of 
epidemiological studies to better characterization of the patients with diaphyseal fractures of the tibia, being useful 
to guide the best therapeutic approach.

KEYWORDS - Diaphyseal Fracture of Tibia, Fracture of tibia, Epidemiological Study. 
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RESUMO - Objetivo: Verificar a prevalência da concomitância de fraturas diafisárias e metafisárias do fêmur 
em pacientes, vítimas de acidente por motocicleta, atendidos no pronto socorro de Curitiba/PR em um pe-
ríodo de sete anos e comparar os resultados com os dados presentes na literatura nacional.Metodologia: 
Realizou-se um estudo descritivo, retrospectivo e observacional da prevalência de fraturas de diáfise do 
fêmur concomitantemente à metáfise proximal ou metáfise distal do fêmur ipsilateral. Os dados foram obtidos 
através da análise de todos os prontuários do período de janeiro de 2007 a dezembro de 2013 catalogados 
no arquivo médico do HUEC. Considerou-se para análise o número de vítimas, sexo, idade e lado da fratura. 
Resultados: Foram identificados 40 pacientes: 87,5% do sexo masculino e 12,5% do sexo feminino. Houve 
predomínio de pacientes entre 19 e 29 anos. A média de idade foi de 31,9 anos. 24 vítimas foram diagnosti-
cadas com fratura de diáfise do fêmur associada à fratura de metáfise proximal ipsilateral, sendo 16 do lado 
esquerdo e 8 a direita. 16vítimas foram diagnosticadas com fratura de diáfise do fêmur associada à fratura de 
metáfise distal ipsilateral, sendo 8 do lado direito e 8 a esquerda. Conclusão:O perfil de vítima mais preva-
lente foi o de adulto jovem do sexo masculino e a associação mais encontrada foi a de fratura da diáfise do 
fêmur concomitante à fratura da metáfise proximal do fêmur ipsilateral à esquerda.

DESCRITORES - Acidentes de trânsito, Motocicletas, Fraturas do Fêmur, Fraturas do Quadril, Traumatismos 
do joelho.
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CONCOMITÂNCIA ENTRE FRATURAS DIAFISÁRIAS E METAFISÁRIAS DO 
FÊMUR EM ACIDENTADOS COM MOTOCICLETA.

CONCOMITANCE BETWEEN DIAPHYSEAL AND METAPHYSEAL FEMUR 
FRACTURES IN VICTIMS OF MOTORCYCLE ACCIDENTS.

Flamarion dos Santos BATISTA1, Jady Elen de PONTES2, Leandro Oliveira SILVEIRA2, Jesús José André 
Quintana CASTILLO2, Cássio ZINI1, Sônia PERRETO1, João Otávio ZADHI1, Viviane Aline BUFON1,  

Valdecir Volpato CARNEIRO1, Cláudio Luciano FRANCK1.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde [1] 
(2013), o número de vítimas fatais em acidentes de 
transporte terrestre a cada ano está estimado em 
cerca de 1,24 milhões de pessoas. Além disso, ou-
tras 20 a 50 milhões levam consigo ferimentos não 
fatais. As mortes e lesões causadas por estes desas-
tres acarretam um grande transtorno socioeconômi-
co tanto familiar quanto laboratorialmente.

Nesse cenário, as motocicletas ganham maior 
destaque, pois são responsáveis por um terço dos 
acidentes de transporte terrestre e têm aumentado 
a mortalidade dos motociclistas em 244% nos últi-
mos dez anos (Waiselfisz [2], 2012). Comprometendo 

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.
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Endereço eletrônico: flama51@terra.com.br

ainda mais a situação, a frota de motocicletas cres-
ce exponencialmente, tendo atingido o número de 
18,9 milhões em circulação no Brasil em 2012, con-
forme dados do Departamento Nacional de Trânsi-
to.(DENATRAN [3], 2012).

De acordo com dados estatísticos recentes do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal, 34.635 
motocicletas se envolveram em acidentes no Brasil 
em 2011.Esse número, além de ser alarmante, se tra-
duz em impactos negativos para o país: diminuição 
da população economicamente ativa, pois a maioria 
dos envolvidostem entre 19 e 30 anos (Sado, Morai-
se Viana [4],2009); pagamento de auxílio doença ao 
acidentado enquanto esse se encontra incapaz de 
exercer suas atividades; gastos hospitalares, finan-
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ciados em sua maioria pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS); entre outros.

De acordo com Oliveira e Sousa [5], em 2003, 
22,39% das lesões em vítimas de acidente com moto-
cicleta são de membros inferiores. Para Pinto e Witt 
[6], em 2008, a fratura de membros inferiores represen-
ta 22,6% das lesões de motociclistas atendidos em um 
pronto-socorro de Porto Alegre e, para Batista et al. [7], 
em 2015, as fraturas de membros inferiores correspon-
dem a 59,66% das fraturas de extremidades em aciden-
tados com motocicleta.

Para Debieuxet al. [8] (2010), em um estudo sobre 
lesões do aparelho locomotor nos acidentes com moto-
cicletas, as fraturas de fêmur corresponderam a 15,1%, 
sendo a segunda localização mais prevalente ficando 
atrás apenas das fraturas dos ossos do pé. A presença 
de fraturas concomitantes sem locais especificados foi 
encontrada em 16,66% dos casos em um estudo feito 
por Mascarenhas, Azevedo e Novaes [9], 2010. Neto et 
al.[10], em 2010,encontrou em seu estudo que 47% dos 
casos de fratura da diáfise do fêmur ipsilaterais às do 
colo ou transtrocantérica estavam relacionados a aci-
dente com motocicleta.

METODOLOGIA

Estudo de caráter observacional, descritivo, trans-
versal e com dados retrospectivos. O projeto de pesqui-
sa foi cadastrado e apreciado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Sociedade Evangélica Beneficente de Curi-
tiba e aprovado sob parecer de número 552.838, CAAE: 
27827614.6.0000.0103, no dia 11 de março de 2014.

Foi feito um levantamento epidemiológico por 
meio da análise de todos os prontuários catalogados no 
Serviço de Arquivo Médico do Hospital Universitário 
Evangélico de Curitiba, no período de janeiro de 2007 
a dezembro de 2013.

Foram analisados os prontuários dos pacientes 
com fratura do fêmur apenas de vítimas de acidentes 
com motocicleta, conforme laudos radiológicos e a 
classificação do traço de fratura de acordo com o CID-
10.

Foram observadas as seguintes variáveis: idade, 
sexo, lado da fratura e localização da fratura.

Foram excluídos prontuários incompletos, ilegíveis 
ou com informações discordantes. 

Formulou-se, para registro de informações, um 
banco de dados que consistiu das variáveis: idade, 
sexo, lado da fratura, localização da fratura e um núme-
ro de identificação do paciente somente para organiza-
ção do banco de dados. O programa utilizado para tal 
fim foi o Microsoft Excel 2010, e os gráficos e cálculos 
estatísticos foram feitos utilizando o mesmo programa. 

O nível de significância adotado para os testes es-
tatísticos foram valores de p <0,05.

RESULTADOS

Os aspectos para análise e interpretação dos pron-
tuários foram organizados de acordo com a metodolo-
gia do trabalho, que consiste no reconhecimento epi-
demiológico da concomitância ipsilateral entre fraturas 
diafisárias e metafisárias do fêmur em acidentados com 
motocicleta. Foram analisados os prontuários do setor 
de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário 
Evangélico de Curitiba, atendidos entre janeiro de 2007 
e dezembro de 2013. 

Ao todo, 40 pacientes tiveram diagnóstico de fra-
turas ipsilaterais das porções diafisária e metafisária do 
fêmur, sendo encontrado um paciente em 2007, sete 
em 2008, três em 2009, dois em 2010, quatro em 2011, 
doze em 2012 e onze em 2013. (Tabela 1)

TABELA 1 – NÚMERO DE VÍTIMAS COM FRATURAS IPSILATERAIS 
DE DIÁFISE E METÁFISE DO FÊMUR POR ANO

Ano Nº de Pacientes

2007 1

2008 7

2009 3

2010 2

2011 4

2012 12

2013 11

Total 40

Desses 40 pacientes, 35 (87,5%) foram do sexo 
masculino e 5 (12,5%) do sexo feminino. (Figura 1)

FIGURA 1 – QUANTIDADE DE PACIENTES POR SEXO

Comparando-se o sexo com o tipo de fratura, te-
mos 21 (52,5%) pacientes do sexo masculino e 3 (7,5%) 
do sexo feminino que sofreram fraturas ipsilaterais de 
diáfise e metáfise proximal do fêmur. Já, os pacientes 
diagnosticados com fraturas ipsilaterais de diáfise e me-
táfise distal do fêmur apresentaram-se como 14 (35%) 
do sexo masculino e 2 (5%) do sexo feminino. (Tabela 
2)

TABELA 2 – SEXO RELACIONADO AO TIPO DE FRATURA

SEXO X FRATURA Masculino Feminino Total

DIÁFISE + Metáfise Proximal 21 (52,5%) 3 (7,5%) 24

DIÁFISE + Metáfise Distal 14 (35%) 2 (5%) 16
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De acordo com a Correlação de Fischer, o sexo 
dos pacientes não apresenta relação com o tipo de fra-
tura, já que p=0,6921. 

Em relação à idade, houve predomínio de pacien-
tes entre 19 e 29 anos (52,5%). A média de idade foi de 
31,9 anos. A mediana das idades foi de 29 anos, assim 
como a moda, que também foi de 29 anos. Levando em 
consideração a localização da fratura, observou-se que 
pacientes com fratura de diáfise do fêmur concomitante 
à metáfise proximal têm em média 34,4 anos e os com 
fratura de diáfise do fêmur concomitante à metáfise dis-
tal têm em média 28,1 anos. (Tabela 3)

TABELA 3 – NÚMERO DE VÍTIMAS QUE SOFRERAM FRATURAS IP-
SILATERAIS DO FÊMUR POR IDADE

Idade 
(anos)

Nº de 
vítimas

Idade
(anos)

Nº de 
vítimas

Idade
(anos)

Nº de 
vítimas

19 3 30 1 42 1

20 2 31 1 43 1

21 1 32 1 44 1

23 1 33 1 46 1

24 2 35 1 47 2

26 3 36 3 50 1

27 2 37 1 51 1

28 2 38 1

29 5 40 1 Total 40

Dos 24 pacientes (60%) com fratura de diáfise do 
fêmur concomitante à metáfise proximal ipsilateral, 16 
eram do lado esquerdo e 8 à direita. Já, dos 16 pacien-
tes (40%) que apresentaram fratura de diáfise do fêmur 
concomitante à metáfise distal ipsilateral, 8 foram do 
lado esquerdo e 8 à direita. (Tabela 4)

TABELA 4 – FREQUÊNCIA DE FRATURA DE DIÁFISE DO FÊMUR 
MAIS METÁFISE PROXIMAL IPSILATERAL OU DIÁFISE MAIS METÁ-
FISE DISTAL DO FÊMUR IPSILATERAL E LADO ACOMETIDO

Esquerdo Direito Total

DIÁFISE + Metáfise Proximal 16 8 24

DIÁFISE + Metáfise Distal 8 8 16

Total 24 16 40

Em relação ao lado da fratura, foi encontrado que 
24 (60%) pacientes apresentavam diagnóstico de fratu-
ras ipsilaterais das porções diafisária e metafisária do 
fêmur do lado esquerdo e 16 (40%) pacientes do lado 
direito. (Figura 2)

De acordo com o Teste Qui-Quadrado, não foi en-
contrado correlação entre o lado e o tipo de fratura das 
vítimas, já que p=0,2918. 

Em relação do tipo de fratura, 24 pacientes (60%) 
apresentavam diagnóstico de fratura de diáfise do fê-
mur ipsilateral à metáfise proximal e 16 pacientes (40%) 
apresentavam diagnóstico de fratura de diáfise do fê-
mur ipsilateral à metáfise distal. (Figura 3)

DISCUSSÃO 

A prevalência do sexo masculino em acidentes 
motociclísticos demonstrada neste estudo (87,5%) foi 
semelhante aos dados obtidos em outros estudos epi-
demiológicos que caracterizaram o perfil dos pacientes, 
vítimas deste tipo de acidente. No estudo de Pinto e 
Witt [6] (2008), essa representatividade foi de 86,7%, no 
de Dall’aglio[11] (2010) de 77,78%, no de Oliveira e Sou-
sa [5] (2003) de 86,57% e no de Sado, Morais e Viana [4]
(2009) de 91% do número total de vítimas. 

A faixa etária predominante foi de 19 a 29 anos 
(52,5%), a média foi de 31,9 anos e a moda foi de 
29 anos (12,5%). Esse intervalo de idade se asseme-
lha ao encontrado em diversas pesquisas como a de 
Sado, Morais e Viana [4](2009), que demonstraram que 
54,9% dos acidentados apresentavam de 19 até 30 anos; 
Dall’aglio [11](2010), que demonstrou em seu estudo que 
63,89% dos pacientes tinham entre 15 e 40 anos; Pin-
to e Witt [6](2008), que demonstraram que 78,9% das 
vítimas se encontravam na faixa entre 18 e 35 anos; 
Andrade et al.[12] (2009), que demonstraram que 45,1% 
apresentavam a idade entre 18 e 29 anos; e Debieuxet 
al. [8] (2010), que observaram que 79% dos pacientes 
tinham entre 16 e 28 anos. 

A predominância do adulto jovem do sexo mas-
culino como vítima de acidente motociclístico é decor-
rente da inexperiência na condução dos veículos, con-
sumo de álcool e outros tipos de drogas, impulsividade 
típica da idade, acrescidos à deficiente fiscalização no 
trânsito (ANDRADE et al. [12], 2009). Entretanto, a causa 
dos acidentes tem múltiplos fatores como condição de 
conservação das motocicletas, conservação das ruas e 
rodovias, sinalização, velocidade, tráfego, influências 
do clima, respeito às leis pelo motorista aliados ao fator 
humano (DEBIEUX et al. [8], 2010). 

Os membros são mais susceptíveis a lesões de alta 
complexidade por constituírem áreas de maior expo-
sição, visto que o equipamento de segurança propor-
ciona proteção apenas à região da cabeça (SADO, MO-
RAIS E VIANA [4],2009). 

E estas lesões geram custos para a saúde pública e 
para os empregadores das vítimas: as fraturas de mem-
bros são consideradas lesões de baixa ou média gravi-
dade. Entretanto, requerem imobilizações prolongadas, 
acarretando longos períodos de recuperação da vítima, 
com importantes custos econômicos e sociais (SADO, 
MORAIS E VIANA [4],2009, p51).

Os membros inferiores, na literatura, são encontra-
dos como a região de maior ocorrência de lesões nos 
acidentados com motocicleta. No trabalho de Pinto e 
Witt [6] (2008), 36,98% dos pacientes apresentavam le-
são em membro inferior; Oliveira e Sousa [5] (2003) en-
contraram que 59,70% tinham algum tipo de lesão em 
membros inferiores; Mascarenhas, Azevedo e Novaes 
[9] (2010) demonstraram que 33,33% dos pacientes es-
tavam com alguma fratura do membro inferior; Batista 
et al. [7] (2015) encontraram que 59,66% das fraturas de 
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extremidades eram de membro inferior,sendo a fratura 
de diáfise do fêmur o quinto tipo mais prevalente de 
fratura (10,29%). Nenhum desses trabalhos, entretanto, 
mostrou fraturas concomitantes.

Para Pinto e Witt [6] (2008) os membros inferiores 
são os mais acometidos devido a compressões por 
outros veículos ou devido ao guidão da motocicleta:a 
ocorrência de lesões nos membros inferiores e pelve 
dos acidentados de moto tem sido relacionada ao fato 
de que, nas colisões frontais sofridas pelos acidentados, 
a moto inclina-se para frente jogando o motociclista 
contra o guidom, e caso as pernas e pés continuem 
fixos nos pedais, a coxa é lançada contra o guidom po-
dendo causar lesões bilaterais nos membros. Quando 
ocorre colisão lateral, as lesões acontecem devido com-
pressão contra o anteparo ou outro veículo envolvido 
no acidente (PINTO E WITT [6], 2008, p.412).

Nesta pesquisa, foi dado ênfase às fraturas con-
comitantes de metáfise proximal ou distal do fêmur 
ipsilateraisauma fratura diafisária desse osso. Foram 
encontrados 40 pacientes entre 2007 e 2013. O lado es-
querdo foi acometido em 60% dos pacientes e o direito 
em 40%. Neto et al. [10] (2010) realizaram uma pesquisa 
sobre o resultado do tratamento das fraturas da diáfise 
do fêmur ipsilaterais às do colo ou transtrocantérica 
entre agosto de 2002 e outubro de 2007 e demonstrou 
que em 47% dos pacientes a lesão ocorreu devido a 
acidente com motocicleta. Destes 47%, 75% foram do 
lado esquerdo. Já Canto et al. [13] (1994), em um estu-

do prospectivo sobre fratura ipsilateral do quadril e da 
diáfise femoral, encontraram 15 pacientes, sendo que 
3 apresentaram este tipo de fratura devido a acidente 
motociclístico, com 66,66% do lado esquerdo.

“Para o condutor de moto, a exposição e conse-
quente absorção da energia cinética de toda a sua su-
perfície corporal ao trauma o torna extremamente vul-
nerável” (DEBIEUX et al. [8], 2010, p. 356).

Apesar da energia desse tipo de trauma, a maio-
ria das vítimas de acidentes com motocicleta sobrevive, 
embora com ferimentos. Essas vítimas são, em gran-
de maioria, adultos jovens do sexo masculino. Assim, 
torna-se necessária uma reflexão sobre o papel dessas 
pessoas em termos de educação no trânsito e papel 
econômico na sociedade, levando-se em consideração 
os variados graus de incapacidade física temporária ou 
permanente que poderá atingir tal população (KOIZU-
MI [14], 1985).

CONCLUSÃO

A partir da análise dos dados apresentados, pode-
-se concluir que:

O perfil de vítima mais prevalente foi o de adulto 
jovem do sexo masculino e a associação mais encon-
trada foi a de fratura da diáfise do fêmur concomitante 
à fratura da metáfise proximal do fêmur ipsilateral à 
esquerda.

Batista FS, Pontes JE, Silveira LO, Castillo JJAQ, Zini C, Perreto S, Zadhi JO, Bufon VA, Carneiro VV, Franck CL. 
Concomitance between diaphyseal and metaphyseal femur fractures in victims of motorcycle accidents. Rev. Méd. 
Paraná, Curitiba, 2017;75(1):48-52.

ABSTRACT - Objective: Verify the prevalence of concomitance between diaphysis and metaphysis femur fractures in 
patients, victims of motorcycle  accidents, seen at the Emergency Departmentof Hospital Universitário Evangélico de 
Curitiba (HUEC), in a period of  sevenyears, as well as compare the results with data from literature. Material  and 
Methods:This is a retrospective, descriptive, observational study of prevalence of diaphysis femur fractures simulta-
neously with ipsilateral proximal metaphysisordistal metaphysis femur fractures. The information was obtainedfrom 
the analysis of all the medical records from January 2007 to December 2013 belonging to the hospital archives. The 
analysis considered the number of victims, gender, age and affected side.Results:40 victims have been identified. 
87.5% being male whereas 12.5% being female. The victims were predominantly between 19 and 29 years old. The 
average age of  thevictims was 31.9 years old. 24 victims were diagnosed with diaphysis femur fracture associated 
with ipsilateral proximal metaphysis, 16 were on the left and 8 were on the right. 16 victims were diagnosed with 
diaphysis femur fracture associated with ipsilateral distal metaphysis, 8 were on the right and 8 were on the left.
Conclusion: The most prevalent victim profile was that of a young adult male and the most frequent association was 
the concomitant fracture of femur fracture of the proximal metaphysis of the ipsilateral femur left.
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RESUMO - As doenças sistêmicas crônicas têm maior prevalência nos pacientes idosos, elevando os riscos 
de morbimortalidade. As alterações do sistema gastrointestinal podem trazer complicações para qualidade 
de vida destes. O objetivo deste estudo é determinar a prevalência de sintomas gastrointestinais numa 
amostra de pacientes idosos e a associação com comorbidades e uso de medicações. Metodologia: Foram 
selecionados 100 pacientes idosos (idade ≥ 60 anos) do Ambulatório do Hospital Evangélico de Curitiba, 
submetidos a entrevista estruturada e preenchimento de questionário padronizado de sintomas gastrointes-
tinais. Foi analisada a associação com comorbidades, uso de medicamentos e busca de ajuda médica. Os 
dados coletados foram analisados através do percentual. Resultados: O estudo mostrou uma prevalência de 
sintomas gastrointestinais em idosos de 78%. A disfagia (37%), plenitude pós prandial (29%) e a constipação 
intestinal (25%) foram os sintomas esofágico, dispéptico e intestinal mais prevalentes, respectivamente. Dos 
pacientes sintomáticos, 56,41% procuraram ajuda médica e 53,8% utilizaram medicações sem orientações. 
A manifestação gastrointestinal mais comum nas mulheres foi plenitude pós prandial e pirose nos homens. 
Dos pacientes entrevistados, 19 apresentavam diabetes melitus e o sintoma mais prevalente foi a disfagia. As 
doenças cardiovasculares foram encontrados em 70 pacientes e a manifestação prevalente foi a pirose. As 
doenças osteomusculares foram encontradas em 42 dos pacientes e o sintoma mais frequente foi a pirose. 
Conclusão: O presente estudo mostrou que a prevalência de sintomas gastrointestinais é alta na população 
idosa, assim como apontam outros estudos. As doenças associadas e uso de medicações podem interferir na 
prevalência de sintomas, mas não foi encontrada em proporção significativa no estudo.

DESCRITORES - Sintomas gastrointestinais, Idosos, Doenças gastrointestinais.
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INTRODUÇÃO

O crescimento da população idosa é reflexo do 
aumento da expectativa de vida. Os avanços da me-
dicina no tratamento de doenças infecciosas e no 
controle de doenças crônicas, associados aos fatores 
socioeconômicos e ambientais auxiliaram para o au-
mento da sobrevida (SBGG, 2011). As doenças sistê-
micas crônicas têm maior prevalência nos pacientes 
idosos. O envelhecimento normal associado a mu-
danças fisiológicas traz como efeitos alterações car-
díacas, pulmonares e gastrointestinais. Isso implica 
em uma diminuição da qualidade de vida, elevando 
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os riscos de mortalidade e morbidade (CORDEIRO, 
2003).  

As manifestações gastrointestinais apresentam 
grande importância neste contexto pela alta preva-
lência desses sintomas na população idosa e pelo 
grande impacto na vida destes indivíduos, pois a 
presença dos sintomas traz desconforto e prejuí-
zo na qualidade de vida dos pacientes (TOKUDA, 
2007).A incidência, prevalência e a taxa de morta-
lidade de doenças gastrointestinais orgânicas pare-
cem aumentar com a idade. Doenças gastrointesti-
nais em idosos são responsáveis por uma proporção 
significativa dos atendimentos e internações hospi-
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talares. Estudos indicam que 9% das consultas em mé-
dicos por estes pacientes são por queixas digestivas 
(CHAPLIN, 2000).

Muitas doenças sistêmicas podem trazer alterações 
para o sistema digestório, como o diabetes mellitus, 
hipertensão arterial, doenças do tecido conjuntivo, car-
diopatias, entre outras. Os sintomas das diversas co-
morbidades e os relacionados ao aparelho digestivo 
constituem manifestações clínicas subjetivas, que são 
passíveis de serem influenciadas por fatores externos, 
ligados aos aspectos culturais, à raça, à dieta e ao cli-
ma, entre outros. (TRONCON, 2001).  Além das con-
sequências da própria doença, muitos medicamentos 
utilizados no tratamento dessas afecções trazem mani-
festações gastrointestinais (MACHADO, 2004). 

Poucos estudos na literatura apresentam a preva-
lência de sintomas gastrointestinais na população idosa 
no Brasil, o que dificulta a compreensão das suas con-
sequências na qualidade de vida do paciente idoso.O 
objetivo deste trabalho consiste em determinar, através 
da realização de questionário, a prevalência de sin-
tomas gastrointestinais em uma amostra de pacientes 
idosos e sua associação com comorbidades e uso de 
medicações contínuas.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado em pacientes ido-
sos (idade ≥60 anos) de ambos os sexos, selecionados 
ao acaso no ambulatório geral do Hospital Evangélico 
de Curitiba, Paraná. O número de pacientes entrevista-
dos durante o estudo foi de 100 pessoas, no período de 
janeiro a abril de 2013. 

Os pacientes foram submetidos a entrevista es-
truturada e preenchimento de um questionário padro-
nizado de sintomas gastrointestinais. O questionário 
continha 15 itens, dividido em 3 seções (sintomas eso-
fágicos, dispépticos e intestinais) para a investigação 
da presença de 15 manifestações gastrointestinais, seu 
tempo de evolução e a utilização de medicação para 
tratamento deste sintoma.  

O questionário foi elaborado e padronizado basea-
do em informações de trabalhos sobre a prevalência de 
sintomas gastrointestinais na população. Na entrevista, 
a presença de cada sintoma era questionada lendo-se 
uma definição para cada uma, escrita em linguagem 
simplificada para facilitar a compreensão dos pacientes, 
a fim de uniformizar os resultados obtidos. Para cada 
manifestação presente, eram questionados o tempo de 
evolução do sintoma, a busca de ajuda médica e o uso 
de medicação para seu tratamento.

Além disso, foram analisados a associação com do-
enças sistêmicas e a utilização de medicamentos de for-
ma contínua. Foram coletados também a idade, sexo, 
altura e peso de cada paciente. Todos os indivíduos in-
cluídos neste estudo assinaram um termo de consenti-
mento para inclusão na pesquisa, após devidamente in-
formados sobre o objetivo do estudo e a sua natureza.

Os dados coletados foram avaliados estatistica-
mente, através de uma análise descritiva com cálculo 
de % para cada questão e tabelas de cruzamento com 
os fatores a serem relacionados como a presença de 
comorbidades e uso de medicações.

RESULTADOS

Dos 100 pacientes entrevistados, 44 eram do sexo 
feminino e 56 do sexo masculino. Destes pacientes, 
78% apresentaram pelo menos um sintoma gastrointes-
tinal e 22% estavam assintomáticos (Figura 1).

FIGURA1:PREVALÊNCIA DE SINTOMAS GASTROINTESTINAIS EM 
PACIENTES IDOSOS.

Entre os pacientes sintomáticos que possuíam ma-
nifestações esofágicas, o sintoma mais frequente foi a 
pirose (37%). Os demais sintomas esofágicos referidos 
pelos pacientes estão descritos na tabela 1. A plenitu-
de pós prandial foi o sintoma dispéptico mais comum, 
presente em 29% dos pacientes. Os demais sintomas 
dispépticos referidos pelos pacientes estão descritos na 
tabela 2. O sintoma intestinal mais frequentemente en-
contrado foi a constipação intestinal (25%). Os outros 
sintomas intestinais foram alocados na tabela 3.

TABELA 1: FREQUÊNCIA DE SINTOMAS ESOFÁGICOS EM PACIEN-
TES IDOSOS, EM PORCENTAGEM.

Sintoma Esofágico Frequência (%)

Pirose 37

Disfagia 24

Regurgitação 19

Dor retroesternal 12

TABELA 2: FREQUÊNCIA DE SINTOMAS DISPÉPTICOS EM PACIEN-
TES IDOSOS, EM PORCENTAGEM.

Sintomas Dispépticos Frequência (%)

Plenitude pós prandial 29

Epigastralgia 25

Náuseas 13

Vômitos 8
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TABELA 3: FREQUÊNCIA DE SINTOMAS INTESTINAIS EM PACIEN-
TES IDOSOS, EM PORCENTAGEM.

Sintomas Intestinais Frequência (%)

Constipação intestinal 25

Distensão abdominal 17

Dor abdominal crônica 9

Diarreia crônica 4

Incontinência fecal 4

Enterorragia 3

Hematoquezia 0

Dos pacientes que apresentavam pelo menos um 
sintoma gastrointestinal, 56,41% procuraram ajuda mé-
dica para investigação e tratamento destes sintomas, 
sendo que esta procura foi mais frequente no sexo fe-
minino (24 mulheres e 20 homens).  Entre os pacien-
tes sintomáticos, 42 deles utilizaram medicações para 
tratamento dos sintomas (22 do sexo feminino e 20 
masculino).

As medicações utilizadas para tratamento dos sin-
tomas entre os pacientes sintomáticos estão apresenta-
dos na figura 2:

FIGURA 2: MEDICAÇÕES UTILIZADAS PELOS PACIENTES SINTO-
MÁTICOS.

A manifestação gastrointestinal mais comum no 
sexo feminino foi a plenitude pós prandial (20%), en-
quanto no sexo masculino, a pirose foi mais prevalente 
(19%). A comparação entre os gêneros e a frequência 
dos sintomas gastrointestinais está apresentada na ta-
bela 4.

TABELA 4: COMPARAÇÃO ENTRE OS SINTOMAS GASTROINTESTI-
NAIS ENTRE OS GÊNEROS.

Sintomas gastrointestinais Sexo feminino Sexo masculino

Disfagia 9 15

Regurgitação 9 10

Pirose 18 19

Dor retroesternal 3 9

Plenitude pós prandial 20 9

Náuseas 9 4

Vômitos 5 3

Epigastralgia 16 9

Distensão abdominal 11 6

Dor abdominal crônica 4 5

Diarreia crônica 3 1

Constipação intestinal 13 12

Incontinência fecal 3 1

Enterorragia 1 2

Hematoquezia 0 0

 
Durante a entrevista, foi questionado aos pacientes 

a apresentação das seguintes comorbidades: diabetes 
mellitus, doenças cardiovasculares e osteomusculares. 
Também foi pesquisada a utilização de medicação para 
tratamento destas. A frequência de manifestações gas-
trointestinais relacionada a cada uma dessas comorbi-
dades está apresentada na tabela 5. 

TABELA 5: SINTOMAS GASTROINTESTINAIS EM PACIENTES COM 
COMORBIDADES.

Sintomas gas-
trointestinais

Frequên-
cia (%) em 
pacientes 

com diabetes 
mellitus

Frequência (%) 
em pacientes 
com doenças 
cardiovascu-

lares

Frequência (%) 
em pacientes 
com doenças 
osteomuscu-

lares

Disfagia 9 20 14

Regurgitação 4 15 16

Pirose 7 31 22

Dor retroes-
ternal

3 10 9

Plenitude pós 
prandial

3 19 17

Náuseas 5 8 8

Vômitos 3 4 6

Epigastralgia 4 14 12

Distensão 
abdominal 

2 13 15

Dor abdomi-
nal crônica

1 5 7

Diarreia 
crônica

3 9 0

Constipação 
intestinal

5 19 16

Incontinência 
fecal

1 3 4

Enterorragia 0 3 0

Hematoquezia 0 0 0

Dos pacientes entrevistados, 19 apresentavam dia-
betes mellitus, sendo 11 do sexo feminino e 8 do sexo 
masculino. O sintoma mais prevalente nestes pacientes 
foi a disfagia, presente em 9 deles (figura 3). Os outros 
sintomas estão apresentados na tabela 5.
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FIGURA 3: PREVALÊNCIA DE SINTOMAS PRESENTES EM PACIENTE 
COM DIABETES MELLITUS. NÚMERO DE PACIENTES X SINTOMAS.

 As medicações em uso pelos pacientes com dia-
betes mellitus estão apresentados na figura 4.

FIGURA 4: MEDICAÇÕES UTILIZADAS PELOS PACIENTES SINTO-
MÁTICOS COM DIABETES MELLITUS.

As doenças cardiovasculares como hipertensão 
arterial e cardiopatias foram encontrados em 70% dos 
pacientes. A hipertensão arterial crônica foi a comor-
bidade associada mais frequente entre os pacientes 
idosos pesquisados e estava presente em 65%. A car-
diopatia foi referida em 16% dos pacientes.Entre os pa-
cientes com doenças cardiovasculares, a manifestação 
gastrointestinal mais prevalente foi a pirose, presente 
em 31 pacientes (44,2%), como pode ser visualizada na 
tabela 5. A frequência dos outros sintomas está apre-
sentada na figura 5.

FIGURA 5: PREVALÊNCIA DE SINTOMAS PRESENTES EM PACIENTE 
COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES. NÚMERO DE PACIENTES X 
SINTOMAS.

As medicações utilizadas por estes pacientes cita-
das durante a entrevista estão relacionadas na figura 6. 

Dentre estes, 11 pacientes afirmaram não lembrar qual 
medicação em uso.

FIGURA 6: MEDICAÇÕES UTILIZADAS POR PACIENTES SINTOMÁ-
TICOS COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES.

As doenças osteomusculares foram encontradas 
em 42% dos pacientes, englobando doenças reumáticas 
como a artrite reumatoide, gota, osteoporose, osteoar-
trite e síndrome da dor lombar crônica, esta última pre-
sente em 38 pacientes entrevistados. O sintoma mais 
frequente em pacientes com doenças osteomusculares 
foi a pirose (tabela 5). A seguir, a figura 8 traz a frequ-
ência dos sintomas nestes pacientes.

FIGURA 7: SINTOMAS GASTROINTESTINAIS EM PACIENTES COM 
DOENÇA OSTEOMUSCULAR. NÚMERO DE PACIENTES X SINTO-
MAS.

As medicações utilizadas por esses pacientes e 
pesquisadas na entrevista estão relacionadas na figura 
7. Cindo destes pacientes não sabiam ou não recorda-
vam qual medicação faziam uso.

FIGURA 8: MEDICAÇÕES UTILIZADAS POR PACIENTES SINTOMÁ-
TICOS COM DOENÇAS OSTEOMUSCULARES.

Prevalência de sintomas gastrointestinais em pacientes idosos.
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DISCUSSÃO

O Brasil possui 7,4% da população com mais de 
65 anos de idade, segundo dados do IBGE. De acordo 
com a mesma fonte, a cidade de Curitiba possui 8,4% 
de sua população constituída por idosos (IBGE, 2010).
Os pacientes idosos, escolhidos ao acaso no Ambula-
tório do Hospital Evangélico de Curitiba, apresentaram 
uma prevalência de 78% de sintomas gastrointestinais. 

Os resultados do presente estudo apontam uma 
incidência elevada de sintomas gastrointestinais nestes 
pacientes idosos. Um valor muito semelhante a um es-
tudo realizado na Inglaterra, no ano de 2000, com pa-
cientes idosos escolhidos ao acaso (n=482) que respon-
deram um questionário e entrevista médica, no qual 
76% dos pacientes apresentaram sintomas intestinais 
(principalmente dor abdominal crônica e constipação), 
sendo que 57% apresentaram pelo menos um sintoma 
no último ano (CHAPLIN, 2000).

A prevalência dos sintomas nos idosos é alta quan-
do comparado à prevalência na população em geral, o 
que é mostrado em um estudo brasileiro sobre sinto-
mas gastrointestinais em população com diabetes melli-
tus com um grupo controle, no qual apenas 36% do 
controle apresentaram pelo menos uma queixa diges-
tiva (TRONCOM, 2001). Quando correlacionamos este 
valor à prevalência de nosso estudo, podemos ver que 
a frequência de sintomas nos idosos é quase o dobro 
da população em geral.

 A pirose, a plenitude pós prandial, a epigas-
tralgia, a constipação e a disfagia foram os sintomas 
mais frequentemente encontrados em nossa análise. Os 
fatores de riscos para o desenvolvimento destes sinto-
mas estão relacionados com variáveis como a idade, 
sexo, comorbidades e qualidade de vida.Neste presente 
estudo, a pirose foi o sintoma esofágico mais frequente 
entre todos os entrevistados, referida por 37 pacientes. 
A disfagia foi o sintoma esofágico encontrado em 24 
pacientes, indicando uma alta prevalência. Da popu-
lação entrevistada, 29 tinham plenitude pós prandial 
e 25 com epigastralgia como sintomas dispépticos. A 
constipação foi o sintoma intestinal encontrada em 25 
% dos pacientes.

A alta prevalência do sintoma de pirose encontra-
da no nosso estudo se assemelha aos valores mostra-
dos em um estudo na população japonesa (n=160.983) 
sobre a prevalência de sintomas do refluxo gastrointes-
tinal. Neste trabalho foram pesquisados a pirose, dis-
fagia e dor abdominal. Ele mostrou que a pirose é um 
sintoma muito prevalente nos pacientes com refluxo 
gastroesofágico na população japonesa, apresentando 
uma frequência de 15,8% nos homens e 20,7% nas mu-
lheres, sendo muito mais comum do que a disfagia e 
a dor abdominal. A prevalência da pirose nessa popu-
lação foi maior de acordo com o aumento da idade 
(YAMAGISHI, 2008).

Comparando a prevalência dos outros sintomas 
gastrointestinais com estudos publicados, encontramos 

uma grande variabilidade, com proporções semelhan-
tes ou valores bem distintos para cada sintoma. É o que 
podemos perceber quando comparamos os achados 
em nosso trabalho com o de Talley e colaboradores, 
que realizaram um estudo sobre prevalência de sinto-
mas gastrointestinais em uma população idosa ameri-
cana (n=328) e o sintoma mais frequente apresentado 
foi a dor abdominal crônica, em 24,3% dos pacientes, 
sintoma este encontrado em apenas 9% da nossa popu-
lação. No estudo de Talley, a constipação intestinal foi 
encontrada em 24,1% dos idosos, valor que se aproxi-
ma da frequência encontrada nos pacientes do ambu-
latório do HUEC (25%). Os valores quanto a proporção 
de pacientes com pirose diferiram deste estudo (22,4%) 
comparada com pacientes do HUEC (37%). Além dis-
so, os pacientes americanos apresentaram 14,2% de 
diarreia e 3,7% de incontinência fecal. A incontinência 
fecal, apesar de apresentar uma baixa prevalência, re-
presenta um problema significativo na vida do paciente 
idoso, apontado em alguns estudos como uma grande 
causa de institucionalização destes pacientes (TALLEY, 
1992).

Esses valores também diferiram dos encontrados 
nos pacientes do HUEC quando comparados ao estudo 
de Chaplin com pacientes do Reino Unido, no qual 25% 
dos entrevistados apresentaram dor abdominal crônica, 
13,8% com constipação, 0,7% com diarreia crônica e 
5,6% de incontinência fecal (CHAPLIN, 2000). 

Em um estudo realizado no Japão, em 2007, com 
a população em geral através do uso de um diário de 
sintomas gastrointestinais durante um mês com 586 
pessoas, 25% relataram apresentar pelo menos um ou 
mais sintomas durante o mês de estudo, indicando uma 
baixa frequência se comparada aos 78% dos pacientes 
do HUEC. O sintoma de maior incidência foi dor abdo-
minal difusa (12%), diarréia (5%), náuseas (4%), consti-
pação (2%) e vômitos e plenitude pós prandial com 1% 
cada uma (TOKUDA, 2007).

Entre os pacientes sintomáticos entrevistados em 
nosso estudo, 56,41% (44/78) procuraram ajuda médi-
ca para investigação e tratamento destas manifestações 
digestivas. Este número é relativamente alto se compa-
rada a procura médica nos pacientes idosos americanos 
(18% segundo o estudo de Talley) e ingleses (38% se-
gundo Chaplin). Porém, isso indica que um pouco mais 
da metade dos pacientes sintomáticos busca ajuda mé-
dica, enquanto muitos outros continuam sintomáticos 
e sem tratamento. Foi verificado durante a entrevista, 
que muitos pacientes sintomáticos não procuram aten-
dimento médico e acabam se automedicando.

Segundo o estudo de Chaplin, 38% dos pacientes 
consultaram um médico por sintomas intestinais e esta 
procura foi maior nos pacientes com síndrome do in-
testino irritável (54%) e alteração dos hábitos intestinais 
(51%) (CHAPLIN, 2000).

Ao se comparar os gêneros, a procura por atendi-
mento médico foi maior entre as pacientes do sexo fe-
minino (24 mulheres e 20 homens), o que pode indicar 
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uma maior preocupação com a saúde por parte destas 
pacientes. Isso mostra que aproximadamente 50% das 
pacientes mulheres consultaram um médico para o tra-
tamento dos sintomas gastrointestinais, um valor relati-
vamente alto quando confrontado ao trabalho realiza-
do por Hunt et. al. (2007) na população canadense, na 
qual foram entrevistadas 689 mulheres com dismotili-
dade gastrointestinal e um total de 18% procurou aten-
dimento médico devido os sintomas gastrointestinais. 

Os resultados obtidos em nossa análise mostram 
que, entre os pacientes com manifestações digestivas, 
53,8% utilizaram medicações para tratamento dos sin-
tomas (22 do sexo feminino e 20 do sexo masculino). 
As medicações utilizadas foram os inibidores de bomba 
de prótons, sal de frutas, laxantes, antiespasmódicos, 
hidróxido de magnésio, entre outras. Os inibidores de 
bomba de prótons são as medicações mais utilizadas e 
prescritas para os diferentes sintomas gástricos, usada 
por 28 pacientes, empregadas no tratamento de mani-
festações de doença péptica e refluxo gastrointestinal, 
diminuindo a secreção de ácidos gástricos. No estu-
do sobre dismotilidades gastrointestinais, realizado por 
Hunt e colaboradores, com pacientes canadenses do 
sexo feminino, foi encontrado um valor próximo quan-
to a porcentagem de uso de medicações, pois 63,8% 
destas pacientes utilizavam medicações para tratar as 
desordens intestinais, 45,6% faziam uso de medicações 
sem prescrição médica (como antiácidos) e 26,4% com 
prescrição. O Omeprazol foi a medicação mais prescri-
ta pelos médicos para estas pacientes, receitada para 
14,3% das mulheres (HUNT, 2007).

As manifestações gastrointestinais mais comuns 
entre as pacientes do sexo feminino do ambulatório 
do HUEC foram a plenitude pós prandial, a pirose e 
epigastralgia. No sexo masculino a pirose foi mais pre-
valente, seguida de disfagia e constipação. Prevalências 
diferentes foram apontadas pelo estudo de Tokuda e 
colaboradores, que encontraram nas pacientes do sexo 
feminino uma maior frequência de dor abdominal difu-
sa, náuseas e constipação.  Os sintomas mais comuns 
em homens foram a diarreia e a pirose (TOKUDA, 
2007).

Segundo Yamagishi, na população japonesa, a pre-
valência de sintomas gástricos apresenta diferenças nas 
proporções, quando comparados homens e mulheres. 
A pirose, disfagia e dor abdominal foram mais comuns 
nas mulheres do que em homens nesse estudo sobre 
sintomas do refluxo gastroesofágico (YAMAGISHI, 
2008).

Em nossa pesquisa, a constipação intestinal foi en-
contrada numa proporção semelhante entre os gêneros 
(13 mulheres e 12 homens). Outros sintomas também 
foram reportados por uma frequência semelhante en-
tre os gêneros: regurgitação, pirose e dor abdominal. 
No entanto, algumas manifestações como a disfagia, 
plenitude pós prandial, epigastralgia e dor retroester-
nal foram encontradas com diferenças significativas de 
proporção entre homens e mulheres.

Entre os sintomas intestinais pesquisados na po-
pulação americana (Talley), a constipação foi a mais 
prevalente tanto no sexo feminino como no masculino, 
assim como encontrado em nosso estudo. Entretanto, o 
relato da frequência de evacuações com fezes anormais 
foi maior nas pacientes do sexo feminino nessa popu-
lação (TALLEY, 1992). 

A frequência de pacientes que referiram o sinto-
ma de constipação intestinal obtida nessa análise foi de 
25%. Um valor semelhante foi encontrado em um estu-
do sobre a prevalência da constipação intestinal no Rio 
Grande do Sul, realizado na população geral, no qual 
a prevalência de constipação intestinal auto-referida foi 
de 25,6%, sendo 10,8% entre homens e 36,9% entre as 
mulheres (COLLETE, 2010).

A prevalência de constipação auto-referida nos es-
tudos é encontrada em maior prevalência com o au-
mento da idade dos pacientes, principalmente com mais 
de 60 anos, porém estudos indicam que a frequência 
de movimentos intestinais geralmente não declina com 
a idade. Alguns autores apontam para a associação de 
constipação com o sexo feminino, aumento de idade 
e doenças neurológicas. Algumas medicações como 
antiácidos contendo alumínio, diuréticos, opióides, an-
tidepressivos, antiespasmódicos e anticonvulsivantes, 
betabloqueadores e bloqueadores de canal de cálcio 
estavam associados com alto risco para constipação 
crônica (COLETTE, 2010)

No presente estudo, além dos sintomas gastroin-
testinais, foi questionada aos pacientes a apresentação 
de comorbidades. Dos pacientes idosos entrevistados 
no HUEC, 19 deles apresentavam diabetes mellitus (11 
do sexo feminino e 8 do sexo masculino). Entre eles, 
17 pacientes tinham pelo menos um sintoma gastroin-
testinal, mostrando que 89% dos pacientes diabéticos 
entrevistados eram sintomáticos. Uma alta prevalência 
de sintomas gastrointestinais em pacientes diabéticos 
(75%) foi encontrada também em outros estudos, como 
aponta Troncom.  Devemos atentar ao fato do baixo 
número de pacientes diabéticos deste presente estudo, 
o que pode dificultar as comparações com outros tra-
balhos realizados com um número maior de pacientes. 

Os sintomas mais prevalentes nestes pacientes fo-
ram a disfagia, pirose, náuseas e constipação intestinal.
Troncom realizou um estudo no estado de São Paulo, 
em 2001, com pacientes diabéticos (tipo I e tipo II) para 
avaliar a frequência de sintomas digestivos comparados 
à população controle. Os dados obtidos por esse es-
tudo revelaram que as manifestações relacionadas às 
porções proximais do tubo digestivo, com a plenitude 
epigástrica pós-prandial e a pirose, constituíram os sin-
tomas mais frequentemente registrados, tanto no gru-
po de diabéticos como no grupo controle (TRONCOM, 
2001). Os nossos dados apontaram que a plenitude pós 
prandial não foi um sintoma tão significativo, no entan-
to, assim como no estudo de Troncom, a pirose entre 
os pacientes do HUEC foi um sintoma encontrado em 
muitos pacientes.

Prevalência de sintomas gastrointestinais em pacientes idosos.
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Tomados em conjunto, estes dados expressam 
a alta prevalência na população geral, de condições 
como a doença do refluxo gastroesofageano, a úlce-
ra péptica e os distúrbios digestivos funcionais, como 
a dispepsia funcional e a síndrome do cólon irritável 
(TRONCOM, 2001).

Os dados analisados em nosso estudo apontaram 
que a disfagia era muito frequente nos pacientes dia-
béticos, presente em mais de 50% dos idosos. Segun-
do Troncom e colaboradores, na comparação entre o 
grupo de diabéticos e grupo controle, somente a dis-
fagia foi significativamente superior nos diabéticos. A 
ocorrência da disfagia em diabéticos parece indicar a 
existência de distúrbios da peristalse esofagiana por 
comprometimento da inervação autonômica do esôfa-
go (TRONCOM, 2001).

Além da diabetes mellitus, foi pesquisada nos pa-
cientes idosos do HUEC a presença de doenças cardio-
vasculares, sendo que os dados apontaram para uma 
grande prevalência dessas comorbidades, encontrados 
em 70% dos pacientes. A hipertensão arterial crônica 
foi a comorbidade mais frequente, presente em 65% 
dos pacientes. Entre estes pacientes com alterações 
cardiovasculares, 60 relataram pelo menos um sinto-
ma gastroesofágico, indicando uma grande frequência 
(85,7%) de manifestações gástricas.

Variadas complicações extraesofágicas e comor-
bidades tem sido associadas com doença do refluxo 
gastroesofágica, como doenças pulmonares, laríngeas, 
cardiovasculares e gastrointestinais. Jansson e colabo-
radores realizaram um estudo sobre a associação de 
doença do refluxo gastrointestinal, doenças cardiovas-
culares e sintomas gastrointestinais e concluíram que 
há uma associação positiva entre infarto do miocárdio, 
angina e acidente vascular cerebral com um risco au-
mentado de doença do refluxo gastrointestinal. Nestes 
pacientes, foi percebido um aumento da prevalência de 
náuseas, diarreia e constipação intestinal como sinto-
mas gastrointestinais associadas (JANSSON, 2008). Em 
nosso estudo, os pacientes com doenças cardiovascula-
res apresentaram maior prevalência dos seguintes sin-
tomas: pirose, disfagia e constipação intestinal, sendo 
que as náuseas e a diarreia eram pouco frequentes.

Segundo Jansson, poderia haver um estímulo de 
irritação esofagogástrica, presente em pacientes com 
refluxo gastroesofágico, que poderia causar alteração 
na condução cardíaca, resultando em arritmias cardía-
cas (JANSSON, 2008). Estes fatores poderiam explicar a 
grande prevalência de disfagia e pirose nos pacientes 
em nosso estudo, pois estes foram os sintomas mais re-
latados pelos pacientes com doenças cardiovasculares. 

As medicações utilizadas por estes pacientes com 
doenças cardiovasculares de nosso estudo foram: diu-
réticos, inibidores da enzima conversora de angiotensi-
na, betabloqueadores, AAS, antagonista do receptor de 
angiotensina, estatinas, anticoagulantes warfarina, blo-
queadores de canal de cálcio e digitálicos. Entre esses 
pacientes, 11 afirmaram não lembrar qual medicação 

fazem uso. Outra teoria apresentada pelo estudo de 
Jansson é de que a associação entre doença do refluxo 
gastroesofágica e doenças cardiovasculares seria pelo 
uso de medicações como a nitroglicerina e bloquea-
dores de canal de cálcio, que poderiam exacerbar os 
sintomas de refluxo. Associado a este fator, essas me-
dicações poderiam fazer um relaxamento do esfíncter 
esofágico inferior, propiciando os sintomas de refluxo 
(JANSSON 2008).

As doenças osteomusculares foram pesquisadas 
durante a entrevista e foram encontradas em 42 pa-
cientes, englobando doenças reumáticas como a artrite 
reumatoide, gota, osteoporose, osteoartrite e síndromes 
dolorosas como a dor lombar crônica. Os sintomas gas-
trointestinais mais prevalentes nos pacientes com alte-
rações osteomusculares foram: pirose (52%), plenitude 
pós prandial (40%), regurgitação (38%) e constipação 
intestinal (38%). Apesar de um pequeno número de 
pacientes da amostra apresentar doenças osteomuscu-
lares, a prevalência de manifestações gastrointestinais 
foi relativamente alta neste grupo, como pode ser ob-
servado pelas porcentagens. 

Machado em seu estudo sobre prevalência de sin-
tomas digestivos em doenças difusas na população de 
São Paulo, em 2004, aponta que os sintomas gastrointes-
tinais são encontrados numa prevalência relativamente 
alta nos pacientes com doenças do sistema conjuntivo 
(como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, 
polimiosite e dermatomiosite, entre outros). Manifesta-
ções como a disfagia, pirose, regurgitação, azia, pleni-
tude gástrica, que atingem percentuais acima de 40% 
dos casos. Os valores apresentados por este estudo se 
assemelham aos encontrados em nossos pacientes do 
ambulatório. A constipação intestinal foi manifestação 
mais comum, presente em 35% dos pacientes, no estu-
do de Machado, apresentando uma porcentagem muito 
próxima daquela de nosso estudo (38%).

Um estudo realizado com a população america-
na, em 2011, por Myasoedova, mostrou que os sin-
tomas gastrointestinais mais frequentes em pacientes 
com artrite reumatoide foram: dor e desconforto ab-
dominal (18%), saciedade precoce (12%), plenitude 
pós-prandial (18%) e náuseas (6%). A prevalência de 
vários sintomas gastrointestinais foi mais elevada nas 
pacientes com artrite reumatoide do que nos pacientes 
do grupo controle. Segundo o estudo, a associação de 
doenças gastrointestinais representa um alto risco de 
mortalidade na artrite reumatoide. Comparando os da-
dos fornecidos com os encontrados em nosso estudo, 
a frequência de sintomas nos pacientes do HUEC apre-
sentou certa variabilidade, com dor abdominal presente 
em 7% dos pacientes, plenitude pós prandial em 17% e 
náuseas 8% deles (MYASOEDOVA, 2011)

As medicações utilizadas pelos pacientes com do-
enças osteomusculares em nosso estudo foram: anal-
gésicos puros como paracetamol e dipirona, antiin-
flamatórios não hormonais (AINHs), corticosteroides, 
colchicina e alopurinol. Uma razão para o aumento das 
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desordens gastrointestinais funcionais na artrite reu-
matoide seria pelos efeitos adversos das medicações 
utilizadas na reumatologia, particularmente os AINHs. 
Entretanto, o estudo de Myasoedova não encontrou 
uma associação direta do uso de AINHs com sintomas 
gastrointestinais (MYASOEDOVA, 2011).

Em nosso estudo, o número limitado de pacientes 
da amostra pode não ter mostrado a significância da 
frequência de alguns sintomas gastrointestinais, prin-
cipalmente se selecionado pelas comorbidades, o que 
nos mostra que um estudo com um número amostral 
maior poderia auxiliar na melhor compreensão da pre-
valência de sintomas gastrointestinais nos pacientes 
idosos, de acordo com cada doença associada.

CONCLUSÃO

Os dados obtidos neste estudo permitem concluir 
que a prevalência de sintomas gastrointestinais nos pa-
cientes idosos é alta, atingindo até 78% dos pacientes 
pesquisados, que relataram apresentar pelo menos um 
sintoma.

A pirose, a plenitude pós prandial, a epigastralgia, 
a constipação e a disfagia foram os sintomas encontra-
dos em maior prevalência na população deste estudo. 

Entre os sintomáticos, mais da metade foram a uma 
consulta médica para tratamento dos sintomas e toma-
ram medicações. 

Outro dado importante observado nesse estudo foi 
que a presença de comorbidades pode influenciar na 
apresentação dos sintomas, tanto pelas alterações fisio-
lógicas próprias da doença como pelo efeito colateral 
no uso de medicações. Foi observado no estudo a re-
lação dos pacientes diabéticos e a alta prevalência de 
disfagia e pirose, assim como apontado em outros es-
tudos, consequente das alterações fisiológicas causadas 
pela doença. O uso de medicações nesses pacientes 
não influenciou nos sintomas.

As doenças cardiovasculares foram as comorbi-
dades mais prevalentes no estudo. Nestes pacientes, a 
pirose foi o sintoma mais prevalente. Não foi visto um 
número significativo de alterações nas doenças osteo-
musculares.

Os sintomas gastrointestinais são frequentes e tra-
zem alterações na vida do paciente idoso, o que nos 
mostra que há a necessidade de orientação e atendi-
mento médico mais cuidadoso. Esses sintomas podem 
ser indicativos de doenças e síndromes mais complexas 
que se diagnosticadas precocemente, podem trazer me-
nor morbimortalidade nos pacientes idosos. 

Naufel Junior CR, Coelho GA, Castro DV, Feitosa JA, Oliveira MG, Murai MY, Michaelis W, Miguel Neto C, Brenner 
AS, Brenner S. Prevalence of gastrointestinal symptoms in the elderly. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017;75(1):53-61.

ABSTRACT - The chronic systemic diseases are more prevalent in older patients, increasing the risk of mortality. 
Changes in gastrointestinal system can bring complications to the quality of life of these. Objectives: To determine 
the prevalence of gastrointestinal symptoms in a sample of elderly patients and association with comorbidities and 
use of medications. Methodology: A total of 100 elderly (age ≥ 60 years) patients at the Evangelic Hospital in Curi-
tiba were interviewed and answered a standardized questionnaire with gastrointestinal symptoms. The association 
with comorbidities such as diabetes mellitus, cardiovascular and musculoskeletal diseases, use of drugs and seeking 
medical help were researched. The collected data were analyzed using percentage. Results: The study showed a 
prevalence of gastrointestinal symptoms in the elderly by 78%. Dysphagia (37%), postprandial fullness (29%) and 
constipation (25%) were esophageal, dyspeptic and bowel symptoms more prevalent, respectively. Symptomatic 
patients, 56.41% had sought medical help and 53.8% used medications. The most common gastrointestinal manifes-
tation in women has been postprandial fullness and heartburn in men. Of the patients interviewed, 19 had diabetes 
mellitus and the most prevalent symptom was dysphagia. Cardiovascular diseases were found in 70 patients and 
prevalent manifestation was heartburn. Musculoskeletal diseases were found in 42 patients and the most frequent 
symptom was heartburn. Conclusion: This study showed that the prevalence of gastrointestinal symptoms in the 
elderly population is high, as reported in other studies. Associated diseases and medications can interfere with the 
prevalence of symptoms, but was not found in significant proportion in the study.
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RESUMO - Transtornos mentais comuns (TMC)apresentam-se como sintomas de insônia, fadiga, esqueci-
mento e dificuldade de concentração, podendo reduzir o desempenho de atividades diárias. Cerca de 25% 
dos estudantes de medicina encontram-se deprimidos, enquanto 50% apresentam exaustão. O objetivo do 
estudo foi avaliar a prevalência de TMC entre os estudantes do curso de Medicina da Faculdade Evangélica 
do Paraná (FEPAR). Foi aplicado o questionário SRQ-20 (Self Report Questionnaire – 20), versão validada 
para Português-Brasil. A população estudada constituiu-se de alunos entre o 1º e 8º semestres do curso de 
Medicina, matriculados em 2011. Considerou-se provável caso de TMC a pontuação ≥ 6 para homens e 8 
para mulheres. O nível de significância foi de 0,05. O montante de 121 estudantes tiveram pontuação suges-
tiva de TMC (2/3 eram do sexo feminino) e 12,5% referiram pelo menos um dos sintomas. Conclui-se que a 
prevalência de TMC em estudantes da FEPAR, em 2011, foi de 31,51%.
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INTRODUÇÃO

A maioria dos estudos epidemiológicos em psi-
quiatria é realizada em países ocidentais, revelan-
do que 90% da morbidade psiquiátrica encontrada 
referem-se a distúrbios não-psicóticos1.

Transtornos mentais comuns (TMC), conhe-
cidos também como transtornos psiquiátricos me-
nores, podem afetar o desempenho de atividades 
diárias e apresentam sintomas como insônia, fadiga, 
irritabilidade, esquecimento e dificuldade de con-
centração, assim como queixas somáticas. Entre-
tanto, não englobam transtornos mentais maiores, 
quadros psicóticos, dependência química ou trans-
tornos de personalidade1.

TMC podem causar piora dos sintomas, se não 
identificados precocemente. Na população brasilei-
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2 - Acadêmico do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná.
3 - Médico especialista em Clínica Médica, Professor Responsável pela Disciplina de Embriologia do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Par-
aná (FEPAR), Doutorando em Educação Médica pela Universidade de São Paulo (USP).
4 - Médico especialista em Psiquiatria, Professor Responsável pelas Disciplinas de Psiquiatria e Psicologia Médica do Curso de Medicina da Faculdade 
Evangélica do Paraná (FEPAR), Professor da Residência Médica em Psiquiatria da Clínica Heidelberg - Curitiba/PR).

Endereço para correspondência: Felipe Salvagni Pereira - Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1497, apto. 33, Batel, Curitiba – PR. CEP 80730-200.
Endereço eletrônico: felipesalvagni@hotmail.com

ra a prevalência de TMC variou entre 22% a 35%. Ela 
foi de 56% entre pacientes atendidos por médicos 
das unidades do Programa Saúde da Família2.

Além da vasta quantidade de conhecimentos e 
das habilidades necessárias para a prática da medi-
cina, o médico também deve desenvolver a capaci-
dade de equilibrar uma preocupação solidária com 
uma objetividade impassível, a vontade de aliviar a 
dor com a capacidade de tomar decisões dolorosas 
e o desejo de curar e controlar com a aceitação das 
limitações humanas. Aprender a coordenar esses 
aspectos inter-relacionados do papel do médico é 
essencial para lidar de forma produtiva com o tra-
balho cotidiano que envolve doenças, dor, tristeza, 
sofrimento e morte3.

De fato, durante a formação, o médico se de-
para no decorrer do curso de medicina com diver-
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sas fontes de tensão como o contato com cadáveres, a 
primeira entrevista com o paciente, o medo de contrair 
doenças, o sentimento de inadequação com o curso e 
outros fatores que podem influenciar na prevalência de 
TMC4. Dados apontam para tal influência mostrando 
que aproximadamente 25% dos estudantes de medicina 
estão deprimidos, 50% apresentam exaustão e a maioria 
informa que a qualidade de vida está substancialmente 
abaixo da média da faixa-etária na população normal5.

Cerca de um quarto dos estudantes de medicina 
dos EUA apresenta sintomas de doença mental. Em um 
estudo conduzido em nove escolas de medicina dos 
EUA, aproximadamente 46% dos alunos apresentaram, 
pelo menos, um dos sintomas psiquiátricos investiga-
dos (estresse, fadiga, ansiedade, depressão, cefaleia e 
distúrbios alimentares) durante o curso4.

A falta de equilíbrio pode fazer o médico sentir-se 
saturado e deprimido. Uma sensação de inutilidade e 
fracasso pode começar a permear sua atitude, abrindo 
espaço para frustração e raiva com a profissão, com os 
pacientes e consigo mesmo3. Apesar destas sérias con-
sequências, poucos alunos buscam ajuda5.

OBJETIVOS

Avaliar a prevalência de transtornos mentais co-
muns entre os estudantes do curso de Medicina da Fa-
culdade Evangélica do Paraná em 2011. 

METODOLOGIA

2.1 Localização
O Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do 

Paraná, com sede em Curitiba-PR, possui 46 anos de 
existência. A carga horária é de 8830 horas, distribuídas 
nos 12 períodos semestres. Os primeiros oito semestres 
oferecem aos estudantes as bases científicas, técnicas, 
éticas e humanistas da profissão médica, ou seja, os co-
nhecimentos necessários para o internato médico, que 
acontece nos quatro últimos semestres do curso.

2.2 População Alvo e População Estudada
Participaram da pesquisa, estudantes entre o pri-

meiro e o oitavo períodos do curso de Medicina da 
Faculdade Evangélica do Paraná, totalizando oito tur-
mas, que ingressaram de 2007 a 2010. Os alunos do 
internato não foram incluídos na pesquisa.

2.3 Desenho de Estudo e Coleta de Dados
Realizou-se um estudo transversal com uma análi-

se quantitativa. Como instrumento de coleta de dados 
foi utilizado um questionário confidencial, autoinforme 
e auto-respondível com perguntas fechadas (Anexo I) 
para os estudantes de Medicina matriculados no pri-
meiro semestre de 2011 da Faculdade Evangélica do 

Paraná. A primeira parte constitui-se de perguntas refe-
rentes a dados sócio-demográficos e a segunda consis-
te no questionário SRQ-20. O questionário Self Report 
Questionnaire – 20 foi aplicado no período de março à 
julho de 2011, em 384 alunos, de um total de 450 con-
vidados a responder. 

Os dados foram compilados para o software de 
estatística SPSS 15.0 e foi feita a comparação e análise 
entre as variáveis entre os grupos e posterior discussão 
dos resultados encontrados. Foram montadas tabelas 
para comparação e correlação dos dados obtidos. Para 
o estudo da significância estatística dos resultados foi 
aplicado o teste Qui-Quadrado. O nível de significância 
utilizado foi de 5%.

2.4 Instrumento de pesquisa
O questionário SRQ-20 avalia sintomas ansiosos, 

depressivos e somatoformes e é recomendada pela 
OMS para rastreamento de Transtornos Mentais Co-
muns em serviços de atenção primária à saúde. Trata-se 
de um questionário auto-aplicável, validado no Brasil, 
com sensibilidade de 89%, especifidade de 81%, valor 
preditivo positivo de 81%, valor preditivo negativo de 
82%, classificação de erro de 19% e que vêm sendo 
aplicado em diversos estudos similares.

O SRQ-20 é um questionário com vinte pergun-
tas de respostas sim ou não. Uma pontuação maior ou 
igual a 6 para homens e maior ou igual a 8 para mulhe-
res, é considerada um provável caso. Foram considera-
dos os 30 dias antecedentes ao estudo.

2.5 Considerações éticas
O presente estudo foi aprovado pelo comitê de 

ética da instituição, sob o número 6882/10. Todos os 
alunos que responderam, assinaram o termo de con-
sentimento livre e esclarecido (Anexo II).

RESULTADOS

Os 66 estudantes que não participaram da pesqui-
sa representam uma perda de 14,66% e estão, em maio-
ria, no 7º e 8º semestres

Considerando um ponto de corte de 6 para ho-
mens e 8 para mulheres, a variável gênero mostrou-
-se significativamente correlacionada com os TMC 
(p=0,0003), com 24,37% no sexo masculino e 39,7% no 
sexo feminino. A faixa etária não foi analisada devido à 
homogeneidade desta variável na população estudada.

É possível constatar que o 6º período possui o 
maior número de alunos com TMC, 24. A tabela abai-
xo demonstra o resultado de questionários positivos 
e negativos por período, assim como a soma total de 
resultados positivos e negativos.

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017; 75(1):62-66.



64

TABELA I

Transtorno mental

Período Sim Não Soma

1º Período 14 38 52

2º Período 13 33 46

3º Período 9 39 48

4º Período 21 32 53

5º Período 14 39 53

6º Período 24 24 48

7º Período 6 34 40

8º Período 20 24 44

TOTAL 121 263 384
 
p = 0,0016 - x2 = 23,22754

Observou-se que 31,5% dos estudantes apresen-
tam TMC, sendo que 10,9% são do sexo masculino e 
20,6% do feminino, p=0,0003. Deve-se lembrar que o 
ponto de corte para mulheres é de 8 respostas afirma-
tivas, enquanto para homens é de 6. A tabela a seguir 
apresenta o número de questionários com resultado 
positivo e negativo, com as respectivas porcentagens, e 
a relação com os sexos.

TABELA II

Transtorno mental

Sexo Sim Não

Masculino 42 (10,9%) 143 (37,2%)

Feminino 79 (20,6%) 120 (31,3%)

p = 0,0003 - x2 = 12,8321

Ao analisar o histograma dos escores, percebe-se 
que 27 alunos negaram qualquer um dos sintomas para 
TMC. Quarenta e oito apresentaram, pelo menos um 
dos sintomas. Vinte e cinco responderam positivamente 
a, ao menos, seis questões e 28 a oito. 
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Quando realizamos a distribuição por sexo, cons-
tatamos que a quantidade de alunos do sexo masculino 
com um maior número de respostas positivas é decres-
cente, assim como o histograma geral, e apresenta o 
pico em uma questão respondida assertivamente, 32 
alunos. No caso do sexo feminino, observamos uma 
crescente até 5 respostas positivas, com 23 alunas, e 
posterior queda.

GRÁFICO II
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Obtivemos um total de 384 participantes na pes-
quisa, sendo 185 do sexo masculino e 199 do feminino. 

GRÁFICO III
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DISCUSSÃO

A prevalência global de TMC em nossa amostra foi 
de 31,51%. Em comparação com outras faculdades de 
medicina, está abaixo da encontrada na Universidade 
Federal do Espírito Santo (37,1%) e na Universidade 
Estadual Paulista em Botucatu (44,6%), semelhante ao 
encontrado na Universidade Federal da Bahia (29,6%), 
mas acima do encontrado na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (22,19%) e na população geral 
(21,7%)6, 7, 8, 9, 10. 

Neste estudo a maior prevalência de casos suspei-
tos de TMC foi encontrada no terceiro ano (37,62%). 
Um ponto importante a ser enfatizado neste estudo é 
o número elevado de acadêmicos que relataram que 
têm tido ideia de acabar com a vida (11), sendo que o 
maior número de casos foram encontrados no terceiro 
ano (4), em concordância com a prevalência de casos 
suspeitos de TMC. 

Estima-se que cerca de 121 alunos dos 384 avalia-
dos, necessitam de avaliação por profissional de saúde 
mental, um número preocupante uma vez que TMC 
podem provocar um efeito negativo sobre a perfor-
mance acadêmica, saúde física e bem estar emocional.  

CONCLUSÃO

Existe uma alta prevalência de sintomas relacio-
nados ao TMC no curso de medicina. Na Faculdade 
Evangélica do Paraná, os sintomas de TMC acometeram 
121 estudantes dos 384 avaliados, resultando em uma 
prevalência de 31,51%. Estes fatos destacam a necessi-

Prevalência de transtornos mentais comuns em estudantes de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná em 2011.
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dade das faculdades identificarem alunos com TMC. A 
identificação de estudantes com esses transtornos pos-
sibilitaria ao curso lidar com os desafios enfrentados 
pelos estudantes, prover assistência àqueles em maior 

necessidade, prevenir sérias consequências, monitorar 
o ambiente de aprendizagem e avaliar a eficácia de 
programas direcionados a promover o bem-estar dos 
estudantes de medicina5. 

ANEXO I

QUESTIONÁRIO
Data de Preenchimento: ____/____/________
1. Sexo: F (   ) M (   )
2. Idade: _____ anos
3. Ano de ingresso no curso de Medicina: ________
4. Período: ____

TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS

1 - Você tem dores de cabeça frequente?
(   )SIM (   )NÃO
2 - Tem falta de apetite?
(   )SIM (   )NÃO
3 - Dorme mal?
(   )SIM (   )NÃO
4 - Assusta-se com facilidade?
(   )SIM (   )NÃO
5 - Tem tremores nas mãos? 
(   )SIM (   )NÃO
6 - Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)?
(   )SIM (   )NÃO
7 - Tem má digestão?
(   )SIM (   )NÃO
8 - Tem dificuldades de pensar com clareza?
(   )SIM (   )NÃO
9 - Tem se sentido triste ultimamente?
(   )SIM (   )NÃO

10 - Tem chorado mais do que costume?
(   )SIM (   )NÃO
11 - Encontra dificuldades para realizar com satisfação 
suas atividades diárias?
(   )SIM (   )NÃO
12 - Tem dificuldades para tomar decisões?
(   )SIM (   )NÃO
13 - Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é peno-
so, lhe causa- sofrimento?)
(   )SIM (   )NÃO
14 - É incapaz de desempenhar um papel útil em sua 
vida?
(   )SIM (   )NÃO
15 - Tem perdido o interesse pelas coisas? 
(   )SIM (   )NÃO
16 - Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?
(   )SIM (   )NÃO 
17 - Tem tido idéia de acabar com a vida?
(   )SIM (   )NÃO
18 - Sente-se cansado(a) o tempo todo?
(   )SIM (   )NÃO
19 - Você se cansa com facilidade?
(   )SIM (   )NÃO
20 - Tem sensações desagradáveis no estômago?
(   )SIM (   )NÃO

ANEXOS
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ANEXO II - TERMO DE CONSENTIMENTO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Caro (a) Estudante (a):
Esta pesquisa tem como objetivo conhecer o ESTUDO 
DA PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS CO-
MUNS ENTRE ESTUDANTES DE MEDICINA EM UMA 
INSTITUIÇÃO PRIVADA EM CURITIBA. O levantamen-
to é necessário para entender a presença desses trans-
tornos no grupo de estudantes do curso de medicina 
em questão e elaborar estratégias específicas.
A sua participação nesta pesquisa é voluntária e não 
determinará qualquer risco, nem trará desconfortos. 
Além disso, sua participação é importante para o au-
mento do conhecimento a respeito da prevalência de 
transtornos mentais comuns entre os estudantes. Com 
relação ao procedimento em questão, não existe me-
lhor forma de obter os dados necessários.
Informamos que o Sr.(a) tem garantia de acesso, em 
qualquer etapa do estudo, sobre qualquer esclareci-

mento de eventuais dúvidas. Se tiver alguma conside-
ração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Professor (Orientador) Alexandre Karam 
Joaquim Mousfi, fone (41) 9671-6211 e comunique-se.
Também é garantida a liberdade da retirada de consen-
timento a qualquer momento e deixar de participar do 
estudo.
Garantimos que as informações obtidas serão analisa-
das em conjunto com outras pessoas, não sendo divul-
gada a identificação de nenhum dos participantes.
O Sr.(a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre 
os resultados parciais das pesquisas e, caso seja soli-
citado, daremos todas as informações que solicitarem.
Não existirão despesas ou compensações pessoais para 
o participante em qualquer fase do estudo. Também 
não haverá compensação financeira relacionada a sua 
participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela 
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among medicine students at Faculdade Evangelica do Parana in 2011. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017;75(1):66-70.

ABSTRACT - Common Mental Disorders (CMD) are presented symptoms as insomnia, fatigue, forgetfulness, con-
centration difficulties, what can decrease in daily performance. About 25% of the students are depressed while 50% 
present signs of exhaustion. The goal of the study was to evaluate the prevalence of CMD among the medicine 
students of Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR).The Self Report Questionnaire 20 was applied in Portuguese 
validated version. The studied population was constituted by students registered between the 1st and 8th semes-
ters of graduation since 2011 at FEPAR. It was considered as likely cases when the score is ≥ 6 for men and 8 for 
women. The level of significance was 0,05%.The number of 121 students presented suggestive score of CMD (2/3 
were women) and 12,5% presented at least one of the symptoms.It is concluded that the prevalence of CMD among 
medicine students of FEPAR was 31,51%.

KEYWORDS - Medicine, Education, Medical Students, Mental Disorders, Prevalence. 
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LC, Ferreira RR. Relação da atividade clínica do Lúpus Eritematoso sistêmico medida pelo VHS, PCR e SLE-
DAI. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017;75(1):67-72.

RESUMO - Objetivo: Verificar a correlação existente entre alterações da PCR e VHS com a atividade do Lúpus 
Eritematoso Sistêmico, medida pelo SLEDAI. Método: Estudo descritivo e transversal, utilizando-se 150 pa-
cientes do ambulatório de reumatologia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba com diagnóstico de 
LES. Foi aplicado o questionário SLEDAI e coletados os valores de PCR e VHS, além de dados demográficos, 
principais manifestações clínicas já apresentadas, perfil sorológico e uso de medicamentos. Resultados: A 
média de idade foi de 39,6±41,3 anos  e o tempo médio de doença foi de 8,29± 6,32 anos. A pontuação no 
SLEDAI ficou entre 0 e 44 pontos, Valores de VHS variaram de 0 a 130mm, com mediana de 24,00mm. Já os 
valores de PCR encontrados ficaram na faixa de 0 a 108 mg/dL (mediana de 1,62 mg/dL). Foi encontrada uma 
correlação positiva entre SLEDAI e PCR (p=0.001), SLEDAI e VHS (p= 0,0001). Conclusão: Existe uma cor-
relação positiva entre SLEDAI, PCR e VHS. Porém em relação nenhuma dessas duas medidas de inflamação 
(VHS e PCR) demonstraram predileção por aumento em determinada forma de expressão clínica da atividade 
do lúpus.

DESCRITORES - Lúpus Eritematoso Sistêmico, Proteína C-Reativa, Inflamação.
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RELAÇÃO DA ATIVIDADE CLÍNICA DO LÚPUS ERITEMATOSO 
SISTÊMICO MEDIDA PELO VHS, PCR E SLEDAI.

CLINICAL ACTIVITY RELATIONSHIP LUPUS ERYTHEMATOSUS 
MEASURED BY ESR, CRP AND SLEDAI.

Juliana Farinazzo Campos de OLIVEIRA2, Juliana Geske LOPES2, Lincoln Helder Z. FABRICIO1,  
Michelle Cristine TOKARSKI1, Luiz Eduardo Agner M. MARTINS1, Sérgio Ricardo PENTEADO1,  

Marcelo Eicholzer OLIVEIRA1, Thelma Larocca SKARE1, Luiz Cesar RIBAS1, Ricardo Rabello FERREIRA1.

INTRODUÇÃO

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma do-
ença inflamatória, crônica, multissistêmica, de causa 
desconhecida e de natureza auto-imune (1). É ca-
racterizado pela presença de uma grande variedade 
de auto-anticorpos patogênicos, complexos imunes 
e hiper-reatividade de linfócitos T e B. As relações 
entre diferentes auto-anticorpos e manifestações 
clínicas têm sido um assunto de intenso estudo. 
Apesar de substanciais avanços, inúmeras questões 
devem ser esclarecidas para entender como os au-
to-anticorpos ou subpopulações de auto-anticorpos 
estão envolvidos na patogênese e manifestações da 
doença. Atualmente não é possível prever a evolu-
ção clínica do paciente baseado apenas no perfil de 
auto-anticorpos. Dentre os principais auto-anticor-
pos que encontramos no LES podemos citar: FAN 

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil.
1 - Professor 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.

Endereço para correspondência: Rua Padre Anchieta, 2770 - Bairro: Bigorrilho - Curitiba - PR.
Endereço eletrônico: medicina@fepar.edu.br

(95%), anti-DNA (70%), anti-sm (30%), anti-RNP 
(40%), anti-O/SSA(30%), anti-LA/SSB (10%), anti-
-nucleossoma (70%), anti- histona (70%), anti-linfó-
citos (70%), anti-eritrócitos (60%), anti-fosfolipídeos 
(30%) e anti-P (15%) (1). 

O LES tem uma forma evolução caracterizada 
por períodos de exacerbações e remissões (1).As ma-
nifestações clínicas dependem do tipo de anticorpo 
presente, dos órgãos, células ou produtos de células 
atingidos e da capacidade do organismo de corrigir 
esses defeitos. O paciente pode apresentar-se com 
queixas referentes a um único sistema, aparecendo 
manifestações adicionais mais tarde. A doença pode 
ser ainda multissistêmica desde o início. Vale lem-
brar que o tipo de sintoma presente tende a recorrer 
nos diversos surtos. Na criança, existe uma maior 
prevalência de envolvimento renal, sendo as quei-
xas articulares e as de SNC as mais raras. No idoso, 
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a doença tende a ter um início mais vago, podendo 
lembrar polimialgia reumática ou artrite reumatóide. 
Nessa idade as manifestações neuropsiquiátricas, fotos-
sensibilidade, úlceras, lesões discóides e Raynaud, são 
as mais comuns (1,2). 

    O manejo do lúpus é um desafio, pois nenhuma 
intervenção resulta em cura. O objetivo do tratamento 
baseia-se na supressão da atividade da doença, que é 
reversível, como também na prevenção contra o surgi-
mento de danos orgânicos causados pela doença e de 
efeitos colaterais secundários aos fármacos utilizados, 
além do controle de co-morbidades associadas (3). Exa-
cerbações da doença podem ocorrem após meses de 
estabilidade e os muitos efeitos colaterais do tratamen-
to podem ser um problema a mais, o que requer uma 
análise da real necessidade do tratamento. Para isso a 
medida da atividade inflamatória é fundamental.

A maneira mais habitual de se avaliar atividade 
inflamatória em uma doença reumática é através das 
provas de atividade inflamatória como o VHS e a pro-
teína C reativa (PCR). Todavia essas provas apresentam 
algumas peculiaridades que as tornam pouco efetivas 
na  medida do grau de inflamação em um paciente 
lúpico.  Na maioria das doenças os níveis sanguíneos 
de PCR reflete com precisão o grau de subjacente infla-
mação e necrose do tecido (4), ainda em pacientes com 
LES frequentemente há pouco ou nenhum aumento no 
PCR  (5).

A diminuição da produção de PCR no LES pacien-
tes pode ser devido a diferenças genéticas individuais 
na capacidade de responder a certos estímulos (6). Aliás, 
tem sido proposto que é exatamente a diminuição da 
produção de PCR nestes indivíduos que podem desem-
penhar um papel na predisposição a doença (7). Outra 
possível explicação do baixo aumento da PCR no LES 
seria a hipótese de que a IL-6 é a principal citocina 
responsável para a indução da PCR e, portanto, um 
baixo nível de produção de IL-6 em pacientes com lú-
pus poderia explicar os baixos níveis desta proteína, 
como por exemplo, um defeito genético nos hepatóci-
tos, os anticorpos para IL-6 ou deficiência de outras ci-
tocinas(5). A existência de anticorpos contra PCR  a tem 
sido relatada em pacientes com SLE (8), particularmente 
naqueles com envolvimento renal em curso.  Isso torna 
a PCR é um método de medição da atividade do LES 
com confiabilidade discutível. É sabido que indepen-
dente da natureza da interação da PCR com as células 
apoptóticas, sua capacidade de ativar o complemento e 
atuar sobre suas vias efetoras resulta em diferentes fe-
nótipos de doenças auto-imunes. Existe forte evidência 
clínica e experimental, implicando o envolvimento da 
PCR na patogênese de LES. Na maioria das doenças os 
níveis sanguíneos de PCR reflete com precisão o grau 
de subjacente inflamação e necrose do tecido, ainda 
em pacientes com LES frequentemente há pouca ou 
nenhum aumento na PCR.

Tem sido sugerido que uma PCR elevada pode 
ocorrer em pacientes com LES na presença de serosite, 

poliartrite e nefrite (9). Desde a introdução generaliza-
da de metodologias hsCRP, investigadores também re-
lataram uma relação entre a elevação deste marcador 
e envolvimento de órgãos específicos no LES.  Foram 
encontrados valores significativamente maiores de PCR 
ultrasensivel (hsCRP) em  pacientes com LES que apre-
sentavam  miocardite, sopro cardíaco, fibrose pulmonar 
intersticial e hipertensão pulmonar, manifestações gas-
trointestinais e anemia do que naqueles sem.  (10)

Ainda é importante salientar que a PCR é uma 
medida indireta da inflamação que é influenciada por 
uma variedade de fatores (10,11). Etnia, gênero, índice de 
massa corporal (IMC), contraceptivos orais, terapia de 
substituição hormonal, bem como falência renal crôni-
ca foram associados com elevados níveis de PCR, en-
quanto estatinas, anti-maláricos e corticosteróides têm 
sido correlacionados com a redução de seus níveis  (12).

 Durante uma resposta aguda além da PCR, a sín-
tese de mais de trinta proteínas está aumentada, entre 
elas: proteínas da coagulação e proteínas fibrinolíticas, 
que alteram a concentração de fibrinogênio fazendo 
com que a taxa de queda dos eritrócitos através do 
plasma aumente, caracterizando então uma velocida-
de de hemossedimentação aumentada (VHS) (13). A VHS 
vem sendo utilizada com frequência na prática clínica 
como marcador inespecífico de doenças. Porém, vários 
fatores podem afetar seu resultado, tendo como conse-
quência tanto falso-positivos como falso-negativos, o 
que leva a dificuldades diagnósticas ou a investigações 
subsequentes caras e desnecessárias (13). Nas doenças 
inflamatórias crônicas, a VHS tende a acompanhar a 
atividade da doença, e, geralmente, seus valores caem 
quando há resposta clínica ao tratamento. Entretanto, 
cerca de 5% a 10% dos pacientes com doença ativa têm 
VHS dentro dos valores de referência. Por outro lado, 
VHS aumentada não significa, necessariamente, ativi-
dade da doença. Portanto, este teste nunca deve ser 
usado, isoladamente, para investigar a atividade destas 
doenças, sendo os critérios clínicos indispensáveis. 

O Systemic Lupus Erytematosus disease activity ín-
dex (SLEDAI) (14)é outro instrumento para a avaliação 
da atividade de doença em vários centros, com bons 
resultados quanto à validade e à reprodutibilidade no 
Brasil. Este índice contém 24 itens e produz uma pon-
tuação global que varia de 0 a 105. É um instrumento 
que inclui, em sua avaliação, parâmetros clínicos e la-
boratoriais, levando-se em conta o órgão acometido. 
Avalia a atividade da doença com relação aos últimos 
10 dias. Escores superiores a 8 indicam doença ativa. 
Variação de três pontos entre uma visita e outra é acei-
ta como ativação da doença, e variações maiores ou 
iguais a 12 pontos significam atividade grave (14).

 Reste trabalho foi feito com o objetivo de verifi-
car a correlação existente entre alterações da Proteína 
C reativa e Velocidade de Hemossedimentação com a 
atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico, medida pelo 
SLEDAI.

Relação da atividade clínica do Lúpus Eritematoso sistêmico medida pelo VHS, PCR e SLEDAI.
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MÉTODOS 

Este estudo descritivo e transversal utilizando-se 
150 prontuários de pacientes do ambulatório de reuma-
tologia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba 
com diagnóstico de LES.  Todos os participantes eram 
maiores de 18 anos e preenchiam pelo menos 4 dos Cri-
térios Classificatórios para LES do Colégio Americano de 
Reumatologia.  Este trabalho foi devidamente aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa local. Mediante assi-
natura de termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
foi aplicado o questionário SLEDAI.   O SLEDAI possui 
uma pontuação que vai de 0 a 105, inclui parâmetros 
clínicos e laboratoriais e avalia a atividade da doença 
com relação aos últimos 10 dias. Escores superiores a 
8 indicam doença ativa. Variação de três pontos entre 
uma visita e outra é aceita como ativação da doença, 
e variações maiores ou iguais a 12 pontos significam 
atividade grave (14). A seguir foram coletados os valo-
res de PCR e  VHS. Tais exames foram solicitados na 
ocasião da realização do SLEDAI. Em nosso hospital o 
exame que mede a velocidade de sedimentação das 
hemáceas- VHS- é realizado utilizando-se o método de 
Westergren. Os valores de referência para o VHS são de 
até 15mm/h para homens com idade inferior a 50 anos 
e até 20mm/h para mulheres; menor que 20mm/h para 
homens e menor que 30 para mulheres com mais de 50 
anos e para indivíduos com idade superior a 85 anos os 
valores aceitáveis como normais são de até 30mm/h e 
até 42mm/h para homens e mulheres, respectivamente. 
Já a PCR tem sua concentração sérica medida através 
de imunoturbidimetria, expressando-se os resultados 
em mg/dL  Valores normais até 5mg/dL. Também fo-
ram coletados os dados pessoais como nome, idade, 
raça, idade em que foi diagnosticado o LES, principais 
manifestações clínicas já apresentadas, perfil sorológico 
e uso de medicamentos. 

Os dados foram agrupados em tabelas de 
frequência e de contingência sendo adotados os testes 
de Fisher e qui-quadrado para dados nominais e teste 
t não pareado e Mann Whitney para dados numéricos. 
Para correlação foram utilizados testes de Spearmann e 
Pearson. Significância adotada de 5%. Os cálculos fo-
ram feitos com ajuda do software Graph Pad Prism – 
versão 4.0.

RESULTADOS

Dos 150 pacientes estudados 5 (3,3%) eram ho-
mens e 145 (96,6%) eram mulheres. A média de idade 
encontrada foi de 39,6±41,3 anos, sendo a mínima de 
14 anos e a máxima 70 anos. Os diagnósticos foram fei-
tos entre 10 e 69 anos, tendo como média 31,32±11,12 
anos. O tempo de doença variou entre 1 e 38 anos, 
sendo a mediana de 7 e a média de 8,29± 6,32 anos. 

A pontuação no SLEDAI ficou entre 0 e 44 pon-
tos, sendo a mediana de 4. Do total de pacientes, 80 
(53,3%) tiveram pontuação abaixo de 3 sendo então 

considerados com doença inativa ou atividade baixa. 
56 pacientes (37,3%) pontuaram entre 4 e 9 estando 
com a doença em atividade moderada, e 14 pacientes, 
represando 9,3% tiveram mais de 10 pontos no SLEDAI 
e portanto estavam com doença em atividade alta. Va-
lores de VHS variaram de 0 a 130mm, com mediana de 
24,00mm. Já os valores de PCR encontrados ficaram na 
faixa de 0 a 108 mg/dL (mediana de 1,62 mg/dL).

No que diz respeito ao tratamento, do total de pa-
cientes 109 (72,6%) deles faziam uso de cloroquina, 
75 (50%) de prednisona, 27 (18%) usavam metotrexate, 
outros 27 (18%) azatioprina, 8 (5,3%) mofetil micofeno-
lato, 5 (3,3%) eram tratados com talidomida e apenas 1 
(0,6%) com ciclofosfamida. É importante ressaltar que 
alguns pacientes faziam uso de mais de uma medica-
ção.

Os sinais clínicos e laboratoriais avaliados, sua fre-
quência e porcentagem estão listados na Tabela 1. 

TABELA 1 – FREQÜÊNCIA E PORCENTAGENS DE MANIFESTA-
ÇÕES CLÍNICAS E LABORATORIAIS NO DECORRER DA DOENÇA. 
EM  150 PACIENTES COM LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

Variável N %

Rash em borboleta 101/150 67,3

Ulceras orais 65/150 43,3%

Rash discóide 26/150 17,3%

Fotossensibilidade 120/150 80%

Pleurite 23/150 15,3%

Pericardite 21/150 14%

Qualquer serosite 31/150 20,6%

Glomerulonefrites 61/150 40,6%

Anemia hemolítica 23/150 15,3%

Leucopenia 72/150 48%

Trombocitopenia 39/150 29,3%

Linfopenia 44/150 29,3%

Convulsões 13/150 8,6%

Anti SM 29/150 19,3%

Anti  DNA 58/150 38,2%

anti cardiolipina  IG G e IgM 9/150 6%

O estudo da correlação do SLEDAI com o VHS 
mostrou-se positiva com p= 0.0001 (R de Spearmann 
de   0,34; 95%IC= 0.1884 to 0.4850). 

FIGURA 1 – CORRELAÇÃO POSITIVA ENTRE VHS E SLEDAI, 
MOSTRANDO A CORRESPONDÊNCIA DE BAIXOS VALORES DE 
VHS COM BAIXA PONTUAÇÃO NO SLEDAI (P=0,0001). ESTU-
DO EM 150 PACIENTES COM LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 
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Analisando-se a correlação do SLEDAI com pro-
teína C reativa observou-se que esta também guarda 
uma correlação positiva com o SLEDAI (R de Spearman 
0,2702; 95%IC de  0.1055 to 0.4205 com p=0,001).

FIGURA 2 – CORRESPONDÊNCIA  ENTRE PONTUAÇÃO OBTIDA 
NO SLEDAI E NÍVEIS DE PCR  EM 150 PACIENTES COM LÚPUS ERI-
TEMATOSO SISTÊMICO (P=0.001)
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Estudando-se a correlação do SLEDAI de acordo 
com a presença dos anticorpos anti DNA observou-se 
correlação positiva (p= 0,0016; R de Speaman – 0,254, 
95%IC de 0,0(38 a 0.402). 

FIGURA 3 - GRÁFICO MOSTRANDO UM VALOR MEDIANODE  SLE-
DAI DE 4 PARA PACIENTES COM ANTI DNA POSITIVO E DE 2 PARA 
OS COM ANTI DNA NEGATIVO. ESTUDO EM 150 PACIENTES COM 
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO
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Por fim, correlacionaram-se os valores de PCR 
com VHS obtendo=se valores positivos com p<0.0001; 
r=0.498; 95%IC de 0.3610 a 0.6111. 

FIGURA 4 - GRÁFICO DE CORRELAÇÃO ENTRE  PROTEÍNA C E  
VHS EM  150 PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO
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A análise dos pacientes com atividade lúpica ex-
pressa por SLEDAI acima de 4 demonstrou que ne-
nhum dos domínios do SLEDAI está ligado de maneira 
especial ao aumento da VHS como pode ser visto na 
tabela 2.

TABELA 2 - ANALISE DA ATIVIDADE INFLAMATORIA MEDIDA 
PELA VHS DE ACORDO COM OS DIFERENTES DOMÍNIOS DE AL-
TERAÇÃO DO SLEDAI ESTUDO FEITO EM 150 PACIENTES COM 
LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

 VHS média 
Com o item

 VHS média 
Sem o item

p

Vasculite ( n=5) 42,80 ±15,72 39,43±28,92 0,7994 

Artrite (n=6) 49,50 ± 15,28 38,56± 28,94 0,3691

Renal ( n=-18) 42,11 ± 38,20 38,61 ± 21,99 0,6648

Rash (n=11) 41,45± 24,73 39,31 ± 28,88 0,8218

Alopecia (n=9) 40,22±28,14 39,64±28,17 0,9548

Serosite (n=4) 51,33 ±34,53 39,08±27,75 0,4644

Queda do comple-
mento (n=19)

39,05±29,13 40,08±27,67 0,8975

Aumento do 
titulo de anti DNA  
(n=14)

42,50 ±25,26 38,81± 28,97 0,6724

Leucopenia (n=4) 32,50±39,01 40,29± 27,32 0,5954

Estudando-se a PCR de acordo alteração dos dife-
rentes domínios do SLEDAI também não se observaram 
associações especiais, exceto pela variação no titulo de 
anti DNA que se associou com maiores valores de PCR. 

TABELA 3  - ANALISE DA ATIVIDADE INFLAMATORIA MEDIDA 
PELA PCR DE ACORDO COM OS DIFERENTES DOMÍNIOS DE AL-
TERAÇÃO DO SLEDAI ESTUDO FEITO EM 150 PACIENTES COM 
LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

 PCR   mediana   
com o item

PCR  media-
na Sem o 

item
p- 

Artrite (n=6) 14,45 1,590 0,4497

Renal ( n=18) 1.0 2,7 0,1463 

Rash (n=11) 2,0 1,605 0,7364

Alopecia  (n=9) 0,8300 2,000 0,1699

Serosite (n=4) 17,80 1,605 0,2584

Queda do  com-
plemento (n=19)

3,360 1,235 0,2288

Aumento  do titulo 
anti DNA (n=14)

5,595 1,060 0,0094

Leucopenia (n=4) 13,80 1,590 0,6713

DISCUSSÃO

Nossos dados mostraram um predomínio de LES 
no sexo feminino bem superior ao descrito na literatura 
clássica que é de 90%. Encontramos a prevalência de 
96,6% em mulheres, um achado semelhante foi referido 
por Sato et al (1)- que sugeriram que, pelo fato de serem 
um serviço de referência, grande parte dos pacientes 
são encaminhados por outros locais. Assim, casos de 
LES em homens talvez não estejam sendo reconhecidos 
pelos serviços não-especializados.

Foram entrevistados pacientes com idade entre 14 
e 70 anos, sendo a média de idade atual 39.6 ±41.3 
anos. A idade das pacientes no momento do diag-
nóstico variou dos 10 aos 69 anos sendo a média de 
31.32±11,12 anos, concordando com a literatura que 
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diz que essa doença atinge predominantemente mulhe-
res em idade fértil por ter o estrógeno como um fator 
predisponente. (1) A incidência é maior  entre os 15 e 
45 anos, no entanto nenhuma faixa etária está isenta 
do acometimento, que pode incidir tanto na infância 
quanto em idade mais avançada. (1)

A avaliação da atividade da doença foi feita através 
do SLEDAI. Quando a pontuação do SLEDAI foi corre-
lacionada com o VHS, notou-se que poucos foram os 
casos em que a pontuação do SLEDAI foi baixa com ní-
veis altos de VHS ou o contrário, existindo então, uma 
correlação positiva entre esses fatores com p= 0,0001. 
Já quando associado a pontuação do SLEDAI com a 
proteína de fase aguda PCR encontrou-se um p=0,0011, 
indicando portanto também uma correlação positiva. 

Estudando-se a correlação entre SLEDAI e presen-
ça de anti DNA observou que essa é uma correlação 
positiva com p=0,0016. Houve significância também, 
quando comparado os valores de VHS e PCR com 
p<0,0001  Assim sendo é possível afirmar semelhan-
ça na detecção de inflamação por esses dois exames. 
Em estudo realizado por Jackish et al. também foi en-
contrada correlação positiva com níveis inflamatórios e 
atividade de doença auto-imune , quando relacionado 
VHS/PCR de 53 pacientes (15). 

Quanto a dosagem da velocidade de hemossedi-
mentação (VHS) os valores encontrados foram de 0 a 
130 mm, com média de 24,00. Levando-se em conta 
que os valores de referência para o VHS são de até 
15mm/h para homens com idade inferior a 50 anos e 
até 20mm/h para mulheres e menor que 20mm/h para 
homens e menor que 30 para mulheres com mais de 
50 anos e a média de idade de nossos pacientes foi de 
39.6 anos, é possível afirmar que a maioria deles tinha 
algum nível de inflamação detectada. Os níveis de PCR 
variaram de 0 a 108 mg/dL, com mediana de 1,62.

A análise do desempenho das provas de atividade 
inflamatória em nossa população mostrou que tanto a 
VHS como a proteína C estão associadas com aumento 
do SLEDAI e que portanto podem ser utilizadas de ma-

neira intercambiável em um paciente com lúpus. Tais 
dados contrariam a observação de que no LES, a VHS 
seria uma prova de atividade inflamatória melhor que 
a PCR.

 Tanto VHS como PCR não demonstraram predile-
ção por aumento em determinada forma de expressão 
clínica da atividade, diferentemente do observado na 
literatura por RIDKER (10), que sugeriu que pacientes 
que apresentavam serosite, poliatrite e nefrite tinham 
um nível de PCR mais elevado. É dito ainda existir uma 
relação entre os achados de PCR com extensão e gra-
vidade da inflamação imune, sobre serosites e sinovi-
tes crônicas, o que não se pode afirmar em relação a 
outros sintomas dessa doença (10). Um aumento da PCR 
ultrassensível também é relatado em pacientes com 
LES e presença de miocardite, sopro cardíaco, fibrose 
pulmonar intersticial, hipertensão pulmonar, manifesta-
ções gastrointestinais e anemia.(10)

Alguns pontos do nosso trabalho merecem aten-
ção. Um deles é que pelo fato de ser realizado em um 
centro de referência, existiam pacientes vindos de ou-
tras cidades e que realizavam seus exames em diferen-
tes laboratórios, tendo método de realização de exame 
diferentes. Também, quando aplicado o SLEDAI, nota-
mos que devido a uma baixa escolaridade e nível sócio 
econômico associado à subjetividade de alguns quesi-
tos deste questionário, tornava-se difícil a compreensão 
pelo paciente. Nestas situações colocamos em prática 
nosso embasamento clínico e explicamos mais detalha-
damente o sinal ou sintoma. Entretanto, algum viés de 
interpretação ainda é possível. 

 Concluindo, podemos afirmar que existe uma 
correlação positiva entre SLEDAI, proteína C reativa e 
velocidade de hemossedimentação. Porém em relação 
a essas duas medidas de inflamação tanto o VHS como 
a PCR não demonstraram predileção por aumento em 
determinada forma de expressão clínica da atividade 
do lúpus. O VHS e a PCR se associaram com aumento 
do SLEDAI e portanto podem ser usadas de maneira 
intercambiável. 

Oliveira JFC, Lopes JG, Fabricio LHZ, Tokarski MC, Martins LEAM, Penteado SR, Oliveira ME, Skare TL, Ribas LC, 
Ferreira RR. Clinical activity relationship Lupus Erythematosus measured by ESR, CRP And SLEDAI. Rev. Méd. Para-
ná, Curitiba, 2017;75(1):67-72.

ABSTRACT - Objective: To investigate the correlation between changes in CRP and ESR with the activity of SLE, 
as measured by SLEDAI. Method: Descriptive and transversal, using 150 outpatients from the rheumatology at the 
Evangelic University Hospital of Curitiba diagnosed with SLE. SLEDAI questionnaire was applied and collected the 
values   of CRP, ESR, demographic data, clinical manifestations presented, serologic profile and medication use. Re-
sults: The mean age was 39,6±41,3  and the mean disease duration was of 8,29± 6.32 years.  The SLEDAI score was 
between 0 and 44 points, ESR values   ranging from 0 to 130mm, with a median of 24.00 mm. The values   of CRP were 
found in the range 0 to 108 mg / dL (median of 1.62 mg / dL). We found a positive correlation between SLEDAI and 
CRP (p=0.001), SLEDAI and ESR (p=0.0001). Conclusion: There is a positive correlation between SLEDAI, C-reactive 
protein and erythrocyte sedimentation rate. But these two measures of inflammation (VHS and the PCR) did not 
show preferencial increase in some forms of clinical manifestation of lupus.

KEYWORDS - Systemic Lupus Erythematosus, C-Reactive Protein, Inflammation. 
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RESUMO - Objetivo:Avaliar os aspectos epidemiológicos e funcionais das fraturas de calcâneo tratadas cirur-
gicamente. Casuística e Método: estudo realizado entre janeiro de 2010 e dezembro 2011, pelo grupo do Pé 
e Tornozelo no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba referência em atendimento em trauma. Foram 
avaliados 22 pacientes que apresentavam 23 fraturas de calcâneo tratadas cirurgicamente. Resultados:Constitui 
o estudo de 17 homens e 5  mulheres com idade média 38,6 anos. De acordo com a classificação radiográfica 
17,3% eram fraturas extra-articulares, 21,7% tipo língua e 60% tipo depressão central. As fraturas foram fixadas 
com fio de Kirschner 39,1%, apenas parafuso 13,1%, com placa para calcâneo e parafuso 47,8%. O tempo mé-
dio de acompanhamento foi de 2,4 anos (entre 1,5 e 2,8). As complicações pré-operatórias foram observadas 
em 13%, sendo flictena a mais comum. A incidência de melhores resultados funcionais esteve relacionado às 
fraturas extra-articulares enquanto as fraturas articulares tipo depressão central foram as que apresentaram 
pior resultado funcional. O aspecto relacionado a bons resultados foi a restauração do ângulo de Böhler. O 
escore AOFAS médio do trabalho foi 76 pontos. Conclusão: A avaliação desta análise retrospectiva permite 
concluir que a fratura de calcâneo é mais comum em adultos em idade economicamente ativa e o mecanismo 
de trauma mais comum foi a queda de nível.

DESCRITORES - Fraturas de calcâneo, Ângulo de Böhler.
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CIRURGICAMENTE.
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INTRODUÇÃO

A fratura mais comum entre os ossos do retro-
pé é a do calcâneo. Acomete principalmente pes-
soas em idade economicamente ativa, sendo mais 
comum no sexo masculino. Estão relacionados a 
trauma de grande energia no sentido axial, sendo a 
queda de altura o principal mecanismo 1-2.  

Podem ser divididos radiologicamente em ex-
tra-articulares e articulares3. As articulares, que re-
presentam 75% das fraturas, desde o trabalho pu-
blicado em 1948 por Essex-Lopresti4, dividem-se em 
tipo língua e tipo depressão central.

A classificação tomográfica, de Sanders5, des-
crita em 1992, divide as fraturas em quatro tipos: I 
(sem desvio), II (2 partes ou split), III (3 partes ou 

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

split-depressão), IV (4 partes ou cominutiva) e sub-
divide de acordo coma localização em A (lateral), B 
(central) e C (medial).

Através do estudo das imagens radiográficas 
em perfil é possível traçar dois importantes ângulos: 
Böhler e Gissane6. 

Böhler: medido traçando-se duas linhas:A) li-
nha passando entre o aspecto postero-superior do 
calcâneo e o ponto mais alto e posterior da super-
fície articular subtalar (faceta posterior); B) linha 
passando entre o ponto mais alto (superior) do pro-
cesso anterior do calcâneo e o ponto mais alto e 
posterior da superfície articular subtalar (faceta pos-
terior). O valor normal varia entre 25° e 45°.

Gissane: ângulo medido entre duas linhas: A) 
linha tangente à borda articular da faceta posterior 
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do calcâneo (inclinada inferiormente de posterior para 
anterior); B) linha tangente à borda superior do pro-
cesso anterior do calcâneo (inclinada superiormente de 
posterior para anterior). O valor normal entre 120° a 
145°.

FIGURA 1: ÂNGULO DE BÖHLER (À ESQUERDA) E ÂNGULO DE 
GISSANE (À DIREITA). 

Para avaliação funcional dos resultados, uma im-
portante ferramenta é o “escore AOFAS”. Trata-se de 
uma avaliação funcional pós-cirúrgica proposta pela 
“The American Orthopaedic Foot and Ankle Society”. 
Avalia três aspectos: dor, função e alinhamento que 
devem ser somados. A pontuação máxima é de 100 
pontos. Quanto maior a pontuação, melhor o resulta-
do funcional obtido. Pode ser interpretada da seguinte 
forma: >90 excelente, 81-90 bom, 70 – 80 regular e <70 
ruim.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

O objetivo do trabalho é avaliar a epidemiologia e 
os resultados funcionais das fraturas de calcâneo, que 
foram submetidas ao tratamento cirúrgico, no período 
de janeiro de 2010 a dezembro de 2011.

Este estudo retrospectivo foi baseado na análise 
dos prontuários e avaliação clínica dos pacientes de um 
serviço referência em trauma, portadores de fratura de 
calcâneo submetido ao tratamento cirúrgico no período 
de janeiro de 2010 e dezembro de 2011. 

A amostra inicial deste estudo foi de 31 pacientes. 
Foram excluídos 8, que não aderiram ao chamamen-
to para o complemento da avaliação. No período de 
março e abril de 2013 foram realizadas as chamadas, 
através de contato telefônico, de orientação para rea-
valiação ambulatorial.  Desta forma foram analisados 
22 pacientes. Um paciente apresentava fratura bilateral, 
sendo analisado um total de 23 fraturas.

Após a definição da população do presente estu-
do, foi realizada a coleta de dados que incluiu: sexo, 
idade, lado da fratura, mecanismo de trauma, fraturas 
associadas, condições de partes moles, comorbidades 
e relação com condições e hábitos de vida (tabagismo 
e/ou etilismo), intervalo entre o trauma e o tratamento 

cirúrgico e complicações pós-operatórias. Através do 
estudo de imagem as fraturas foram classificadas radio-
logicamente e tomograficamente. Os ângulos de Böhler 
e Gissane foram avaliados no pré e pós-operatórios.     

A fixação das fraturas foi realizada por via aberta 
(técnica de Seligson) ou fechada (técnica de EssexLo-
presti), sendo utilizado placa para calcâneo e parafuso 
3,5mm, parafusos de esponjosa de rosca parcial 3,5/ 
4,5mm, fios de Kirschner 2.5/ 3/ 3,5mm. 

A reavaliação ambulatorial foi realizada no perío-
do de julho a agosto de 2013. Todos os pacientes foram 
submetidos a novos exames de imagem nas mesmas 
incidências iniciais, foram calculados novamente os ân-
gulos de Böhler e Gissane e a aplicação do escore AO-
FAS American Orthopedic Foot and Ankle Society para 
fratura de retropé.

RESULTADOS

Vinte e dois pacientes desta pesquisa eram do 
sexo masculino 17 (74,8%) e 5 do feminino (26,2%). 
(Quadro 1).

A idade média dos pacientes do estudo foi de 38,6 
anos (variando entre 16 e 69).

O lado direito foi o mais comprometido, com 13 
(56,5%) casos e o esquerdo 10 (43,5%). (Tabela 1)

TABELA 1: CORRELAÇÃO QUANTO AO SEXO E AO LADO

Lado direito Lado esquerdo Total

Homens 10 (43,4%) 7 (30,4%) 17 (74,8%)

Mulheres 3 (13,1%) 3 (13,1%) 6 (26,2%)

Total 13 (56,5%) 10 (43,5%) 23 (100%)

O principal mecanismo do trauma foi à queda de 
altura em 15 casos (68,2%). Os acidentes de trânsito 
foram representados em 6 casos (27,2%); sendo 2 co-
lisões moto x auto (9%), 1 colisão de autos (4,5%) e 3 
atropelamentos (13,6%). O ferimento por arma de fogo 
foi responsável por 1 caso (4,5%). (Quadro 2)

20 pacientes (90,9%) apresentaram fratura de cal-
câneo isolada e 2 (9%) associadas à fratura de coluna 
lombar alta e apenas 1 (4,5%) foi exposta. (Tabela 2)

TABELA 2: CORRELAÇÃO ENTRE MECANISMO DO TRAUMA.

Que-
da de 
altura

Moto 
x Auto

Auto 
x auto

Atrope-
lamen-

to

Ferimento 
com arma 
de fogo / 
exposta

Total

Fraturas 
isoladas

13 
(59,1%)

2  
(9,1%)

1     
(4,5%)

3           
(13,6%)

1     
(4,5%)

20 
(90,9%)

Fraturas 
associa-
das

2  
(9,1%)

- - - -
2  

(9,1%)

TOTAL
15 

(68,2%)
2 

(9,1%)
1     

(4,5%)
3           

(13,6%)
1     

(4,5%)
22 

(100%)

As doenças crônicas, com potencial para influen-

Avaliação das fraturas do calcâneo tratadas cirurgicamente.
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ciar os resultados foram: 1 caso de diabetes melitus 
(4,5%), 4 de hipertensão arterial sistêmica (18,1%) e 1 
(4,5%) com diabetes e hipertensão associados. Relata-
ram ser fumantes (36,3%) e relação com alcoolismo 2 
(9%).

No estudo radiológico observou-se 4 (17,3%) fra-
turas extra-articulares e 19 (82,6%) fraturas articulares. 
Entre as articulares foram observado 5 (21,7%) fraturas 
tipo língua e 14 (60,8%) fraturas com depressão central.  
(Quadro 7)

O estudo tomográfico foi realizado em 18 das 23 
fraturas (78,2%). Após o estudo das tomografias as fra-
turas foram classificadas segundo Sanders em tipo um 3 
(15,7%), tipo dois 10 (52,6%), tipo três 3(15,7%) e  tipo 
quatro 2 (10,5%). (Tabela 3)

TABELA 3: CLASSIFICAÇÃO TOMOGRÁFICA DE SANDERS.

Tipo n/%

1 3/15,9

2 10/52,6

3 3/15,7

4 2/10,5

Apenas uma fratura exposta, a qual foi tratada em 
definitivo no primeiro momento (4,5%), 18 entre 1o e 7o 
dias (81,8%) e 3 após o 8o dia (13,6%).

As cirurgias foram realizadas em 11 (39,1%) por 
acesso lateral com fixação com placa para calcâneo; 9 
(34,7%) via percutânea com fio de Kirschner e 3 (13%) 
fixação com apenas parafusos. (Quadro 4)

TABELA 4: IMPLANTES UTILIZADOS.

Implante N

Placa/ parafusos 3,5mm 11

Fio de Kirschner 9

Apenas parafusos 3

FIGURA 2: INTRAOPERATÓRIO DE FRATURA DE CALCÂNEO UTI-
ZANDO PLACA E PARAFUSO.

FIGURA 3: EXAME RADIOGRÁFICO DEMONSTRANDO PÓS OPE-
RATÓRIO DE FRATURA DE CALCÂNEO TRATADA COM PLACA E 
PARAFUSO. 

FIGURA 4: PÓS OPERATÓRIO DE FRATURA DE CALCÂNEO TRATA-
DA COM PARAFUSOS.               
                                  

FIGURA 5: EXAME RADIOGRÁFICO PRÉ-OPERATÓRIO DE FRATU-
RA TIPO ARTICULAR TIPO LÍNGUA. 
                   

FIGURA 6: EXAME RADIOGRÁFICO PÓS OPERATÓRIO DE FRATU-
RA TIPO LÍNGUA TRATADA COM FIO DE KIRSCHNER. 
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Foram observadas complicações cirúrgicas pré-
-operatórias em 3 fraturas: 2 casos de flictena (8,7%) 
e 1 caso de infecção e necrose associadas (4,3%). No 
pós-operatório foi observado 1 caso de deiscência de 
sutura (4,3%) (Tabela 5):

TABELA 5: COMPLICAÇÕES PRÉ E PÓS-OPERATÓRIAS.

Complicações 
pré-operatórias

Complicações pós-ope-
ratórias imediatas

Flictenas 2 (8,7%) -

Infecção e necrose 
de pele associados

1(4,3%) -

Deiscência de sutura - 1 (4,3%)

A média dos ângulos de Böhler e de Gissane apre-
sentou melhora após as cirurgias. (Tabela 6)

TABELA 6: COMPARATIVO ENTRE TIPORADIOGRÁFICO DAS FRA-
TURAS E ÂNGULOS DE BÖHLER E GISSANE.

Böhler pré-
-operatório

Böhler pós-
-operatório

Gissane 
pré-opera-

tório

Gissane 
pós-ope-
ratório

Extra-arti-
culares

17,5o 28,2o 112,5o 128,7o

Tipo língua 3o 19,6o 102o 119o

Depressão 
central 

12,2o 25,6o 106,1o 121,1 o

Total 11 o 24,6 o 106,4 o 122,1 o

O tempo de seguimento médio foi de    2,4 anos, 
variando de 1,5 a 2,8 anos.

A dor crônica, em 8 pacientes foi referida como a 
principal queixa (34,7%). 

Realizado o escore AOFAS apresentou resultado 
médio de 76 pontos (entre 61 e 89). (Tabela 7).

TABELA 7: COMPARATIVO ENTRE ESCORE AOFAS E CLASSIFICA-
ÇÃO RADIOGRÁFICA.

Bom            
(80 – 89)

Regular       
(70 -79)

Ruim       
(<70)

Extra-arti-
cular

4 (17,4%) - - 4 (4,3%)

Tipo língua 1(4,3 %) 3 (13,1%) 1(4,3%) 5 (21,6%)

Depressão 
articular

2 (8,7%) 7 (30,5%) 5(21,6%) 14 (60,1%)

Total 7 (30,5%) 10(43,4%) 6(26,1%) 23 (100%)

DISCUSSÃO 

Dados da literatura consultada referem que as fra-
turas de calcâneo são lesões graves e complexas, es-
tando relacionadas com traumas que envolvem intensa 
energia cinética. Esta está presente em maior frequên-
cia em jovens do sexo masculino em faixa etária de 
produtiva7. Paula et al8, em um estudo sobre fraturas 
intra-articulares do calcâneo, com 71 pacientes encon-
traram uma média de 41,4 anos, com 88,73% de pacien-
tes do sexo masculino, e verificaram a queda de nível 

como principal causa de fraturas no calcâneo, estando 
presente em 98,59% dos casos. A idade média também 
foi semelhante no trabalho de Contreraset al9: 40,95 
anos. Na amostra deste estudo, 74,8% dos pacientes 
eram do sexo masculino e tinham em média 40 anos. 
A média de idade na amostra total foi de 38,6 anos e 
o mecanismo de trauma predominante foi à queda de 
altura totalizando 68,2% dos casos. Portando, os dados 
encontrados na pesquisa são coincidentes com os cita-
dos por estes autores. 

Segundo Rodríguez et al10 a alta energia implicada 
no mecanismo de trauma destas lesões pode culminar 
com injúrias em outros segmentos corpóreos, sendo ne-
cessária uma avaliação completa do paciente em busca 
de outros problemas. Contreras et al9 encontraram em 
26,6% dos pacientes lesões concomitantes à fratura do 
calcâneo como a fratura de cabeça do rádio, fratura de 
coluna e fratura de terço distal de tíbia ipsilateral. Já 
Medeiros et al11,descreveram associadas às fraturas do 
calcâneo, três casos com fratura em platô tibial, três 
em coluna, dois em cotovelo, dois com fraturas asso-
ciadas no mesmo pé (metatarsos), dois com fratura na 
mão e punho, um em pilão tibial, um no fêmur e um 
com fratura da patela. Nesta avaliação, encontramos em 
9% dos casos associação com fratura de coluna lombar 
alta, sem demais associações. Desta forma, é possível 
observar que apesar do número de fraturas associadas, 
neste estudo, foi percentualmente menor do que o en-
contrado nos outros estudos. 

Para Rodríguez et al10, 40% dos pacientes sofreram 
algum tipo de complicação como deiscência da ferida, 
infecção e necrose da pele, osteomielite do calcâneo e 
hiperestesia da cicatriz cirúrgica, porém não as relacio-
nou com um possível fator de risco pré-existente. De 
acordo com Paula et al8, 33,80% tiveram complicações 
precoces como  a infecção (14,08%), 7,04% isolada, 
4,23% associada com necrose da pele e 2,82% associa-
da à deiscência da pele. Já 63,38% das fraturas evoluí-
ram com complicações tardias (63,38%) tais como ede-
ma residual (35,21%), tendinite dos fibulares, exostose, 
osteomielite e consolidação viciosa. Dentre os fatores 
de risco para essas complicações pós-operatórias estão 
tabagismo, diabetes mellitus, hipertensão arterial e eti-
lismo. Nos resultados do estudo realizado por Medeiros 
et al11 verificou-se que o tabagismo estava relacionado 
às complicações pós-operatórias de partes moles, pois 
60% dos casos que infeccionaram eram tabagistas. Três 
apresentaram edema residual, sendo um deles diabéti-
co, e dois evoluíram para artrodese, sendo que um refe-
ria ser fumante. Neste trabalho foi verificada a presença 
de complicações pré-operatórias em 13% das fraturas, 
flictenas (8,7%) e associação entre flictenas e necrose 
em (4,3%). Nos pós-operatório imediato foi observado 
1 caso (4,3%) de deiscência de sutura. Desta forma os 
resultados obtidos neste estudo estão de acordo com o 
trabalho de Rodríguez et al8, pois as complicações não 
foram observadas pré-existentes. 

Os pacientes avaliados por Lopes et al12tiveram em 
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média um seguimento de 3 anos. Os casos avaliados 
em nosso estudo tiveram um seguimento em média de 
2,4 anos até a alta ambulatorial (mínimo de 1,5 anos e 
máximo de 2,8 anos).

Lopes et al12, em um estudo de tratamento cirúr-
gico das fraturas articulares desviadas do calcâneo por 
abordagem minimamente invasiva encontraram 63,6% 
do tipo depressão articular, 22,7% do “tipo língua” e 
13,6% do tipo multifragmentária indefinida. Paula et al-
8que avaliaram 71 fraturas articulares desviadas do cal-
câneo revelaram que 55 delas eram do tipo depressão 
articular (77,46%) e 16 do tipo em língua. Na presente 
pesquisa, utilizando-se de estudo radiográfico obser-
vou-se 17,3% fraturas extra-articulares e 82,6% fraturas 
articulares. Entre as articulares foram observadas 21,7% 
fraturas tipo língua e 60,8% fraturas com depressão 
central. Com esta análise, observa-se que este trabalho 
está em acordo com a literatura consultada. 

Lopes et al12, mostraram que 31,8% eram fraturas 
do tipo II, 36,8% do tipo III e 31,8% do tipo IV. Em 
78,2% das fraturas selecionadas para a pesquisa foi 
realizado um estudo tomográfico e classificado con-
forme Sanders em tipo I (15,7%), tipo II (52,6%), tipo 
III (15,7%) e tipo IV (10,5%). Desta forma, houve dis-
cordância da literatura, que apresentava aspecto mais 
homogêneo entre a classificação tomográfica e este tra-
balho que demonstra predomínio das fraturas tipo II.

No estudo realizado por Medeiros et al11, o ângulo 
de Böhler manteve-se normal em 61% dos casos após 
realização do tratamento cirúrgico. Contreraset al9 en-
contraram a média dos valores do ângulo de Böhler no 
pós-operatório tardio de 24,6°. O mesmo foi verificado 
no estudo de Contreraset al9, que revela que houve 
diferença significativa entre a média dos valores do 
ângulo de Böhler no pré-operatório e pós-operatório, 
evidenciando uma melhora  deste ângulo. Em relação 
ao ângulo de Gissane, Contreraset al9 encontraram uma 
média dos valores de 120,06° e demonstraram que não 

houve diferença significativa entre a média dos valores 
desse ângulo no pré-operatório e pós-operatório. Neste 
estudo foi encontrado uma média de 24,6º e verificado 
que houve resultados satisfatórios do ângulo de Böhler 
no pós-operatório em relação ao pré-operatórios. Em 
relação ao ângulo de Gissane, foi encontrada uma mé-
dia de 122,1º e também foi evidenciada melhora entre 
resultados pré-operatório e pós-operatório. Desta for-
ma, este trabalho coincide com o que mostra a litera-
tura retrocitada.

Medeiros et al11, Lopes et al12 e Contreras et al9 
obtiveram médias do escore AOFAS de 75,4, 88,3 e 75,5 
pontos, respectivamente. Neste trabalho, a análise fun-
cional obteve uma média de 76 pontos, caracterizando 
um resultado satisfatório. Ou seja, o resultado funcional 
obtido, está mais próximo com o resultado obtido no 
trabalho de Medeiros et al11 e Contreras et al9.

De acordo com Paula et al8, a classificação dos re-
sultados segundo a escala AOFAS permitiu reconhecer 
que 59,15% das fraturas evoluíram com bons ou exce-
lentes resultados e 40,85% com resultados considerados 
regulares ou ruins. Para Lopes et al12,através do esco-
re AOFAS, observaram 86,4% (19 pés) com resultados 
bons/excelentes entre 82-100 pontos e 13,6% (3 pés) 
com resultado regular entre 62-63 pontos. Os três pa-
cientes com resultados insatisfatórios apresentavam fra-
turas do tipo depressão (classificação de Essex-Lopres-
ti). E utilizando a classificação de Sanders, dois eram 
do tipo IV e um do tipo III. Entretanto, cinco pacientes 
com fraturas do tipo IV tiveram resultados satisfatórios. 
Neste estudo, as fraturas extra-articulares obtiveram 
86 pontos, as articulares tipo língua 75,8 pontos e as 
articulares tipo depressão central 73,2 pontos. Houve, 
assim, concordância neste trabalho com o citado por 
Medeiros et al11, em relação a menores resultados fun-
cionais, AOFAS, observados nas fraturas articulares tipo 
depressão central. Os melhores resultados foram nas 
fraturas extra-articulares.

Brenner Neto AJ, Batista FS, Baggio Pereira CA, Silveira LO, Pontes JE, Batista MFS, Zini C, Domit Filho M, Gas-
perin Júnior P, Brenner S. Evaluation of surgically-treated fractures of the calcaneus. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 
2017;75(1):73-78.

ABSTRACT - Objective: was to evaluate the epidemiological and functional calcaneus fractures, surgically treated.
Method: study between January 2010 and December 2011, the Foot and Ankle group at Evangelical Hospital in 
Curitiba. We evaluated 22 patients with 23 calcaneal fractures surgically treated.Results:Is 17 men and 5 women, 
mean age 38.6 years. According with radiological classification 17.3% were extra-articular, 21.7% tongue-type and 
60% central depression type. The fractures were fixed with Kirschner wire 39.1%, 13.1% only screw, 39.1% and with 
calcaneus plate and screw and 47.8% cases. The mean follow-up was 2.4 years (1.5 to 2.8). The preoperative com-
plications were observed in 13%, the most common being flictena. The incidence of better functional outcomes was 
related to extra-articular fractures while the central depression type showed the worst result. The aspect related to 
good results was the restoration of Böhler angle. The average AOFAS score was 76 points.Conclusion: The evalua-
tion of this retrospective analysis shows that the calcaneus fracture is more common in adults of working age and 
the most common mechanism of injury was the level drop.

KEYWORDS - Calcaneus fractures, Böhler angle.
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RESUMO - OBJETIVO: Classificar os resultados de punções aspirativas prévias de tireoide de acordo com 
o sistema de Bethesda e verificar sua distribuição frente à nova classificação. MATERIAL E MÉTODOS: Foi 
realizado um estudo retrospectivo usando laudos citopatológicos de pacientes portadores de nódulos tir-
eoidianos, cujas PAAF foram analisadas no Centro de Patologia de Curitiba – Hospital Nossa Senhora das 
Graças, Curitiba - PR, no período de janeiro 2009 a dezembro de 2010. A amostra analisada constitui-se de 
1833 laudos. RESULTADOS: Foram recatalogados 1833 laudos citopatológicos de PAAF de 1476 pacientes, 
sendo 572 (31%) laudos do ano de 2009 e 1262 (69%) do ano de 2010. Baseado nos 1833 resultados de PAAF 
analisados, encontrou-se 14,73% de nódulos tireoidianos classificados como insatisfatório, 70,64% como be-
nignos, 7,04% como atipias de significado indeterminado ou lesões foliculares de significado indeterminado, 
2,13% como neoplasia folicular ou suspeito de neoplasia folicular, 1,2% suspeito para malignidade e 4,26% 
malignos. CONCLUSÃO: A reclassificação dos laudos citopatológicos de PAAF de tireoide para a nomen-
clatura de Bethesda esteve dentro de índices recomendados, auxiliando no monitoramento de boas práticas 
e controle de qualidade na emissão dos resultados de PAAF de tireoide.

DESCRITORES - PAAF de Tireóide, Sistema Bethesda, Nódulo Tireóide.
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DISTRIBUIÇÃO DAS LESÕES DE TIREOIDE NA CLASSIFICAÇÃO DE 
BETHESDA PARA PUNÇÕES ASPIRATIVAS.

DISTRIBUITION OF THYROID LESIONS IN THE CLASSIFICATION OF 
BETHESDA FOR ASPIRATION PUNCTURES.

Danielle Cristina MENDES2, Elis Sbrissia RIBEIRO2, Vinicius Henrique Quintiliano ZANGARINI2,  
Luiz Martins COLLAÇO1, Eduardo Bolicenha SIMM1, Manoel Alberto PRESTES1, Marcelo Luiz GUEHLEN1, 

Marcelo KUZMICZ1, Stênio Lujan CAMACHO1, Vinícius Milani BUDEL1.

INTRODUÇÃO

Os nódulos tireoidianos têm prevalência de 4% 
a 7% na população geral, à palpação, e apenas 5% 
desses são malignos. A importância da diferencia-
ção dessas é imprescindível para reduzir o número 
de cirurgias não necessárias1.

A punção aspirativa com agulha fina (PAAF) é 
um método preciso, pouco invasivo, de elevada sen-
sibilidade (65 a 99%) e especificidade (72 a 100%), 
sendo considerado o procedimento de escolha para 
excluir malignidade em nódulos tireoidianos1,3.

Entretanto, em lesões foliculares, onde o diag-
nóstico é através de critérios histológicos, a PAAF 
não se aplica corretamente. Os critérios citológicos 
para diferenciar lesões benignas das foliculares são 

Trabalho realizado no Centro de Patologia de Curitiba, Hospital Nossa Senhora das Graças, Curitiba, PR, Brasil.
1 - Docente do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
2 - Acadêmicos do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Endereço para correspondência: Luiz Martins Collaço - Rua Padre Agostinho, 1477 – Bigorrilho, Curitiba, PR, Brasil
Endereço eletrônico: lmcollaco@uol.com.br

arquitetura do grupo folicular, celularidade do esfre-
gaço, quantidade de coloide e atipia1,5,6.

O sistema Bethesda possui 6 categorias para 
citopatologia de tireoide. São construídos através 
da probabilidade de encontrar malignidade. As seis 
categorias são: sem diagnóstico ou insatisfatório, 
benigno, atipias ou lesões foliculares de significa-
do indeterminado, neoplasia folicular ou suspeita, 
suspeito para malignidade e maligno. Esse sistema 
aperfeiçoa a padronização diagnóstica e a comuni-
cação entre profissionais médicos1,2,8.

Por ser um instrumento criado recentemente, 
experiências em relação a aplicação da classifica-
ção de Bethesda e sua introdução na prática clíni-
ca são válidas. A determinação da prevalência de 
cada categoria, definindo as mais comuns e menos 
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frequentes, e outros subsídios epidemiológicos ajuda a 
compreender a dinâmica das doenças tireoidianas de 
relevância para a saúde da população e a direcionar o 
planejamento de investimentos1,8.

O presente estudo objetiva classificar os resultados 
de punções aspirativas prévias de tireoide de acordo 
com o sistema de Bethesda e verificar sua distribuição 
frente à nova classificação.

MATERIAL

Foi realizado um estudo retrospectivo usando lau-
dos citopatológicos de pacientes portadores de nódu-
los tireoidianos, cujas PAAF foram analisadas no Centro 
de Patologia de Curitiba – Hospital Nossa Senhora das 
Graças, Curitiba - PR, no período de janeiro 2009 a 
dezembro de 2010. A amostra analisada contitui-se de 
1833 laudos. Estes foram recatalogados pela nomencla-
tura do Sistema Bethesda para Laudos de Citologia Ti-
reoidiana e revisados os preparados citológicos quando 
não houve informações suficientes nos laudos.

MÉTODOS

Os dados pesquisados no sistema do Centro de Pa-
tologia de Curitiba incluíram: número do exame, sexo, 
idade, localização e laudo da punção aspirativa com 
agulha fina.

As características de cada lesão foram observadas 
para inclusão nas categorias: insatisfatório, benigno, 
atipias de significado indeterminado ou lesão folicu-
lar de significado indeterminado, neoplasia folicular ou 
suspeito para neoplasia folicular, suspeito para malig-
nidade e maligno.

Posteriormente, os dados foram organizados e ana-
lisados com o software Excel (Microsoft Office 2007, 
Microsoft Corporation). Em seguida, procedeu-se uma 
análise global de desempenho da metodologia aplicada 
e comparação com dados da literatura.

RESULTADOS

Foram recatalogados 1833 laudos anatomo-pato-
lógicos de PAAF de 1476 pacientes, sendo 572 (31%) 
laudos do ano de 2009 e 1262 (69%) do ano de 2010. 
Dos exames pesquisados, 205 (11,19%) eram de pa-
cientes do sexo masculino e 1628 (88,81%) do sexo 
feminino (razão entre homens e mulheres de 1:7,9). 
As categorias do Sistema de Bethesda de acordo com 
o sexo estão apresentadas no gráfico 1. Houve mais 
diagnósticos benignos entre as mulheres (71,8%). As 
outras categorias (indeterminado, maligno ou suspeito 
e atipias de significado indeterminado) tiveram predo-
mínio discreto no sexo masculino.

Não havia registro da idade em 152 laudos. Em 
relação aos 1931 exames restantes, a média de idade 
foi de 51,08±19,05 anos e a mediana de 52 anos (9 a 
87 anos). 

As localizações das PAAF foram: 100 no istmo, 851 
no lobo direito, duas na transição do lobo direito e 
istmo, 784 no lobo esquerdo, uma na transição do lobo 
esquerdo e istmo, cinco no lobo direito e esquerdo, 90 
não especificavam o local (tabela 2).

A classificação dos laudos de acordo com o Siste-
ma de Bethesda (tabela 3), demonstrou 14,73% insatis-
fatórios, 70,64% benigno, 7,04% atipia/lesão folicular 
de significado indeterminado, 2,13% neoplasia folicu-
lar, 1,2% suspeito para malignidade e 4,26% maligno.

Os diagnósticos insatisfatórios foram relacionados 
ausência de células, material escasso para conclusão 
diagnóstica e cisto tireoidiano. Dentre os laudos be-
nignos, o mais comum foi bócio coloide, seguido de 
tireoidite linfocitária, nódulo coloide, punções sem 
alteração patológica, tireoidite granulomatosa e bócio 
adenomatoso. A categoria III demostrou apenas lesões 
foliculares em que não foi suspeitado indícios de va-
riante folicular do carcinoma papilífero. Na categoria 
IV foram incluídos tumor folicular, neoplasia folicular 
e tumor folicular com células de Hürthle. Os laudos 
suspeitos para malignidade foram sobretudo lesões fo-
liculares em que não podia excluir a variante folicular 
do carcinoma papilífero. Os casos de malignidade fo-
ram compostos principalmente pelo carcinoma papilí-
fero. Os diagnósticos de carcinoma com componente 
mucinoso eram suspeitas de metástase proveniente de 
câncer de mama.

TABELA 3 – CLASSIFICAÇÃO DOS LAUDOS ANATOMO-PATOLÓGI-
COS PELO SISTEMA DE BETHESDA PARA PAAF DE TIREOIDE COM 
INTERVALO DE CONFIANÇA (IC) DE 95%

Classe
Nº de 
laudos 
(%)

IC 
(95%)

Subclasse

Nº 
de 
lau-
dos

BETHES-
DA I

270 
(14,73%)

±1,62 Ausência de cél 61

Escassez de cél 168

Cistos tireoidianos 41

BETHES-
DA II

1295 
(70,64%)

±2,08 Bócio Coloide 1115

Tireoidite linfocitária 156

Nódulo coloide 9

Sem alterações patoló-
gicas

6

Tireoidite granulomatosa 5

Bócio adenomatoso 4

BETHES-
DA III

129 
(7,04%)

±1,17 Lesão folicular 129

BETHES-
DA IV

39 
(2,13%)

±0,66 Tumor folicular 37

Céls de Hürthle 1

Neoplasia folicular 1

BETHES-
DA V

22 
(1,2%)

±0,50 Lesão folicular sem afas-
tar a variante folicular do 
carcinoma papilífero

22

BETHES-
DA VI

78 
(4,26%)

±0,92 Carcinoma papilífero 75

Carcinoma com compo-
nente mucinoso

2

Carcinoma pouco diferen-
ciado

1

Distribuição das lesões de Tireóide na classificação de Bethesda para punções aspirativas. 
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DISCUSSÃO

Este estudo classificou os resultados de punções 
aspirativas prévias de tireoide de acordo com o Sistema 
de Bethesda para citologias de tireoide, uma padroniza-
ção da terminologia utilizada, verificando sua distribui-
ção frente à esta classificação. Baseado nos 1833 laudos 
de PAAF analisados, encontramos 14,73% de amostras 
classificadas como insatisfatórias, 70,64% eram aspira-
dos benignos, 7,04% apresentavam atipias de significa-
do indeterminado ou lesões foliculares de significado 
indeterminado, 2,13% receberam diagnóstico de neo-
plasia folicular ou suspeito de neoplasia folicular, 1,2% 
suspeito para malignidade e 4,26% malignos. 

Em um estudo publicado por Theoraris et al1, em 
2009, o qual também utilizou a classificação de Bethes-
da, foram catalogados como insatisfatório 11,1% dos 
laudos, 73,8% como benignos, 3,0% como atipias de 
significado indeterminado, 5,5% como neoplasia foli-
cular, 1,3% suspeito para malignidade e 5,2% positivo 
para malignidade, em uma amostra de 3207 laudos ob-
tidos de 2468 pacientes1 . 

Wu et al11, em um estudo com 1382 aspirados de 
tireoide, utilizando a terminologia do Sistema de Be-
thesda, encontrou os seguintes resultados: 20,1% in-
satisfatório, 39% benigno, 27,2% atipia/lesão folicular 
de significado indeterminado, 8,4% neoplasia folicular, 
2,6% suspeito para malignidade e 2,7% maligno.

Jo et al12, em um estudo semelhante, analisou re-
trospectivamente 3080 punções de tireoide. As lesões 
indeterminadas foram 18,6%, 59% benignas, 3,4% ati-
pia/lesão folicular de significado indeterminado, 9,7% 
neoplasia folicular, 2,3% suspeito para malignidade e 
7% maligno.

TABELA 4 – COMPARAÇÃO DE PERCENTUAIS DA DISTRIBUIÇÃO 
DE PAAF NO SISTEMA DE BETHESDA EM PUBLICAÇÕES RECEN-
TES1,7,8

Classe
Presente 
estudo

Theoraris 
et al1

Wu et 
al11 Jo et al12

Insatisfatório 15,4 11,1 20,1 18,6

Benigno 70,1 78,3 39 59,0

Atipia/lesão 
folicular de 
significado in-
determinado

7,0 3,0 27,2 3,4

Suspeito neo-
plasia folicular

2,0 5,5 8,4 9,7

Suspeito malig-
nidade

1,2 1,3 2,6 2,3

Maligno 4,3 5,2 2,7 7,0

Uma das maiores limitações das PAAF de tireoide 
é a alto número de laudos classificados como insatisfa-

tórios. Estes, devem-se à várias circunstâncias, como a 
experiência de quem executa a punção, a característica 
do nódulo e o critério utilizado pelo laboratório para 
definir uma amostra inadequada. A maioria dos estu-
dos, apresenta taxas que variam entre 10-20%1,11,12. Nos-
so estudo apresentou 14,73% dos laudos nesta classifi-
cação, compatível com as taxas encontradas na maioria 
dos estudos. Nesta casuística o índice na categoria de 
laudos insatisfatórios se deve em parte a lesões císti-
cas (2,23%), em que o sistema recomenda o direcio-
namento por haver apenas fluido cístico e macrófagos. 
No entanto, houve 9,17% de laudos em que a escassez 
de material impossibilitou conclusão diagnóstica e em 
3,33% dos casos, mencionava-se apenas ausência de 
células foliculares.

A maioria dos nódulos, 70,64%, foi classificado 
como benigno, como era o esperado e encontrado em 
outros estudos1,2,11,12. Entre os nódulos negativos para 
malignidade, encontramos 86,1% compatíveis com bó-
cio coloide, 8,5% compatíveis com tireoidite Hashimoto 
e 0,3% compatíveis com nódulo coloide. Murussi et al4 
encontrou 58,5% como bócio coloide nodular e 5,3% 
como Hashimoto.

Em relação às lesões foliculares, o grande dile-
ma diagnóstico da PAAF, nosso estudo encontrou 129 
(7,04%) laudos compatíveis com tal diagnóstico. Este 
resultado mostra que a categoria Bethesda III ficou pró-
xima do limite recomendado de 7%9. 

Apesar de não ser encontrado nessa casuística ne-
nhum caso de atipia de significado indeterminado, Shi 
et al13, em um estudo com 40 laudos com este diag-
nóstico e seguimento histológico, demonstraram que 
a sensibilidade para detecção de carcinoma papilar de 
tireoide fica reduzida de 100 para 27%, se a categoria 
for excluída da nomenclatura de Bethesda.

Como constatado na literatura, esta amostra tam-
bém corrobora que o sistema Bethesda para laudos ci-
topatológicos de tireoide tem se mostrado eficiente e 
com boa aceitabilidade pela comunidade médica por 
apresentar reprodutibilidade, encaminhar condutas e 
uniformizar os termos utilizado nas PAAF de tireoide, 
servindo através de seus índices para auxiliar no moni-
toramento da qualidade dos laudos citopatológicos de 
tireóide.

CONCLUSÃO

Por meio deste estudo observou-se que a reclassi-
ficação dos laudos citopatológicos de PAAF de tireoide 
para a nomenclatura de Bethesda da presente amostra 
esteve dentro de índices recomendados, auxiliando no 
monitoramento de boas práticas e controle de qualida-
de na emissão dos resultados de PAAF de tireoide.

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017; 75(1):79-82.
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Mendes DC, Ribeiro ES, Zangarini VHQ, Collaço LM, Simm EB, Prestes MA, Guehlen ML, Kuzmicz M, Camacho 
SL, Budel VM. Distribuition of Thyroid lesions in the classification of Bethesda for aspiration punctures. Rev. Méd. 
Paraná, Curitiba, 2017;75(1):79-82.

ABSTRACT - AIM: To classify the results of thyroid punctures previous aspiration according to the Bethesda sys-
tem and verify their distribution across the new classification. MATERIALS AND METHODS : We conducted a ret-
rospective study using cytological reports of patients with thyroid nodules whose FNA were analyzed in Curitiba 
Pathology Center - Hospital Nossa Senhora das Graças , Curitiba - PR, from January 2009 to December 2010. The 
sample consisted of 1833 reports . RESULTS: 1833 reports recataloged FNA of cytopathology of 1476 patients, 572 
(31%) reports of 2009 and 1262 (69%) in the year 2010. Based on 1833 results of FNA analyzed, we found 14,73%% 
of thyroid nodules classified as Unsatisfactory, 70,64% as benign, 7,04% as atypia of undetermined significance or 
follicular lesions of undetermined significance, and 2,13% follicular neoplasm or suspicious for follicular neoplasm, 
suspicious for malignancy 1,2% and 4,26% malignant. CONCLUSION: The reclassification of cytopathology reports 
from thyroid FNA for the nomenclature of Bethesda was within recommended levels, assisting in the monitoring of 
good practices and quality control in issuing the results of thyroid FNA.

KEYWORDS - Thyroid FNA, Bethesda System, Thyroid Nodule. 
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RESUMO - Objetivo: determinar os fatores associados ao não desenvolvimento de tolerância à proteína do 
leite de vaca (PLV) até os 18 a 24 meses de idade em lactentes com suspeita inicial de alergia à proteína 
de leite de vaca mediada por IgE (APLV-IgE). Método:análise retrospectiva de prontuários de lactentes com 
APLV-IgE. Os pacientes que desenvolveram tolerância ao leite de vaca até os 18 a 24 meses (grupo T) 
foram comparados com os que não desenvolveram tolerância até esta idade (grupo NT). Resultados: Dos 
110 lactentes acompanhados até os 18 a 24 meses, 61 (56%) formaram o grupo T e 49 (44%) o grupo NT. A 
diferença foi significativa entre os dois grupos em relação às seguintes variáveis: alergia a outras proteínas 
alimentares (grupo NT 37% x grupo T 16% - p=0,015); acompanhamento por pediatra especialista em alergia 
(grupo NT 55% x grupo T 23% - p<0,001);realização de Teste de Provocação Oral supervisionado (TPO-Sup) 
(grupo NT 6% X grupo T 39% - p<0,001). O TPO-Sup foi realizado em apenas 25% dos pacientes. Ocorreram 
239 exposições à PLV sem orientação médica (2,2 por paciente).Conclusão:possuir alergia a outra proteína 
alimentar, ser acompanhado por pediatra especialista em alergia e adiar a realização de TPO-Sup são fatores 
associados à persistência da intolerância além dos 24 meses. Adiar a realização de TPO-Sup representa um 
risco, pois as exposições domiciliares são frequentes e precoces.
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FATORES ASSOCIADOS A TOLERÂNCIA TARDIA À PROTEÍNA DE LEITE 
DE VACA EM LACTENTES COM ALERGIA MEDIADA POR IgE.

FACTORS ASSOCIATED WITH LATE TOLERANCE TO COW’S MILK 
PROTEIN IN INFANTS WITH IgE-MEDIATED ALLERGY.

Leticia Cezar ARAUJO1, Fabiana Rocha da Silva MUNCK1, Aristides Schier da CRUZ2,  
Patrícia Andrey Reis Gonçalves PINHEIRO3, Ângela Cristina Lucas de OLIVEIRA4.

INTRODUÇÃO

A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é 
uma reação adversa reprodutível imunologicamente 
mediada a uma ou mais proteínas encontradas no 
leite bovino. É a principal alergia alimentar da infân-
cia, com prevalência de 2-3% nessa fase da vida1,2,3,4. 
De acordo com o mecanismo imunológico envolvi-
do a APLV pode ser classificada em APLV mediada 
por IgE (APLV-IgE) e APLV não mediada por IgE4,5. 
Reações mediadas por IgE cursam com instalação 
rápida dos sintomas, dentro de 2 horas do contato 
com a proteína do leite de vaca (PLV), variando de 
urticária leve até anafilaxia grave3,5,6.

A suspeita diagnóstica de APLV tem base na 
história clínica, exame físico e desaparecimento dos 

Trabalho realizado na Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR).
1 - Acadêmica de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR).
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3 - Nutricionista operadora do PAN-Curitiba, da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba.
4 - Nutricionista coordenadora do PAN-Curitiba, da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba.

Endereço eletrônico: Aristides Schier da Cruz - aristides.schier@terral.com.br

sintomas após a dieta de exclusão de PLV. A reali-
zação do teste de provocação oral supervisionado 
(TPO-Sup), seguida de reaparecimento dos sinto-
mas, é obrigatória para confirmação diagnóstica da 
APLV6,7,8. O teste cutâneo e a dosagem de IgE séri-
co específico podem ser úteis na forma APLV-IgE, 
embora não possam ser utilizados para diagnóstico 
isoladamente. Pápulas maiores ao SPT e níveis mais 
elevados de IgE sérico específico estão associados a 
maior chance de TPO-Sup positivo e maior proba-
bilidade de doença, embora não possam ser corre-
lacionados com a gravidade clínica1,9.

A APLV geralmente não persiste até a vida adul-
ta. É comum o desenvolvimento de resolução es-
pontânea da doença antes dos 3 a 4 anos de idade. 
Crianças com a forma APLV-IgE, em comparação 
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com as crianças com a forma não mediada por IgE, 
alcançam a tolerância à PLV com média de idade mais 
tardia. Os potenciais fatores de risco para a persistência 
da doença têm sido estudados, no entanto a predição 
do desenvolvimento da tolerância à PLV ainda é incer-
ta. Apresentação imediata dos sintomas, presença de 
outras doenças alérgicas, história familiar de doenças 
alérgicas, menor dose desencadeadora dos sintomas e 
maior gravidade da reação alérgica são fatores que já 
foram relacionados à persistência da APLV1,9,10,11,12.O ob-
jetivo deste estudo foi avaliar os possíveis fatores asso-
ciados ao não desenvolvimento de tolerância à PLV até 
os 18 a 24 meses de idade em lactentes com suspeita 
inicial de APLV-IgE.

MÉTODO

Este estudo envolveu a análise retrospectiva e ob-
servacional dos prontuários de lactentes com diagnósti-
co inicial de APLV-IgE encaminhados por seus médicos 
responsáveis para acompanhamento ambulatorial no 
Programa de Atenção Nutricional da Secretaria Muni-
cipal da Saúde de Curitiba (PAN-Curitiba), de junho de 
2007 a março de 2013. Este programa municipal recebe 
lactentes com hipótese de intolerância a leite de vaca 
quando as famílias podem vir a necessitar fornecimento 
de fórmulas especiais de alto custo. O acompanhamen-
to clínico no PAN-Curitiba feito pelo pediatra gastro-
enterologista autor desta pesquisa. O estudo foi apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Sociedade 
Evangélica Beneficente de Curitiba-PR e pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde 
de Curitiba.

Foram avaliadas as seguintes variáveis: sexo, tem-
po de gestação, peso ao nascer, tempo de amamenta-
ção, presença de outra doença alérgica (asma, rinite, 
dermatite atópica), doença alérgica em familiar de 1º 
grau, presença de outra alergia alimentar, idade no pri-
meiro contato com PLV, idade na primeira reação de 
APLV-IgE, manifestações clínicas, ter desenvolvido ou 
não tolerância à PLV e em que idade, número de con-
sultas no PAN-Curitiba, idade da última consulta, ter 
sido acompanhado por pediatra especialista em alergia, 
ter sofrido exposições à PLV sem orientação médica, ter 
sido submetido a TPO-Sup para confirmação diagnós-
tica e/ou avaliação de desenvolvimento de tolerância 
à PLV.

Foram analisadas as exposições à PLV sem orienta-
ção médica (acidentais ou propositais) com derivados 
de leite de vaca (iogurtes e queijos), fórmulas infantis 
à base de leite de vaca e alimentos com traços de leite 
de vaca (bolos, bolachas, tortas, massas e molhos). De 
acordo com o relato de sua reação mais grave, cada 
paciente teve a sua forma clínica de APLV classifica-
da em leve, moderada ou grave, seguindo os critérios 
mostrados no Quadro 18,13. 

QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE DAS REAÇÕES

Leve

Sintomas cutâneos (prurido, eritema, urticaria, an-
gioedema, piora de eczema) ou de trato respira-
tório superior (rinorreia, congestão nasal, prurido 
nasal ou espirros).

Moderada
Qualquer sintoma gastrointestinal (vômitos ou diar-
reia) associado ou não a sintomas cutâneos ou de 
trato respiratório superior.

Grave
Qualquer sintoma cardiovascular (hipotensão, ver-
tigens, síncope ou choque) ou de trato respiratório 
inferior (tosse, estridor, rouquidão, dispneia).

Fonte: adaptado de Perry et al. (2004) e Mendonça et al. (2012)

Para definir a gravidade da primeira reação de 
APLV-IgE foi avaliado se o paciente foi levado à emer-
gência médica (sim ou não) e esta reação foi classifi-
cada em leve, moderada ou grave de acordo com os 
critérios do Quadro 1.

O desenvolvimento de tolerância foi determinado 
por um relato claro de exposição, supervisionada por 
profissional da saúde ou não, a produtos com carga 
considerável de PLV (leite de vaca, derivados do leite 
de vaca e fórmulas infantis), após a qual a criança não 
desenvolveu sintomas alérgicos e que foi seguida de 
consumo regular de PLV pela criança, sem surgimento 
de reações. As exposições a alimentos com traços de 
leite após as quais não houve reação alérgica foram 
desconsideradas.

Os casos em que houve registro de desenvolvi-
mento de tolerância até os 18 a 24 meses de idade 
passaram a integrar o grupo Tolerância (Grupo T) deste 
estudo. Aqueles que não desenvolveram tolerância até 
os 18 a 24 meses de idade formaram o grupo Não To-
lerância (Grupo NT). Os pacientes que abandonaram o 
acompanhamento antes dos 18 meses de idade e não 
haviam atingido tolerância até esse momento foram ex-
cluídos do estudo, por ser desconhecido em cada caso 
se houve ou não tolerância até os 18 a 24 meses.

Os dados estão apresentados na forma de media-
na (M) e intervalo interquartil (IIQ), média e desvio 
padrão (DP) e número e proporções. Ao comparar os 
resultados dos grupos utilizou-se o teste t de Student 
independente em caso de distribuição paramétrica das 
variáveis contínuas ou teste de Mann-Whitney em caso 
de distribuição não paramétrica. Para as variáveis qua-
litativas foram utilizados o teste do qui-quadrado de 
Pearson ou o teste Exato de Fisher. As análises foram 
realizadas em modo bicaudal e as diferenças considera-
das significativas quando p<0,05, situações em que são 
apresentados o odds ratio (OR) e intervalo de confian-
ça de 95%. Foi utilizado o programa BioEstat 5.3. 

RESULTADOS

Durante os seis anos de estudo, 920 lactentes fo-
ram encaminhados ao programa PAN-Curitiba com sus-
peita clínica de APLV. Em 276 pacientes, o diagnóstico 
de APLV foi descartado durante o acompanhamento. 
Dos 644 pacientes restantes, 135 (21%) receberam o 

Fatores associados a tolerância tardia à proteína de leite de vaca em lactentes com alergia mediada por IgE.
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diagnóstico clínico da forma APLV-IgE e foram incluí-
dos nesse estudo.

Os 135 pacientes foram acompanhados pelo pro-
grama até uma idade mediana de 19 meses, com uma 
média de 4,5 consultas por paciente. A idade mediana 
na primeira reação foi 4 meses (IIQ= 3 e 6 meses). 
A primeira reação imediata ocorreu no mesmo dia do 
início da oferta da PLV em 116 casos (86%), enquan-
to em 19 casos a reação ocorreu 2 a 120 dias depois 
do início da PLV. Quanto às manifestações clínicas da 
APLV-IgE, 125 indivíduos (93%) apresentaram sintomas 
cutâneos,67 (50%) sintomas gastrointestinais, 4 (3%) 
sintomas respiratórios superiores, 29 (22%) sintomas 
respiratórios inferiores e 10 (7%) sintomas cardiovas-
culares. Após o diagnóstico inicial da APLV-IgE os 135 
pacientes sofreram 291 exposições à PLV, das quais 263 
(90%) foram sem orientação médica (acidentais ou pro-
positais). Apenas 28 (10%) foram exposições supervi-
sionadas por médicos (TPO-Sup).

Vinte e cinco pacientes não foram incluídos nos 
grupos T e NT porque interromperam o acompanha-
mento antes da idade necessária para a análise. Dos 
110 indivíduos incluídos na análise, 61 (56%) desenvol-
veram tolerância até os 18 a 24 meses de vida (Grupo 
T), enquanto 49 (44%) não desenvolveram tolerância 
até esta idade (Grupo NT). A idade média de desen-
volvimento da tolerância no grupo T foi de 14,9 meses 
(DP=3,7). O desenvolvimento de tolerância neste gru-
po ocorreu dos 6 aos 12 meses de vida em 16 pacientes 
(26%), dos 13 aos 18 meses em 35 (57%) e dos 19 aos 
24 meses em 10 (16%).

TABELA 1 – VARIÁVEIS ANALISADAS NOS 110 PACIENTES E NOS 
PACIENTES DOS GRUPOS T E NT

Total Grupo T Grupo NT

n = 110 n = 61 n = 49

Sexo masculino - n 
(%)

57 (52) 32 (53) 25 (51)

Prematuridade - n 
(%) *

10 (12) 6 (14) 4 (10)

Baixo peso ao 
nascer - n (%)†

10 (11) 7 (14) 3 (7)

Tempo de amamen-
tação em meses - M 
(IIQ)

8 (5 -14) 8 (4 - 13) 8 (6 - 18)

Idade da 1a exposi-
çãoa PLV em meses 
- M (IIQ)

4 (2- 5) 3 (2- 5) 4 (2- 5)

Idade da 1a reação 
em meses-
M (IIQ)

4 (3- 6) 4 (3- 6) 4 (3- 6)

Presença de outra 
doença alérgica -
n (%)

28 (26) 15 (25) 13 (28)

História familiar de 
doençasalérgicas - 
n (%)

49 (45) 28 (46) 21 (45)

Presença de outra 
alergia alimentar - n 
(%)a

28 (26) 10 (16) a 18 (37) a

Acompanhado por 
alergista pediátrico 
- n (%) b

41 (37) 14 (23) b 27 (55) b

exposições não 
orientadas por pa-
ciente – M (IIQ) ‡

2 (1 - 3) 2 (1 - 3) 2 (1 - 3)

Realização de TPO-
-Sup –
n (%) c

27 (25%)
24 (39%) 

c
3 (6%) c

 
M – mediana; IIQ – intervalo interquartil; PLV – proteína de leite de 
vaca; TPO-Sup – teste de provocação oral supervisionado
* Informação disponível em apenas 84, 44 e 40 prontuários respecti-
vamente na amostra Total e grupos T e NT.
† Informação disponível em apenas 92, 49 e 43 prontuários respecti-
vamente na amostra Total e grupos T e NT.
‡ número por paciente de exposições à PLV não orientadas por mé-
dico: média foi 2,3 no grupo NT e 2,1 no grupo T
ap = 0,015; OR=2,96 (IC95% 1,21 a 7,23)
bp < 0,001; OR=4,12 (IC95% 1,81 a 9,36)
cp < 0,001; OR=0,10 (IC95% 0,03 a 0,36)

A Tabela 1 exibe as variáveis analisadas nos 110 
pacientes e nos grupos T e NT. Não houve diferença 
significativa entre os grupos T e NT (p>0,05) quanto 
ao sexo, características de nascimento, tempo de ama-
mentação, idade da exposição à PLV, idade da primeira 
reação, presença de outras alergias, história familiar de 
alergia e número de exposições à PLV não orientadas 
por médico. A diferença foi significativa entre os dois 
grupos em relação às seguintes variáveis: alergia a ou-
tras proteínas alimentares – grupo NT 37% x grupo T 
16% (p=0,0149) (OR=2,94 – IC95% 1,21 a 7,23), sendo 
mais comuns a alergia ao ovo (12%) e à soja (11%); 
ser acompanhado por pediatra especialista em alergia 
- grupo NT 55% x grupo T 23% (p<0,001) (OR=4,12 - 
IC95% 1,81 a 9,36); realização de TPO-Sup - grupo NT 
6% X grupo T 39% (p<0,001) (OR=0,10 - IC95% 0,03 a 
0,36). O TPO-Sup foi realizado em apenas 27 pacientes, 
mais comumente pelo pediatra especialista do PAN-Cu-
ritiba (25/110 -  23%) do que pelos especialistas em 
alergia pediátrica (2/41 – 5%) (p=0,011). Em 23 (85%) 
destes pacientes o teste foi negativo e passaram a in-
gerir PLV. Em 4 pacientes o TPO-Sup foi positivo, com 
reações leves, sendo que um destes pacientes repetiu o 
teste meses depois e resultou negativo, tolerando a PLV 
antes dos 18 meses. Apenas em um paciente o TPO-
-Sup foi realizado para confirmação diagnóstica, aos 6 
meses de vida, e foi negativo, voltando a ingerir PLV. 
Nos demais 26 casos o TPO-Sup foi realizado muitos 
meses após a suspeita inicial, para avaliar desenvolvi-
mento de tolerância.
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TABELA 2 – GRAVIDADE DA DOENÇA E SINTOMAS APRESENTA-
DOS NOS GRUPOS T E NT

Grupo T 
(n=61)

Grupo NT 
(n=49)

p

n (%) n (%)

Atendidos 
na emer-
gência

17 (35) 14 (23) 0,251

Gravida-
de da 1ª 
reação

Leve 28 (46) 26 (53)

0,223Moderada 24 (39) 12 (25)

Grave 9 (15) 11 (23)

Sintomas 
apresenta-
dos

Cutâneos 54 (89) 48 (98) 0,052

Gastrointesti-
nais

33 (54) 26 (53) 0,936

Respiratórios 
sup. *

10 (16) 13 (27) 0,194

Respiratórios 
inf. *

1 (2) 2 (4) 0,434

Cardiovascu-
lares

3 (5) 6 (12) 0,164

Gravidade 
da doença

Leve 26 (43) 15 (31)

0,124Moderada 24 (39) 17 (35)

Grave 11 (18) 17 (35)

 
*  Sup.: superiores; Inf.: inferiores

A Tabela 2 exibe a gravidade da primeira reação, 
os sintomas apresentados e a gravidade da doença. 
Não houve diferença significativa entre os grupos T 
e NT (p>0,05). As duas formas de apresentação mais 
prevalentes foram sintomas cutâneos isolados (38%), 
geralmente urticária, e a combinação de sintomas gas-
trointestinais, geralmente vômitos, associados a sinto-
mas cutâneos (37%).

Comparados com os 69 lactentes não acompanha-
dos por pediatra especialista em alergia os 41 pacientes 
acompanhados por estes especialistas tiveram signifi-
cativamente mais diagnósticos de alergia a outra pro-
teína alimentar (17/41 – 41% X 11/69 – 16%; p=0,027 
– OR=2,96, IC95% 1,21 – 7,23), significativamente mais 
alergia ao ovo (9/41 – 22% X 4/69 – (6%); p=0,015 
– OR=4,57, IC95% 1,31 a 15,98),realizaram significati-
vamente menos TPO-Sup (2/41 – 5% X 25/69 -  36%; 
p<0,001 – OR=0,09, IC95% 0,02 a 0,41) e tiveram expo-
sições à PLV sem orientação médica significativamente 
menos vezes (média de 1,80 vezes por paciente X 2,39 
vezes por paciente; p=0,033). Histórico de ser levado à 
emergência, gravidade da primeira reação e gravidade 
geral não foram significativamente diferentes entre os 
pacientes acompanhados e não acompanhados por pe-
diatra especialista em alergia (p>0,05).

DISCUSSÃO

Em uma análise inicial de diversas variáveis, com 
a finalidade de estabelecer aquelas que permitem pre-
dizer prognóstico de desenvolvimento mais tardio de 

tolerância à PLV em lactentes com APLV-IgE, esta pes-
quisa encontrou associação positiva deste desfecho 
com diagnóstico de outra alergia alimentar, ser acom-
panhado por pediatra especialista em alergia e não ser 
submetido a TPO-Sup.

Dos 110 indivíduos incluídos neste estudo, 61 
(56%) atingiram tolerância até os 18 a 24 meses de ida-
de. Embora alguns estudos analisados apresentem um 
prognóstico pior12,14,15, outros reportaram taxas de re-
missão parecidas com as deste estudo16,17. Essa variação 
provavelmente se deve às diferenças entre populações 
e critérios de inclusão. Tem sido bastante divulgado 
que estudos encontraram idade mediana de desenvol-
vimento de tolerância à PLV de 5 ou 6 anos18. Parece 
que este prognóstico sombrio não pode ser aplicado a 
lactentes como os da presente pesquisa, pois são pes-
quisas que incluíram crianças com diagnóstico em ida-
de mais avançada.

A primeira reação de APLV-IgE ocorreu predomi-
nantemente dos 3 aos 6 meses de idade, como nas 
demais publicações. Os tipos e incidência dos sintomas 
apresentados durante a reação alérgica foram consis-
tentes com a descrição de outros estudos15. Neste es-
tudo não houve diferença significativa entre os grupos 
T e NT quanto a apresentação dos sintomas, história 
pessoal ou familiar de outras alergias, idade da primeira 
exposição à PLV e idade da primeira reação. No en-
tanto, alguns trabalhos encontraram associação de sin-
tomas gastrointestinais com tolerância mais precoce16, 
enquanto urticária18 e sintomas respiratórios16 com tole-
rância mais tardia à PLV. A presença de asma ou rinite 
alérgica no indivíduo foi identificada por outros como 
fator de risco independente para persistência prolon-
gada da APLV-IgE14,15. Paradoxalmente, alguns estudos 
encontraram que a exposição neonatal à PLV é associa-
da ao desenvolvimento de APLV-IgE e seu pior prog-
nóstico, enquanto outros estudos demonstraram que a 
exposição à PLV no primeiro mês de vida é um fator 
protetor contra APLV-IgE12,16,19.

Assim como neste estudo, outros autores encon-
traram evidências de que a presença de alergia a ou-
tras proteínas alimentares é um fator preditivo inde-
pendente para persistência mais prolongada da APLV 
em lactentes. O tamanho da pápula no teste cutâneo 
para ovo e nível de IgE sérico específico para ovo tam-
bém foram associados a resolução da alergia alimentar 
em idade mais tardia12,15.Apesar de não serem variáveis 
abordadas no presente estudo, outros autores propõem 
atualmente o valor de IgE sérico específico para PLV> 
6kU/L e pápulas de diâmetro >6 mm no teste cutâneo 
com PLV como fatores de risco para APLV-IgE persis-
tente10,12,14,15,16,17. Os pediatras especialistas em alergia 
são os profissionais que mais realizam estes testes, e 
assim exploram alergia a vários alimentos. Talvez por 
isto a alergia a outras proteínas alimentares foi mais 
prevalente no grupo NT no presente estudo. A alergia 
a ovo foi significativamente mais prevalente entre as 
crianças acompanhadas pelos especialistas em alergia, 
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e estes especialistas acompanharam maior proporção 
de crianças do grupo NT. Assim, não se pode descar-
tar a hipótese de que a incidência de alergia a outros 
alimentos seria igual nos grupos T e NT caso os testes 
específicos para alérgenos alimentares fossem realiza-
dos nas 110 crianças.

Ficou demonstrado neste estudo um cenário local 
em que os lactentes com suspeita inicial de APLV-IgE 
geralmente não eram submetidos a TPO-Sup para con-
firmação diagnóstica um ou dois meses após a reação 
inicial, conforme a recomendação dos guidelines re-
centes1,2,6. Em vários grandes centros populacionais no 
Brasil o TPO-Sup é realizado de modo mais sistemáti-
co. Com esta conduta alguns casos suspeitos de APLV-
-IgE poderiam ser descartados já no início. Ao chegar 
aos 18 a 24 meses de vida apenas 25% dos 110 pacien-
tes foram submetidos ao TPO-Sup. É uma proporção 
muito baixa e certamente haveria um número maior 
de pacientes com a tolerância à PLV confirmada antes 
dos 18 meses se este teste fosse realizado com mais 
frequência.

Um dado importante obtido nesta pesquisa foi o 
número alarmante de exposições à PLV sem orientação 
médica, situação considerada perigosa atualmente. Das 
290 exposições apenas 28 (10%) foram TPO-Sup, em 
ambiente adequado. Os autores supõem que a práti-
ca de adiar demasiadamente a realização do TPO-Sup 
gera alta ocorrência de exposições domiciliares. Além 
da insegurança de uma exposição domiciliar, que pode 
resultar em reação grave, há a falta de observação da 
reação por um médico treinado. Grande parte das re-
ações interpretadas pelos pais como positivas são rea-
ções leves e não ameaçadoras (pápula de urticária no 
local em que o leite encosta ou eritema perioral leve e 
fugaz). Com tais relatos dos pais não se justifica prote-
lar a realização de TPO-Sup.

Permanece intrigante a associação entre ser acom-

panhado por pediatra especialista em alergia e a maior 
chance de não tolerância à PLV antes dos 2 anos de 
vida, especialmente porque a gravidade da doença foi 
semelhante nos grupos com e sem especialista em aler-
gia. Uma justificativa pode ser o fato de os especialistas 
em alergia em Curitiba não estarem realizando duran-
te aqueles anos o TPO-Sup antes dos 2 anos, como 
foi constado nesta pesquisa, e por serem profissionais 
mais persuasivos no sentido de convencer os familiares 
a não exporem a criança à PLV em casa, o que também 
foi demonstrado aqui. Não se pode desconsiderar que 
talvez as mães que acompanham os alergistas sejam as 
de nível cultural e social mais elevado, mais zelosas e 
temerosas quanto à realização de TPO-Sup e ofertas 
domiciliares de PLV sem supervisão, variáveis estas que 
não foram aqui analisadas. 

Sem dúvida o principal fator responsável pelo não 
desenvolvimento de tolerância à PLV nestes lactentes 
é o fato de que em 30 a 40% dos casos a criança de 
fato permanece alérgica durante os primeiros 2 anos 
de vida. Os autores acreditam que a realização mais 
frequente de TPO-Sup, tanto para diagnóstico quanto 
para avaliação de tolerância, detectaria um contingente 
a mais de pacientes capazes de tolerar a PLV antes dos 
2 anos. Para isto é fundamental o acompanhamento 
destas crianças por pediatra especialista em alergia, por 
serem estes os profissionais aptos e equipados para in-
vestigar e detectar com segurança os poucos casos em 
que a realização do TPO-Sup é contraindicada antes 
dos 2 anos de idade. No início de 2014, o PAN-Curitiba 
contratou uma pediatra especialista em alergia. Deste 
então os lactentes com APLV-IgE estão sendo condu-
zidos com a realização de testes cutâneos e TPO-Sup 
nos momentos protocolares. Em breve será possível 
avaliar o impacto da nova conduta no prognóstico da 
tolerância à PLV nos lactentes com suspeita inicial de 
APLV-IgE.
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ABSTRACT - Objective: to determine the factors associated with no development of tolerance to cow’s milk protein 
(CMP) until 18 to 24 months of age in infants with suspicion of IgE mediated cow’s milk protein allergy (IgE-CMA). 
Method: retrospective analysis of medical records of infants with IgE-CMA. Patients who have developed tolerance 
to cow’s milk until the 18 to 24 months (T group) were compared with those who do not have developed tolerance 
until this age (NT Group). Results: 110 infants were accompanied: 61 (56%) formed the T group and 49 (44%) the 
NT group. The difference was significant between the two groups in relation to the following variables: allergy to 
other food proteins (NT group 37% x T group 16% - p=0.015); be accompanied by a pediatrician specialized in 
allergy (NT group 55% x T group 23%- p<0.001); realization of monitored Oral Food Challenge (mOFC) (NT group 
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without medical advice (2.2 per patient). Conclusion: to have other food protein allergies, be accompanied by a 
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of intolerance beyond 24 months. Postpone the achievement of mOFC represents a risk, because the household 
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RESUMO - Objetivos: Analisar dados epidemiológicos de pacientes submetidos à PAAF, classificados como 
lesões foliculares (classe IV) e suspeitos para malignidade (classe V) pelo Sistema Bethesda para Laudos 
Citopatológicos da Tireoide e avaliar o desempenho do painel imunocitoquímico com os marcadores CK-19, 
Galectina-3 e HBME-1 no diagnóstico destes pacientes. Metodologia: Estudo retrospectivo transversal, que 
analisou 24 laudos anatomopatológicos do Centro de Patologia de Curitiba, entre 2011 e 2014, classificados 
como classe IV e V do Sistema Bethesda, cujas lâminas foram avaliadas pela imunocitoquímica, usando-se os 
marcadores CK-19, GAL-3 e HBME-1. Resultados: 83,3% dos pacientes eram mulheres, com idade média de 
45,7 anos. O tamanho médio das lesões foi 12,5mm, localizadas 56,5% no lobo D. O painel de marcadores 
apresentou sensibilidade 100%, especificidade 90,5% e eficácia 95,5% para as lesões avaliadas. Conclusão: A 
imunocitoquímica demostrou-se um exame pré-operatório eficaz para diferenciação de lesões foliculares e 
suspeitas para malignidade do carcinoma papilífero da tireoide.
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O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E O DESEMPENHO DA GAL-3 E CK-19 
EM LESÕES FOLICULARES E SUSPEITAS PARA MALIGNIDADE DA 

TIREOIDE.

THE EPIDEMIOLOGICAL PROFILE AND THE PERFORMANCE OF 
GAL-3 AND CK-19 IN FOLLICULAR LESIONS AND SUSPICIOUS FOR 

MALIGNANCY OF THE THYROID.

Ana Elisa Rocha TETILLA2, Isabela MOREIRA2, Ana Cristina Lira SOBRAL1, Luiz Martins COLLAÇO1, 
Antônio Carlos Moreira AMARANTE1, Antônio Lacerda SANTOS FILHO1, Aristides Schier da CRUZ1, 

José Leon ZINDELUK1, José Fernando POLANSKI1, Stênio Lujan CAMACHO1.

INTRODUÇÃO

Segundo dados do Instituto Nacional de Cân-
cer, os cânceres de tireoide, apesar de serem consi-
derados raros, representam de 2 a 5% dos casos de 
câncer no sexo feminino e 2% dos casos no sexo 
masculino mundial. Nas últimas décadas, foi obser-
vado um padrão de aumento da incidência (cerca 
de 1% ao ano) das neoplasias tireoidianas, possivel-
mente devido melhorias nos métodos diagnósticos, 
como o emprego de biópsias guiadas por imagem, 
destacando-se o uso do ultrassom (1, 2).

A ampla variedade de tipos morfológicos des-
sas neoplasias consiste em um grande desafio diag-
nóstico até mesmo para os patologistas mais expe-

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba e Instituto de Pesquisa Denton Cooley, Curitiba, PR, Brasil. 
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Endereço eletrônico: elisa_tetilla@yahoo.com.br

rientes na área. Geralmente são lesões benignas, 
mas cerca de 5% são malignas (7, 8,9).  O grupo mais 
desafiador é o “padrão folicular”, que inclui nódulos 
adenomatosos ou hiperplásicos, adenomas folicu-
lares, carcinomas foliculares e variantes foliculares 
dos carcinomas papilífero (3, 4). Embora 10 a 30% de 
todas as PAAF resultem no diagnóstico de padrão 
folicular, na prática clínica somente 20% têm diag-
nóstico de carcinoma na análise histológica final (10).

Para otimizar as decisões terapêuticas e dimi-
nuir as divergências diagnósticas, surgiram métodos 
auxiliares de diagnóstico, associados à punção as-
pirativa por agulha fina (PAAF), como a imunoci-
toquímica, cuja eficácia ainda é discutida. A imu-
nocitoquímica é realizada através de marcadores 
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biológicos como a CK-19, GAL-3 e HBME-1, os quais 
mostraram ser os mais promissores em casos suspeitos 
de câncer da tireoide (3, 5,11).

MATERIAL E MÉTODO 

Trata-se de um estudo retrospectivo transversal, no 
qual foram avaliados laudos citopatológicos e anato-
mopatológicos compreendidos entre o período de ja-
neiro de 2011 e dezembro de 2014, a partir dos arqui-
vos eletrônicos do Centro de Patologia de Curitiba-PR 
do Hospital Nossa Senhora das Graças. O trabalho foi 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com o nº do 
parecer: 1.250.110. 

Foram selecionados para o trabalho os pacientes 
submetidos à PAAF, com diagnósticos relatados como 
classe IV e V do Sistema Bethesda para Laudo Cito-
patológicos de Tireoide. As lâminas utilizadas foram 
coradas previamente pelo Papanicolaou (Figura 1), e 
submetidas à imunocitoquímica para complementação 
diagnóstica com os marcadores CK-19, Galectina-3 e 
HBME-1. Os marcadores foram considerados positivos 
quando expressos difusa e fortemente (Figura 2).

As variáveis analisadas foram: sexo, idade, tama-
nho das lesões tireoidianas em milímetros e sua loca-
lização. O desempenho dos marcadores biológicos foi 
avaliado por índices epidemiológicos, calculando-se 
sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo 
(VPP), valor preditivo negativo (VPN) e eficácia des-
tes na diferenciação das lesões malignas e benignas, 
separando a amostra em grupos submetidos ou não ao 
tratamento cirúrgico. 

FIGURA 1. LÂMINAS CORADAS PELO PAPANICOLAOU. A, NEOPLA-
SIA FOLICULAR CLASSE IV DO SISTEMA BETHESDA, COM GRUPOS 
DE CÉLULAS FOLICULARES, ÀS VEZES FORMANDO FOLÍCULOS, 
NÚCLEOS REDONDOS (SETA), E COM CROMATINA HOMOGÊNEA 
(AUMENTO 100X). B, NEOPLASIA FOLICULAR SUSPEITA PARA CP 
CLASSE V DO SISTEMA BETHESDA, COM GRUPOS DE CÉLULAS 
FOLICULARES ÀS VEZES FORMANDO FOLÍCULOS, NÚCLEOS RE-
DONDOS OU OVOIDES (SETA), HIPERCROMASIA NUCLEAR (AU-
MENTO 100X). 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016)

FIGURA 2. MARCADORES POSITIVOS. A, IMUNOCITOQUÍMICA 
POSITIVA PARA MARCADOR CK-19, EM CASO COM DIAGNÓSTI-
CO À PAAF CLASSE V DO SISTEMA BETHESDA COM RESULTADO 
FINAL DE VARIANTE FOLICULAR DO CARCINOMA PAPILÍFERO 
(AUMENTO 400X). B, IMUNOCITOQUÍMICA POSITIVA PARA MAR-
CADOR GAL-3 EM CASO COM DIAGNÓSTICO À PAAF CLASSE IV 
DO SISTEMA BETHESDA COM RESULTADO FINAL DE CARCINOMA 
PAPILÍFERO (AUMENTO 400X).

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

Os pacientes não submetidos à cirurgia foram ex-
cluídos desta análise, visto que para o seu cálculo foi 
realizada a comparação da imunocitoquímica com os 
resultados da histologia da peça cirúrgica, padrão-ouro 
para diagnóstico.  

Os resultados de variáveis quantitativas foram des-
critos por médias, medianas, valores mínimos, valores 
máximos e desvios padrões. Para variáveis qualitativas 
foram apresentadas frequências e percentuais. A as-
sociação entre duas variáveis qualitativas foi avaliada 
usando-se o teste exato de Fisher. Valores de p<0,05 
indicaram significância estatística. Os dados foram ana-
lisados com o programa computacional IBM SPSS Sta-
tistics v.20.

RESULTADOS

Dos laudos analisados 83,3% (n=20) eram do sexo 
feminino e 16,7% (n=4) do sexo masculino. A média de 
idade de 45,7 anos. A média da lesão ficou em 12,5mm. 
A localização dos nódulos foi predominante no lobo 
direito, com 56,5% (n=13).

Os nódulos submetidos à PAAF inicialmente fo-
ram diagnosticados com n=18 (75%) classe IV e n=6 
(25%) classe V. Os diagnósticos obtidos a partir da imu-
nocitoquímica foram: 37% (n=9) bócio hiperplásico/
adenoma-II, 17% (n=4) suspeita de malignidade-V, 17% 
(n=4) neoplasia folicular-IV e 29% (n=7) carcinoma 
papilífero-VI.

Baseado nos resultados da PAAF e da imunocito-
química, foram traçados os planos terapêuticos para 
cada paciente: tireoidectomia total com análise histoló-
gica da peça (54.5%), agendamento da uma nova PAAF 
após seis meses (32%) e seguimento clínico (13,5%).

Os 12 pacientes submetidos à tireoidectomia total 
e ao estudo histológico apresentaram como resultados 
de confirmação diagnóstica predominantemente CP 
(91,7%), dentre os quais n=2 (18%) foram VFCP, e o 
restante como CF (8,3%).

Com relação à expressão do marcador CK-19, 
100% (n=10) dos pacientes que não realizaram a cirur-
gia possuíram o marcador negativo (-). Já os pacientes 
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que realizaram tireoidectomia total, 90,9% (n=10) foram 
positivos para o marcador, contra 9,1% (n=1) negativo. 
Constatou-se um p < 0,05 com significância estatística 
entre os dois grupos. O resultado de sensibilidade foi 
igual a 100%, especificidade 90%, eficácia 96%, VPP 
90% e VPN 100% (TABELA 1). 

Os resultados do marcador GAL-3 foram semelhan-
tes ao CK-19. Os pacientes com seguimento clínico ou 
PAAF após 6 meses foram 100% (n=10) negativos. Os 
indicados para o manejo cirúrgico apresentaram 90% 
(n=10) positivos e 10% (n=1) negativo para o marcador, 
com p<0,05 indicando significância estatística. A GAL-
3 apresentou sensibilidade 100%, especificidade 91%, 
eficácia 95%, VPP 90% e VPN 100% (TABELA 1). 

A análise do marcador HBME-1 estava presente em 
n=6 dos 24 casos analisados. Sua expressão não mos-
trou significância estatística com p>0,05 (TABELA 1).

TABELA 1 – RELAÇÃO DO CK-19/GAL-3/HBME-1 X REALIZAÇÃO 
DE CIRURGIA (%)

CK-19 GAL-3 HBME-1

Imuno-
citoquí-
mica

Cirurgia Cirurgia Cirurgia

Não Sim Não Sim Não Sim

Negativo
10 1 10 1 1 0

100,0% 9,1% 100,0% 10,0% 100,0% 0,0%

Positivo
0 10 0 9 0 5

0,0% 90,9% 0,0% 90,0% 0,0% 100,0%

Total 10 11 10 10 1 5

Valor 
do p                     
< 0,001

< 0,001 < 0,001 < 0,167

Fonte: Elaborada pelos autores (2016)

Em relação ao grupo submetido à cirurgia, os 12 
(100%) casos tiveram diagnóstico final de malignidade. 
Houve dois diagnósticos na imunocitoquímica de neo-
plasia folicular, dentre estes, um resultou, na histologia, 
como VFCP (falso negativo), com um padrão CK-19 (+) 
e GAL-3 (-). O segundo caso obteve diagnóstico final 
de CF, com padrão na imunocitoquímica CK-19 (+) e 
GAL-3 (Inconclusivo) (TABELA 2). 

TABELA 2 – ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES SUBMETIDOS 
À CIRURGIA

Caso
PAAF 
(Be-

thesda)
CK19 GAL3 HBME1

Dx. da 
Imunoci-
toquímica 
(Bethesda)

Dx. 
Final 

(histo-
logia)

1 IV + + +
Suspeita de 
malignida-

de- V
CP

2 V + + + CP – VI CP

3 V + + + CP – VI CP

4 V - +
Neoplasia 
folicular 

– IV
VFCP 

5 IV + + CP – VI CP

6 V + + CP – VI CP

7 V Inc. Inc.
Suspeito de 
malignida-

de - V
CP

8 V + -
Suspeita de 
malignida-

de - V
VFCP

9 IV + Inc.
Neoplasia 
folicular 

– IV
CF

10 IV + +
Suspeito de 
malignida-

de - V
CP

11 IV + + + CP – VI CP

12 IV + + + CP – VI CP

Fonte: Elaborado pelos autores (2016).

DISCUSSÃO

Desde sua implantação do Sistema Bethesda 
(2007), o índice de diagnósticos para malignidade su-
biu de 14% para 50%, sendo que a classe IV possui um 
risco de  malignidade entre 15 a 30%, e a classe V um 
risco de 60 a 75% (12). Ambas as classes foram incluídas 
neste estudo, com uma prevalência de 75% - classe IV 
e 25% - classe V. Ao serem associadas com a imunoci-
toquímica, 22,2% dos casos de classe IV foram confir-
mados como malignos em segunda análise, estando de 
acordo com a literatura. Para a classe V na PAAF, 50% 
tratavam-se de lesões malignas (CP), com índice um 
pouco abaixo do já citado anteriormente. 

Em estudo realizado por Franco e colaboradores, 
o uso dos marcadores GAL-3 e HBME-1 juntos foi con-
siderado excelente para o diagnóstico de neoplasias 
foliculares malignas e a VFCP, apresentando uma sen-
sibilidade de 78,67% e especificidade de 84,13% com o 
uso de HBME-1, com VPP de 85,51% e VPN de 76,81%. 
E uma sensibilidade de 82,67% e especificidade 80,95%, 
com um VPP de 83,78% e VPN de 79,69% para a GAL-
3 (11). 

De Matos e colaboradores utilizando os marca-
dores através da imunocitoquímica obtiveram auxilio 
diagnóstico em 81 dos 84 casos de CP, mas em apenas 
24 dos 38 casos de CF. Em contrapartida, o mesmo pai-
nel auxiliou no diagnóstico de 84% dos casos de VFCP, 
sendo a expressão difusa e forte apenas nos casos de 
VFCP, padrão não encontrado nos casos de adenoma/
CF. Assim houve uma considerável capacidade de dis-
tinguir a VFCP das demais lesões com padrão folicular 
(5).

Neste estudo, o grupo submetido à tireoidectomia, 
após avaliado pelos marcadores, dentro das classes IV 
ou V e a malignidade foi confirmada pela histologia em 
todos os casos. Já o grupo de acompanhamento clíni-
co, todos foram considerados pela imunocitoquímica 
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como benignos. O CK-19 e GAL-3 apresentaram bom 
desempenho na distinção das lesões malignas e benig-
nas, com 100% de sensibilidade, 90% VPP e 100% de 
VPN ambas, além de 90% de especificidade do CK-19 e 
91% de especificidade da GAL-3. 

Comparando-se ambos os grupos, foi observa-
da uma diferença significativa quanto à positividade 
para estes dois marcadores e a conduta estabelecida 
(p<0,001), sendo que a maioria dos pacientes subme-
tidos à cirurgia com posterior confirmação de maligni-
dade apresentavam GAL-3 e CK-19 positivos, exceto 
nos dois casos de VFCP, onde observou-se positividade 
apenas para um dos marcadores. Tal fator pode estar 
relacionado a questões técnicas, como fixação do mate-
rial, número de células no preparado ou dificuldade na 
remoção do bálsamo das lâminas, que podem influen-
ciar na reação biológica. Houve apenas um caso de 
falso negativo, no qual a imunocitoquímica avaliou a 
lesão como neoplasia folicular, mas na histologia mos-
trou-se ser uma VFCP.

A análise do desempenho do marcador HBME-1 
foi prejudicada pelo baixo número da amostra (n=5), 
devido a recente incorporação desse marcador ao pro-
tocolo do Centro de Patologia de Curitiba no painel 
imunocitoquímico em 2014. 

Rodrigues e colaboradores acreditam que o uso de 
marcadores ainda apresenta uma grande variabilidade 

de reprodução, podendo apresentar resultados contro-
versos em diferentes estudos, o que pode ser justifica-
do pelas diferentes técnicas empregadas pelos labora-
tórios, assim como possíveis erros de interpretação aos 
quais o material pode estar sujeito (13). 

Apesar desse fato, a pesquisa de marcadores mole-
culares e análise genética têm se mostrado promissoras 
dentro da oncologia, não se excluindo as neoplasias 
tireoidianas. Portanto, ressaltamos a importância de 
maiores estudos neste âmbito para que se possam al-
cançar painéis com alta sensibilidade e especificidade, 
principalmente para a diferenciação das lesões com pa-
drão folicular. 

CONCLUSÃO

O presente estudo concluiu que as neoplasias foli-
culares e suspeitas para malignidade classificadas pelo 
Sistema Bethesda predominaram no sexo feminino, 
com idade média de 45,7 anos. Predominaram os nó-
dulos no lobo direito da glândula, com tamanho médio 
de 12,5mm.

A utilização da imunocitoquímica auxiliou na di-
ferenciação de neoplasias benignas e malignas no pré-
-operatório dos pacientes estudados, através do painel 
utilizado, sobretudo CK-19 e GAL-3, com sensibilidade 
de 100%, especificidade de 90,5% e eficácia de 95,5%.

Tetilla AER, Moreira I, Sobral ACL, Collaço LM, Amarante ACM, Santos FIlho AL, Cruz AS, Zindeluk JL, Polanski JF, 
Camacho SL. The epidemiological profile and the performance of GAL-3 and CK-19 in follicular lesions and suspi-
cious for malignancy of the thyroid. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017;75(1):111-115.

ABSTRACT - Objectives: To analyze epidemiological data of patients who undergone FNA that was classified as 
follicular lesions (Class IV) and suspicious for malignancy (Class V) by the Bethesda System for Reporting Thyroid 
Cytopathology and evaluate the performance of immunocytochemical panel with markers CK-19, Galectin-3 and 
HBME-1 in these patients. Methodology: This is a cross-sectional retrospective study. It was analyzed 24 pathological 
between  2011 and 2014, from the Curitiba Pathology Center, classified as Class IV and V in the Bethesda System 
for Reporting Thyroid Cytopathology, which slides were stained with immunocytochemistry using the markers: CK-
19 GAL-13 and HBME-1. Results: In this study 83.3% of the patients were women with a mean age of 45.7 years. 
The average size of the nodules was 12.5mm and 56.5% was located in the right lobe. Regarding the diagnosis of 
follicular lesions and suspicious for malignancy, the sensitivity of the exam with the standard biological markers 
used was 100%, specificity 90,5% and efficacy 95.5%. Conclusion: The immunocytochemistry demonstrated to be 
an effective pre-operative exam for differentiation of follicular lesions and suspicious for malignancy of papillary 
thyroid carcinoma.

KEYWORDS - Immunocytochemistry, Thyroid nodules, Follicular Lesions. 
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RESUMO - OBJETIVO: Avaliar a prevalência da coexistência entre tireoidite de Hashimoto em casos de car-
cinoma papilífero de tireoide. MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado um estudo retrospectivo a partir dos 
arquivos eletrônicos do Centro de Patologia de Curitiba – Hospital Nossa Senhora das Graças – Curitiba, 
PR, no qual foram analisados 139 laudos histopatológicos de pacientes submetidos a tireoidectomia com 
diagnóstico de carcinoma papilífero de tireoide, do período de dezembro de 2010 a maio de 2013. RESUL-
TADOS: Os resultados mostraram uma prevalência do gênero feminino (80,6%) e uma média de idade dos 
pacientes de 43,5. A variante de carcinoma papílifero mais frequente foi o tipo clássico (47,5%) e a que foi 
mais associada com tireoidite de Hashimoto foi o tipo microcarcinoma (55%). CONCLUSÃO: A prevalência 
de tireoidite de Hashimoto entre pacientes com carcinoma papilífero foi de 39,6%, a mesma ocorreu mais em 
mulheres, a média de idade foi de 43,5 anos e o subtipo histológico de carcinoma papilar  mais associado 
foi o microcarcinoma.

DESCRITORES - Glândula Tireoide, Tireoidite, Doença de Hashimoto, Carcinoma Papilar, RET/PTC.
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INTRODUÇÃO

Em 1955, foi descrita, pela primeira vez, a as-
sociação entre carcinoma papilífero e tireoidite de 
Hashimoto. Vários estudos têm demonstrado a co-
existência entre essas duas patologias, apontando 
um acompanhamento cuidadoso do paciente com 
tireoidite de Hashimoto, já que a possível associa-
ção dessa doença com o carcinoma tem importância 
quanto à abordagem clínica e terapêutica (1,2).

O carcinoma papilífero da tireoide é a forma 
mais comum e de melhor prognóstico, represen-
tando cerca de 75% dos casos de neoplasias tireoi-
dianas podendo apresentar diferentes subtipos. Por 
outro lado, a tireoidite de Hashimoto corresponde a 
principal causa de hipotireoidismo que por sua vez 
produz alterações difusas ou nodulares na glândula 
tireoide (4,6,7). 

A explicação dessa associação foi alvo de vá-

Trabalho realizado no Centro de Patologia de Curitiba, Hospital Nossa Senhora das Graças e Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
1 - Docente do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
2 - Acadêmicos do Curso de Medicina da Faculdade Evangélica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Endereço para correspondência: Luiz Martins Collaço - Rua Padre Agostinho, 1477 - Bigorrilho, Curitiba, PR, Brasil.
Endereço eletrônico: lmcollaco@uol.com.br

rios estudos. Uma das explicações é a expressão dos 
oncogêneses RET/PTC-1 e RET/PTC-3 em pacientes 
com tireoidite de Hashimoto, já que ambas as do-
enças possuem imunofenotipagem, aspectos mor-
fológicos e perfil molecular semelhantes quanto ao 
rearranjo do gene RET/PTC. Também foi demons-
trada a expressão do p63 em tireoidites de Hashi-
moto associados a carcinoma papilífero da tireoide 
o que levou a proposição de que as duas doenças 
eram iniciadas por remanescentes pluripotentes de 
células-tronco p63 positivas (2).

 Embora existam na literatura várias evidên-
cias que expliquem essa associação, muitos autores 
não concordam que ela exista, por isso, mais estu-
dos de coorte se fazem necessários para a compro-
vação de que essa coexistência entre tireoidite de 
Hashimoto e carcinoma papilífero seja significativa, 
sugerindo uma associação não apenas casual e que 
levanta uma possibilidade de causa e efeito entre a 
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tireoidite e o desenvolvimento do carcinoma(4,6,8). 
Como ainda não está totalmente clara a associação 

entre carcinoma papilífero e tireoidite de Hashimoto, 
o presente estudo objetiva verificar a prevalência das 
duas doenças em casuística própria.

MATERIAL

Foram analisados 139 laudos histopatológicos de 
pacientes submetidos a tireoidectomia com diagnóstico 
de carcinoma papilífero de tireoide, datados do perío-
do de dezembro de 2010 a maio de 2013.

Os dados foram coletados a partir dos arquivos 
eletrônicos do Centro de Patologia de Curitiba - situado 
nas dependências do Hospital Nossa Senhora das Gra-
ças - Curitiba/PR. 

MÉTODO

O presente trabalho foi um estudo transversal, re-
trospectivo, realizado no período de março de 2012 a 
setembro de 2013. 

Foram incluídos na pesquisa pacientes com diag-
nóstico de carcinoma papilífero de tireoide, submetidos 
à tireoidectomia bem como à análise histopatológica. 
Foram excluídos aqueles cujos laudos não contempla-
vam todas as informações pertinentes à pesquisa.

Para facilitar a coleta dos dados, foi elaborado uma 
planilha no software Microsoft Office Excel 2010, que 
listava as seguintes informações:

• Sexo do paciente.
• Idade do paciente (quando na realização dos 

exames de anatomopatológico).
• Dados do exame anatomopatológico:  

- Presença ou não de tireoidite de Hashimoto; 
- Extensão da tireoidite de Hashimoto: difusa 
ou focal; 
- Variante de carcinoma papilífero.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 
de ética da Faculdade Evangélica do Paraná em abril 
de 2012. 

Para a seleção dos pacientes nos arquivos eletrôni-
cos, foram utilizados os descritores “carcinoma papilífe-
ro de tireoide”. Foram considerados os pacientes com-
preendidos entre dezembro de 2010 e maio de 2013 em 
que havia exame anatomopatológico com diagnóstico 
de carcinoma papilífero de tireoide. Preenchidos os cri-
térios de inclusão e exclusão, os dados necessários à 
pesquisa foram coletados e catalogados em planilha.

Para a idade dos pacientes incluídos no estudo fo-
ram apresentados os valores de média, mediana, va-
lor mínimo, valor máximo e desvio padrão. As demais 
variáveis foram descritas por frequências e percentu-
ais. Para a comparação dos grupos definidos pela pre-
sença ou ausência de tireoidite, em relação à idade, 
foi considerado o teste t de Student para amostras in-
dependentes. A associação entre gênero e a presença 
ou ausência de tireoidite foi avaliada pelo teste exato 

de Fisher. Para avaliar a associação entre as variantes 
de carcinoma papilífero e a presença de tireoidite de 
Hashimoto, ajustou-se um modelo de Regressão Logís-
tica e considerou-se o teste de Wald para a comparação 
das variantes. Valores de p<0,05 indicaram significância 
estatística. Os dados foram analisados com o programa 
computacional Statistica v. 8.0.

RESULTADOS

Estatísticas Descritivas Gerais da Amostra 
Foram analisados os laudos anatomopatológicos 

de 139 pacientes com diagnóstico de carcinoma papilí-
fero de tireoide. Destes, 123 continham dado referente 
à idade. A média de idade foi de 43,5±13,1, variando 
entre 15 e 73 anos, de acordo com a Tabela 1.

TABELA 1 – MÉDIA E MEDIANA DAS IDADES DOS PACIENTES 
COM CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE

n Média Mediana Mínimo Máximo
Desvio 
padrão

Idade 123 43,5 44,0 15,0 73,0 13,1

A distribuição quanto ao gênero mostrou uma pre-
valência maior do sexo feminino (80,6%), como pode 
ser observado na Tabela 2.

TABELA 2 – PREVALÊNCIA DE GÊNERO NOS PACIENTES COM 
CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE

Gênero Frequência Percentual

Feminino 112 80,6

Masculino 27 19,4

Total 139 100,0

A prevalência de tireoidite de Hashimoto entre pa-
cientes com carcinoma papilífero de tireoide está es-
timada em 39,6% com intervalo de confiança de 95% 
dado por 31,4% a 47,7%. Sendo assim, podemos afir-
mar que existe 95% de probabilidade de que este inter-
valo contenha a verdadeira prevalência de casos com 
presença de tireoidite de Hashimoto, na população 
de pacientes com carcinoma papilífero de tireoide, de 
acordo com a Tabela 3.

TABELA 3 – PRESENÇA DE TIREOIDITE DE HASHIMOTO NOS 
PACIENTES COM CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE

Presença de Tireoidite de Hashimoto Frequência Percentual

Sim 55 39,6

Não 84 60,4

Total 139 0,0

Na análise estatística, foi avaliada a extensão da 
tireoidite de Hashimoto nos casos diagnosticados com 
essa patologia, sendo observada um frequência maior 
de tireoidite do tipo difusa (96,4%), conforme a Tabela 
4.
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TABELA 4 – EXTENSÃO DE TIREOIDITE DE HASHIMOTO NOS 
PACIENTES COM CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE

Extensão da tireoidite Frequência Percentual

Focal 2 3,6

Difusa 53 96,4

Total 55 100,0

Observou-se ainda que em pacientes com carcino-
ma papilífero, existe associação significativa entre gê-
nero e a presença de tireoidite. Observa-se no gráfico 1 
abaixo, que, entre pacientes do gênero feminino, 43,7% 
(49 de um total de 112 mulheres) tinham tireoidite. Já 
entre pacientes do gênero masculino, 22,2% (6 de um 
total de 27 homens) tinham tireoidite.

GRÁFICO 1 – ASSOCIAÇÃO DE GÊNERO COM A PRESENÇA DE 
TIREOIDITE DE HASHIMOTO
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Variantes de Carcinoma Papilífero 

Foram também analisadas as variantes de carcino-
ma papilífero, sendo que a variante mais frequente en-
contrada foi o tipo clássico (47,5%), a segunda mais fre-
quente foi o tipo folicular (23%) e, em seguida, o tipo 
microcarcinoma (14,4%). É importante destacar, que a 
variante microcarcinoma inclui os subtipos microcarci-
noma/clássico, microcarcinoma/folicular e microcarci-
noma/clássico-folicular, conforme pode ser observado 
na tabela 5.

TABELA 5 – VARIANTES DE CARCINOMA PAPILÍFERO

Variante de Carcinoma Papilífero Frequência Percentual

Clássico 66 47,5

Folicular 32 23,0

Microcarcinoma* 20 14,4

Clássico/Folicular 17 12,2

Outras** 4 2,9

Total 139 100,0

 
Nota - *Microcarcinoma/clássico (12); microcarcinoma/folicular (7); 
microcarcinoma/clássico/folicular (1)
**Microfolicular (1); Clássico/Oncocitica/Warthin-Símile (1); Clássico/
Warthin-Símile (1); Clássico/Oncocitica/Warthin-Símile (1)

Avaliação da Associação entre a Variante de Car-
cinoma Papilífero e a Presença de Tireoidite de Hashi-
moto 

Pode-se aferir que, dentre as variantes de carcino-
ma papilífero, a que mais foi associada com a presença 
de tireoidite foi a variante tipo microcarcinoma, estan-
do esta encontrada de forma isolada ou em associação 
com outras variantes, de acordo com o Gráfico 2.

GRÁFICO 2 – PREVALÊNCIA DE TIREOIDITE DE HASHIMOTO SE-
GUNDO A VARIANTE DE CARCINOMA PAPILÍFERO
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Os resultados indicam que existe uma tendência a 
diferença significativa entre a variante clássico/folicular 
e microcarcinoma em relação à probabilidade de pre-
sença de tireoidite de Hashimoto(p=0,058). Não foram 
encontradas diferenças significativas nas demais com-
parações, conforme Tabela 6.

TABELA 6 – COMPARAÇÃO ENTRE AS VARIANTES EM RELAÇÃO 
A PROBABILIDADE DE PRESENÇA DE TIREOIDITE DE HASHI-
MOTO

Variantes comparadas Valor de p*

Clássico/Folicular x Folicular 0,570

Clássico/Folicular x Clássico 0,232

Clássico/Folicular x Microcarcinoma 0,058

Folicular x Clássico 0,434

Folicular x Microcarcinoma 0,093

Clássico x Microcarcinoma 0,220
 
Nota - *Modelo de Regressão Logística e teste de Wald, p<0,05

DISCUSSÃO

Na vivência clínica, a associação entre tireoidite de 
Hashimoto e carcinoma papilífero de tireoide é obser-
vada comumente entre patologistas e oncologistas. A 
explicação para essa associação é alvo de várias pes-
quisas, sendo que encontramos, na literatura, trabalhos 
que mostram que não existe essa associação e outros 
que a evidenciam, o que corrobora que ainda são ne-
cessários mais estudos que comprovem essa hipótese.

Em nosso estudo, a prevalência de tireoidite de 
Hashimoto foi de 39,6% (55 dos 139 casos) em pacien-
tes com carcinoma papilífero. Estimamos um intervalo 
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de confiança de 95% dado por 31,4% a 47,7%. Sendo as-
sim, podemos afirmar que existe 95% de probabilidade 
de que este intervalo contenha a verdadeira prevalên-
cia de casos com presença de tireoidite de Hashimoto, 
na população de pacientes com carcinoma papilífero 
de tireoide. Em outros estudos, como em Camboim 
(2009), a prevalência de tireoidite entre pacientes com 
carcinoma papilífero foi de 20% (12 em 60), sendo que 
este valor encontra-se fora do nosso intervalo de con-
fiança. Camandaroba (1), observou uma prevalência de 
tireoidite de 31,4% (109 casos em 347 pacientes com 
carcinoma papilífero), encontrando-se dentro de nos-
so intervalo de confiança, porém com uma prevalência 
menor do que a encontrada em nosso estudo.

Ainda comparando com outros estudos, Cipolla (3) 
encontrou uma prevalência de 26,7% (19 tireoidites em 
71 casos de carcinoma papilífero), que também corres-
ponde a um valor abaixo do nosso intervalo. 

Com relação ao gênero nosso estudo observou 
uma predominância do sexo feminino (80,6%) com 
diagnóstico de carcinoma papilífero, também observa-
da em vários outros estudos e compatíveis com dados 
da literatura. Camboim (2) encontrou uma prevalência 
de 93,8% do sexo feminino e Camandaroba (1), 83%. Se 
analisarmos os casos de carcinoma papilífero associa-
dos com tireoidite de Hashimoto, a porcentagem de 
mulheres que apresentaram tireoidite foi de 43,7% (49 
de um total de 112 mulheres do estudo). Com relação 
aos homens, 22,2% tinham tireoidite de Hashimoto (6 
de um total de 27 homens do estudo). Essa frequência 
maior no sexo feminino pode ser explicada pelo fato 
de carcinoma papilífero e doenças autoimunes ocorre-
rem mais em mulheres e isso se deve a fatores genéti-
cos, ambientais e hormonais.

A média de idade foi de 43,5 anos. Para esse dado, 
não foram considerados todos os 139 pacientes, e sim 
apenas 123, já que só esses continham o dado referen-
te à idade no prontuário analisado. Estes dados estão 
coincidentes com os achados na literatura, como no es-
tudo de Camandaroba (2009), em que a média de idade 
foi de 42,5 anos, e o de Camboim (2) em que a média 
de idade foi de 40,1 anos. Singh (9), em uma metanálise, 
obteve uma média de idade de 41,5 anos.

Não houve diferença na média de idade entre os 
pacientes com e sem tireoidite de Hashimoto, em que 
ambos apresentaram uma média de 43,5 anos de ida-
de. No estudo de Camandaroba (1), a média de idade, 

nos casos em que há coexistência, foi de 42,8 anos, e, 
nos que não há, foi de 41,7. Camboim (2), obteve uma 
média de 39 anos, nos casos em que há coexistência, 
e 40 anos, para os casos em que não houve. Como 
observado, não houve uma diferença importante entre 
as médias de idade dos casos de carcinoma papilífero 
com ou sem tireoidite de Hashimoto, em nenhum dos 
trabalhos comparados, o que está condizente com os 
achados encontrados no nosso estudo. 

Avaliamos também a extensão da tireoidite, se di-
fusa ou focal, com o intuito de avaliar se há prevalência 
de uma ou de outra. Os resultados indicaram que há 
prevalência da forma difusa (96,4%) entre os casos de 
tireoidite de Hashimoto.

Nosso estudo avaliou as variantes do carcinoma 
papilífero, com o intuito de identificar se há uma pre-
valência maior de tireoidite de Hashimoto em alguma 
das variantes. Verificou-se que a variante mais frequen-
te foi do tipo clássico (47,5%), seguido pelo tipo foli-
cular (23%) e pelo tipo microcarcinoma (14,4%). Neste 
último, foi considerado não só o tipo isolado de micro-
carcinoma, mas também o tipo microcarcinoma asso-
ciado a uma ou mais das outras variantes. Foi possível 
verificar que na variante do tipo microcarcinoma, seja 
ele isolado ou associado, há uma prevalência maior de 
tireoidite de Hashimoto (55%).

Como a prevalência de tireoidite de Hashimoto em 
casos de carcinoma papilífero encontrada no estudo 
foi significativa, a relação entre essas duas patologias é 
de suma importância, no entanto são necessários mais 
estudos para essa comprovação.

CONCLUSÃO

De acordo com o presente estudo, conclui-se que 
a prevalência de tireoidite de Hashimoto em casos de 
carcinoma papilífero de tireoide foi de 39,6%. Em rela-
ção à associação aos fatores epidemiológicos, a média 
de idade dos pacientes com tireoidite de Hashimoto 
foi de 43,5 e houve associação significativa do gênero 
feminino com a presença de tireoidite de Hashimoto, 
43,7% de mulheres contra 22,2% de homens com ti-
reoidite. Também foram detectadas diferenças quanto 
ao tipo histológico do carcinoma, sendo que o tipo 
microcarcinoma é a variante onde mais se encontra a 
associação com a tireoidite (55%). 
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PIAGET AND THE LEARNING OF MEDICINE.
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INTRODUÇÃO

Jean Willian Fritz Piaget (1896 - 1980) foi um 
psicólogo suíço com formação inicial em biologia, 
que entretanto desenvolveu quase todo o seu traba-
lho científico na área da psicologia do desenvolvi-
mento, sendo hoje considerado um dos mais signifi-
cativos pensadores do século XX. As suas pesquisas 
fundamentaram uma nova teoria, conhecida com 
Epistemologia Genética, que demonstra e explica 
o processo pelo qual o conhecimento é  constru-
ído, desde a infância até a idade adulta,  dando 
origem a uma abordagem construtivista do processo 
de ensino e aprendizagem. Do seu vasto trabalho, 
podemos extrair elementos que encontram grande 
aplicabilidade no ensino da Medicina, notadamente 
no que se refere aos métodos problematizadores de 
ensino.

Antes de mais nada, é importante conhecermos 
alguns dos elementos fundamentais pertinentes à 
teoria piagetiana do conhecimento, para que me-
lhor possamos entender como ela pode ser aplicada 
no processo de ensino e aprendizagem em medi-
cina. Desta forma, destacaremos e explicaremos à 
seguir alguns conceitos essenciais.

Os Quatro Fatores do Desenvolvimento
Piaget (7) reconhece a existência de quatro gran-

des fatores relacionados ao desenvolvimento das 
estruturas cognitivas e, por extensão, do próprio co-
nhecimento. São eles:
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1. A maturação biológica, notadamente no 
que se refere aos sistemas nervoso e endó-
crino, é a base sobre a qual se assentam to-
dos os demais fatores do desenvolvimento. 

2. O papel da experiência em relação aos 
objetos, sendo aqui encontrada a experi-
ência física referente à ação do sujeito so-
bre os objetos (abstração simples) e a ex-
periência lógico-matemática, que se refere 
a capacidade do sujeito apreender os re-
sultados das coordenações dessas mesmas 
ações (abstração reflexiva).

3. A transmissão social e as interações, 
abrangendo aqui as relações entre os indi-
víduos e a educação escolar propriamente 
dita. Conforme exemplifica Piaget (8), assim 
como o desenvolvimento orgânico depen-
de da transmissão hereditária, o desenvol-
vimento mental individual é condicionado 
em grande medida pelas transmissões so-
ciais e educativas.

4. A equilibração ou  auto-regulação, que 
é um elemento central da teoria piage-
tiana. Este é um mecanismo interno que 
atua compensando os efeitos das perturba-
ções do meio externo sobre o indivíduo 
e vice-versa. A equilibração é considerada 
o verdadeiro motor do conhecimento, fa-
cilitando e propiciando uma aprendizado 
efetivo. De fato, a aquisição do conheci-
mento se faz por constantes e permanentes 
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desequilíbrios entre o sujeito e o objeto do 
conhecimento. De que forma isto é relevante 
no ensino da medicina? A resposta é simples: 
os estudantes devem sofrer um processo pro-
gramado de desiquilibração, devem ser expos-
tos à dúvida e às incertezas, para que possam 
crescer cognitivamente, assimilando assim no-
vos conhecimentos. E qual seria uma boa for-
ma de desequilibrar os estudantes de medici-
na? A solução mais prática é expô-los de forma 
constante e progressiva a problemas clínicos 
motivadores, sejam eles fictícios ou não para 
que, a partir da discussão e interação entre os 
participantes do grupo, possa o conhecimen-
to crescer. Esta abordagem problematizadora 
do ensino da medicina pode ser considerada 
como  construtivista no sentido amplo do ter-
mo, embora não necessite ser necessariamente 
PBL (Problem Based Learning). 

Operações e Esquemas
Outros conceitos piagetianos importantes são as 

operações e os esquemas. Segundo Piaget (6), a essência 
da construção do conhecimento é o que ele caracteriza 
como operação, que é uma ação interiorizada, ou seja, 
é uma ação no pensamento ou operação mental que 
modifica o objeto do conhecimento. Uma operação 
nunca é isolada, estando sempre ligada a outras ope-
rações, formando assim uma estrutura cognitiva. Elas 
constituem a base sobre a qual o conhecimento se de-
senvolve, sempre à partir das contínuas interações entre 
o sujeito e o objeto. As operações são, desta forma, os 
elementos determinantes da organização do conteúdo 
do conhecimento. Outro conceito muito importante é o 
Esquema, que é a estrutura ou organização das ações, 
que se transferem ou generalizam no momento em que 
a ação é repetida quando circunstâncias semelhantes 
ou análogas ocorrem (13).  Os esquemas são, desta for-
ma, elementos que o sujeito utiliza nas suas interações 
com o meio, pois conhecer não consiste em copiar o 
real, mas sim em agir sobre ele transformando-o, a fim 
de compreendê-lo em função dos sistemas de transfor-
mação que estão ligados a estas ações (9).

Assimilação e Acomodação
A assimilação e  acomodação se referem às trocas 

que ocorrem entre o sujeito e o objeto do conhecimen-
to, determinando as formas pela qual este pode ser 
conhecido e possibilitando a interação com o mesmo. 
Existe uma tendência de haver sempre uma melhor or-
ganização das estruturas cognitivas do sujeito, na me-
dida em que o mesmo se adapta ao objeto. Conforme 
defende Piaget (10), o fenômeno dito assimilação implica 
na incorporação, pelo sujeito, de novas experiências 
aos esquemas previamente estabelecidos, que já faziam 
parte do seu patrimônio cognitivo. Já na acomodação, 
tem-se o conseqüente processo de modificação dos es-
quemas pré-existentes do sujeito à nova situação que 

lhe é apresentada, pois os mesmos precisam se adaptar 
para que possam desta forma se aperfeiçoar. Em outras 
palavras, todo o conhecimento novo que se apresenta 
ao sujeito, deve obrigatoriamente se associar aos co-
nhecimentos prévios, para que possam ser efetivamen-
te assimilados. Piaget (8) afirma que não é possível o 
sujeito assimilar toda a informação que está a sua volta, 
senão que somente aquela permitida pelo seu conheci-
mento prévio, o que supõe que a assimilação está de-
terminada pelo processo de acomodação e vice-versa.

Piaget(12) sustenta que  a equilibração possibilita as 
relações entre a assimilação e a acomodação, manten-
do a homeostasia cognitiva do sujeito. A equilibração 
é efetivamente o processo que coordena as relações 
entre assimilação e acomodação, por meio de múlti-
plos desequilíbrios e consequentes reequilibrações, em 
busca de níveis crescentes de estabilidade e adaptação 
cognitiva do sujeito. É, portanto, o desequilíbrio causa-
do pelas contradições que o objeto apresenta ao sujeito 
que, de forma dialética, acaba por induzí-lo a um pro-
cesso de contínuo aperfeiçoamento e desenvolvimento 
da inteligência.

Inhelder, Bovet e Sinclair (3), colaboradores de Pia-
get, afirmam que a equilibração é o mecanismo psico-
lógico responsável pelos aperfeiçoamentos progressi-
vos das formas sucessivas de equilíbrio, sendo que a 
origem dos progressos situa-se nos desequilíbrios que 
incitam o sujeito a ultrapassar seu estado atual em bus-
ca de novas soluções.

Fases do Desenvolvimento
É importante que se mencione as principais ca-

racterísticas dos períodos de desenvolvimento da in-
teligência segundo a concepção piagetiana, pois isto 
facilita a compreensão sobre como a aquisição do co-
nhecimento ocorre no adulto. Para Piaget (7), o desen-
volvimento cognitivo ocorre em três grandes períodos:

• Estágio sensório-motor: ocorre durante os 
18 primeiros meses de vida.  Neste estágio 
a inteligência é essencialmente prática, não 
ocorrendo representações, símbolos ou lin-
guagem. Nesta fase, um objeto não tem per-
manência, ou seja, ao desaparecer do campo 
visual, é como se deixasse de existir. Come-
çam a surgir as noções de objeto, causalidade 
física, tempo e espaço.

• Estágio da representação pré-operacional 
ou simbólica:  esta fase se estende, em mé-
dia, dos 2 aos 7 anos. É o início da linguagem 
e da capacidade de se substituir um objeto por 
sua representação simbólica. O pensamento 
não apresenta reversibilidade, ou seja, não se 
consegue reverter cognitivamente uma deter-
minada sequência lógica (2). 

• Estágio das operações concretas: ocorre en-
tre os 7 e 11 anos. As operações ocorrem so-
bre os objetos concretos e não sobre hipóteses 
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expressas verbalmente. O pensamento come-
ça a apresentar reversibilidade. Nesta fase, se 
adquire a capacidade de se colocar no lugar 
do outro, assumindo outros pontos de vista.

• Estágio das operações formais ou hipotéti-
co-dedutivas: inicia-se entre os 11 e 12 anos 
em média e se estende pelo resto da vida. Este 
estágio permite que se raciocine com hipóte-
ses e não só com objetos. Piaget (12) reconhece 
que uma características marcante do pensa-
mento do adulto e, por extensão, dos estu-
dantes de medicina, é o assim chamado racio-
cínio hipotético-dedutivo que,  ao se basear 
em hipóteses, pode levar a deduções lógicas 
que propiciam a busca das soluções corretas 
a um determinado problema, caracterizando 
o assim chamado pensamento formal. Neste 
tipo de raciocínio o sujeito inspeciona meticu-
losamente os dados do problema, elabora um 
conjunto de hipóteses relacionado às teorias 
ou explicações mais prováveis e deduz a par-
tir delas que determinados fenômenos empíri-
cos podem ou não ocorrer na realidade, com 
maior ou menor probabilidade. Como etapa 
final deste processo, o sujeito pode ser capaz 
de uma testagem sistemática das hipóteses 
levantadas, verificando se os fenômenos pre-
vistos, de fato, ocorrem. Este raciocínio per-
mite, portanto, que o sujeito formule diversas 
hipóteses simultaneamente, e deduza o valor 
de cada uma delas, quando confrontadas com 
sua probabilidade de ocorrência real. É exa-
tamente este o processo utilizado para se ela-
borar as hipóteses diagnósticas na resolução 
de um caso clínico. É um processo desafiador 
e desequilibrador, que facilita enormemente a 
construção do conhecimento. Ensinar os estu-
dantes de medicina a resolver problemas clíni-
cos significa torná-los aptos a usar as estrutu-
ras do pensamento formal, o que lhes faculta 
uma abordagem metodológica científica dos 
problemas propostos (4). 

A Pedagogia do Adulto
É importante considerar que qualquer método que 

venha a ser empregado no ensino da medicina deve 
levar em conta o fato de que os alunos são adultos, 
com as suas necessidades e características particulares. 
A este respeito diferentes autores afirmam que é im-
portante que sejam aplicados no ensino médico prin-

cípios pedagógicos que respeitem as características de 
aprendizagem do adulto (5, 6, 14), considerando as carac-
terísticas do pensamento formal. Eis, portanto, alguns 
elementos básicos que podem ser ótimos facilitadores 
do aprendizado médico sob uma ótica construtivista:

• Os adultos são independentes e gostam de ter 
controle sobre o seu processo de aprendiza-
gem.

• Existe uma maior resposta às motivações inter-
nas do que às externas, ou seja, a curiosidade 
intrínseca estimula mais a aprendizagem do 
que necessidade de apreender para responder 
a uma prova, por exemplo.

• Os adultos têm necessidade de saber o motivo 
pelo qual um determinado assunto deve ser 
apreendido.

• Possuem grande quantidade de experiências 
acumuladas, podendo as mesmas serem utili-
zadas como rica fonte de aprendizagem.

• Valorizam a aprendizagem que está relaciona-
da com assuntos do cotidiano, o que facilita a 
aplicação dos conhecimentos adquiridos.

• Apreciam abordagens centradas em proble-
mas.

CONCLUSÕES

Desta forma, um modelo apropriado de ensino 
médico deve propiciar uma abordagem facilitadora e 
reflexiva dos problemas a serem abordados, na qual a 
aprendizagem se faça a partir da experiência direta do 
estudante de medicina com os problemas clínicos que 
a sua futura profissão pode lhe oferecer. Da mesma 
forma, o ensino deve ser preferentemente realizado em 
pequenos grupos, valorizando-se a experiência e o co-
nhecimento que cada membro deste grupo possui para 
que, a partir de um processo de interação, facilite-se a 
aquisição do conhecimento.

Em última análise, o ambiente de ensino deve ser 
motivador e prático, oferecendo desafios que devem 
ser vencidos para que se atinjam objetivos de imediata 
aplicação. A utilização de problemas clínicos e a pro-
blematização de conteúdos médicos como método de 
ensino, portanto, é adequada a estas necessidades, ain-
da mais quando são consideradas as características cog-
nitivas pertinentes ao pensamento formal do estudante 
de medicina. Pode-se, assim, aplicar com efetividade 
os princípios do construtivismo piagetiano no processo 
de ensino e aprendizagem na medicina, com resultados 
efetivamente transformadores.
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RESUMO - Estudos divulgados recentemente, alguns com até 5 décadas de observações, concluíram com alto 
grau de evidências, que a exposição involuntária e sistemática à fumaça do cigarro tem implicações genéticas 
em gerações. Vai muito além do risco do “exposto primário”. Ficaram evidentes riscos de doenças tabaco rela-
cionadas em descendentes até a 3ª. geração, isto é, de avós para netos, mesmo que estes não sejam expostos 
à Poluição Tabagística Ambiental (PTA). As leis que controlam o tabagismo em locais públicos ou privados 
com circulação de pessoas trouxeram grandes benefícios para toda a coletividade, porém, no ambiente domi-
ciliar, no interior do carro ou a exposição de “gestante/feto” a realidade é outra.

DESCRITORES - Tabagismo Passivo, Fumo de Segunda Mão (FSM), Tabagismo Involuntário, Fumo de Ter-
ceira Mão (FTM), Secondhand Smoke (SHS), Thirdhand Smoke (THS), Poluição Tabagística Ambiental (PTA).
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TABAGISMO PASSIVO – IMPLICAÇÕES GENÉTICAS EM GERAÇÕES.

SECONDHAND SMOKE– GENETICS IMPLICATONS  
IN FUTURE GENERATIONS.

Jonatas REICHERT1.

INTRODUÇÃO

Definição de Termos
Poluição Tabagística Ambiental (PTA)

Fontes da PTA:
• Corrente Primária: fumaça do ambiente 

exalada pelo fumante ativo.
• Corrente Secundária: fumaça do ambiente 

produzida pela queima espontânea do ci-
garro (cinzeiro).

Modos de exposição à PTA:
• Fumante de 1ª. Mão (FPM): ativo, fumante 

intencional, Firsthand Smoke (FHS).
• Fumante de 2ª. Mão (FSM): passivo, Secon-

dhand (SHS)
• Fumante de 3ª. Mão (FTM): crianças expos-

tas no chão ao brincar ou engatinhar, Thir-
dhand Smoke (THS).

Transmissão de marcas genéticas:
• intergeracional: mãe para filho.
• transgeracional: avós para neto
   
Tabagismo passivo é definido como a exposi-

Trabalho realizado na Secretaria de Estadual de Saúde do Paraná.
1 - Pneumologista, membro das Comissões de Tabagismo da Associação Médica Brasileira (SP) e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (DF), 
pneumologista do Programa Estadual para o Controle do Tabagismo (SESA/PR). presidente da Sociedade Paranaense de Tisiologia e Doenças Torácicas 
(2004/2006).

Endereço eletrônico: jreichert32@hotmail.com

ção à fumaça do cigarro por indivíduo não tabagista 
sujeito a uma destas 3 condições: proximidade da 
fonte poluente, ar poluído pela dispersão da fuma-
ça em ambientes fechados ou por assimilação dos 
produtos químicos intraútero por via sanguíneo-
-placentária.

A Organização Mundial da Saúde (WHO) afir-
ma: a “Poluição Tabagística Ambiental” (PTA) é a 
principal fonte poluente de ambientes fechados, 
ocorre com a dispersão rápida e homogênea da fu-
maça (corrente primária e secundária) na ausência 
de rápida renovação do ar.

A concentração de monóxido de carbono (CO) 
e nicotina (Nic) é 3 vezes maior na corrente secun-
dária quando comparada a primária e  substâncias 
cancerígenas 50 vezes maior.

O ar “contaminado” apresenta cerca de 250 
substâncias reconhecidamente tóxicas, algumas 
delas, como o benzopireno e hidrocarbonetos aro-
máticos policíclicos, são reconhecidos pela agência 
Internacional de Pesquisa do Câncer como agentes 
indutores de mutação e câncer.(1)

Estima-se que a metade da população infantil 
em todo o mundo encontra-se exposta.

A prevenção do tabagismo e a preservação da 
boa qualidade do ar são de vital importância para a 
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saúde, pois o cidadão passa 80% da sua vida em am-
bientes fechados.

O tabagismo passivo  é a 3ª. maior causa de morte 
evitável no mundo.

Nicotiana tabacum
Planta da família das solanáceas, natural do Perú, 

fornece a matéria prima para a fabricação do fumo a 
partir das folhas, cuja queima, após secagem, libera a 
fumaça para o meio ambiente. Já foram isoladas delas 
7.000 substâncias (4.720 com perfil toxicológico defi-
nido), distribuídas em 15 funções químicas, acrescidos 
de substâncias radioativas liberadas como α-emissores 
durante a queima com temperatura que varia entre 800 
a 1.200 ºC no núcleo da brasa do cigarro, dependendo 
da força da tragada. Constatado a presença de Pb 210, 
Po 210, C14, Ra 226 que tem a origem nos fertilizantes 
fosfatados utilizadas na lavoura do fumo.

A queima em ambiente pobre em oxigênio promo-
ve a destilação fracionada com a liberação de todas as 
substâncias da folha do tabaco.(2)

Manifestações clínicas tabaco relacionadas
O risco de doenças tabaco-dependentes aumenta 

proporcionalmente ao tempo de exposição à PTA com-
parados aos não fumantes não expostos:

Adultos: 
30% maior para o câncer do pulmão
24% maior para o infarto agudo do miocárdio
Crianças: 
maior frequência de resfriados e infecções do ou-

vido médio, risco aumentado para pneumonias, bron-
quites e exacerbação da asma.

Bebês: risco 5 vezes maior de morte súbita do re-
cém nato. Risco de doenças pulmonares até 1 ano de 
idade, aumenta proporcionalmente ao número de fu-
mantes em casa.

Efeitos da poluição tabagística ambiental: 
Imediatos: irritação nos olhos, manifestações na-

sais, tosse, cefaleia, aumento de manifestações alérgi-
cas, principalmente das vias respiratórias e cardiocircu-
latórias (elevação da pressão arterial). 

Médio e longo prazo (exposição diária): redu-
ção da capacidade funcional respiratória, aumento do 
número de infecções respiratórias em crianças, doen-
ça pulmonar obstrutiva crônica no adulto (enfisema 
pulmonar) doença vascular (aterosclerose), podendo 
contribuir com várias outras patologias, como a coro-
nariana, e a microcirculação cerebral que predispõe a 
acidentes vasculares.

Fumante de segunda Mão (FSM, SHS) 
A exposição à PTA de forma sistemática é mui-

to prejudicial a trabalhadores de indústrias, escritórios, 
garçons, em veículos de transporte coletivo, gestante 
fumante (o feto refém é o maior exemplo do fumo pas-
sivo) expostos diariamente têm o risco aumentado de 

desenvolver uma das 56 doenças tabaco relacionadas.
As leis municipais e estaduais (2009) trouxeram 

grandes benefícios para as pessoas não tabagistas e 
mais recentemente a lei federal. Após o primeiro ano 
de vigência das leis estaduais pesquisas apontaram que 
cerca de 85% dos fumantes ativos entrevistados esta-
vam a favor da lei restritiva, as quais os estimularam a 
procurar o tratamento para a cessação tabágica.(3)

Fumo passivo, gestante, feto, recém-nato
Transmissão intergeracional de marcas genéticas
Há suficiente evidência do impacto do tabagismo 

passivo na vida intrauterina por exposição materna de-
monstrado no comportamento e no desenvolvimento 
neurológicos humanos. Os recém-nascidos apresentam 
déficits neurológicos e cognitivos, tremores, hipertoni-
cidade, inquietude e hiperatividade. No período pré-es-
colar a criança apresenta dificuldade no aprendizado. 
Na idade escolar há déficit de atenção, dificuldades de 
leitura, no cálculo, no desenvolvimento das habilidades 
manuais e na linguagem falada.(4)

O risco está aumentado no âmbito do domiciliar 
e no interior do carro. O indivíduo nestes ambientes 
está exposto diretamente à PTA recente e as crianças 
pequenas que engatinham também se tornam vítimas 
do tabagismo de 3ª mão ao tocar objetos em seguida 
levando a mão à boca se expondo a resíduos do taba-
co fumado, reconhecido como outro risco severo pela 
presença de substâncias carcinógenas.

O período gestacional proporciona uma motiva-
ção extraordinária para a cessação pela preocupação 
materna com a saúde fetal. O fumo na gestação é res-
ponsável por 20% dos casos de baixo peso do recém-
-nato (RN), 8% dos partos prematuros e 5% de todas as 
mortes perinatais, pela morte súbita do RN, pelo déficit 
no desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC) 
fetal. A vaso constrição no útero e placenta pela ação 
da nicotina, a ação do monóxido de carbono e outras 
toxinas contribuem para o baixo peso do RN por danos 
biológicos celulares e moleculares,

A exposição à nicotina na fase pré e perinatal 
provoca ação neurotóxica e interação com receptores 
nicotínicos colinérgicos em fase precoce, distúrbio da 
neurogênese e sinaptogênese, resultando em déficits 
cognitivo, psicomotor e sexual no jovem.

O risco de morte súbita do RN está elevada no 
tabagismo durante a gravidez (ação do tabagismo pas-
sivo fetal). A presença de apneia transitória com obs-
trução das vias aéreas e falta de resposta adequada à 
hipoxia tem como origem a exposição prolongada da 
medula adrenal do feto à nicotina resultando na dimi-
nuição da resposta reflexa à hipoxia para liberação de 
catecolaminas necessárias para a manutenção do fluxo 
sanguíneo para o cérebro e coração e manutenção da 
frequência cardíaca.

O monóxido de carbono (CO) ocasiona sérios 
transtornos. Naturalmente é um gás tóxico produto 
da queima de matéria orgânica. O tabagismo ativo é a 
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maior fonte. Possui afinidade com a hemoglobina 200 
vezes maior que o oxigênio gerando a carboxihemo-
globina (COHb). A ligação com a hemoglobina fetal é 
mais forte que a materna o que faz elevar a sua con-
centração na circulação fetal e como resultado ocor-
re hipoxia tecidual, hematócrito materno e fetal mais 
elevados, hiperviscosidade sanguínea, risco aumentado 
de infarto cerebral do RN e disfunção placentária. A 
presença deste gás aumenta a chance de lesões neu-
rológicas temporárias ou permanentes e manifestações 
no sistema cardiocirculatório fetal, como exemplo au-
mento da frequência cardíaca e hipertrofia miocárdica. 

A exposição à PTA interfere no sistema imunoló-
gico materno diminuindo a fagocitose dos macrófagos, 
a IgA das mucosas, aumenta o risco de infecções fo-
cais e aborto. O ácido ascórbico participa na formação 
do colágeno da membrana e está diminuído cerca de 
50% no líquido amniótico das grávidas fumantes, po-
dendo ser causa de ruptura prematura da membrana 
amniocoriônica devido a prévia diminuição do trans-
porte de aminoácidos pela placenta e diminuição da 
síntese protéica resultando em menor desenvolvimento 
da membrana. A placenta promove a síntese de óxido 
nítrico, potente relaxante do miométrio. O tabagismo 
ativo materno reduz o nível o que facilita o trabalho de 
parto prematuro.

Moraes, H.(2008), em sua tese de mestrado de-
senvolveu importante trabalho experimental, avaliando 
medidas morfométricas em filhotes de ratas Wistar que 
receberam nicotina durante a gestação e lactação che-
gou à seguinte constatação sobre os efeitos da nicotina, 
o que está de acordo com a literatura internacional: (5)

• causou óbito materno-fetal durante o período 
gestacional nas ratas

• não houve interferência no obituário neonatal
• ocorrência de malformações congênitas 

(exemplo, agenesia renal)
• 2 episódios sugestivos de psicose puerperal 

(extermínio de 2 ninhadas só no grupo que 
recebeu nicotina).

• Variação somatométricas no fígado, rins, timo, 
coração, cérebro e pulmões só no grupo que 
recebeu nicotina.

Tabagismo Passivo e Distúrbio Metabólico
Estudos mostram fortes evidências de ganho de 

peso e resistência à insulina pela crônica exposição à 
PTA, segundo estudo americano. Trabalho experimen-
tal em camundongos expostos mostraram sua progres-
são metabólica além do ganho de peso até resistên-
cia à insulina, explicado pela ação do lipídio ceramida 
que altera as mitocôndrias corrompendo a função ce-
lular normal e a capacidade de responder a insulina. 
O aumento consequente desta acarreta o aumento de 
gordura no organismo. Administrando bloqueador da 
ceramida foi possível inverter este efeito. Os estudos 
em andamento visam o uso de um bloqueador para 
humanos.(6)

Estudo prospectivo canadense analisou a relação 
entre a precoce exposição à PTA domiciliar em crianças 
abaixo de 10 anos de idade e a distribuição anormal de 
gordura no organismo. Medidas sequenciais da circun-
ferência abdominal foram realizadas em 3 grupos, dos 
nunca expostos, expostos temporariamente e exposi-
ção contínua. Ficou evidente  a anormalidade no 2º e 3º 
grupos. A deposição anormal de gordura no abdomem 
é reconhecida como importante fator de risco para do-
enças no adulto.(7)

Pesquisa conjunta sueco e norteamericano baseada 
em dados retirados do Registros Médicos de Nascimen-
to da Suécia, para mulheres nascidas em 1982, incluin-
do 80.189 gestações e dados sobre o comportamento 
do tabagismo materno categorizados em 3 grupos:  não 
fumantes, fumantes moderados (1 a 9 cigarros/dia) e 
fumantes pesados, acima disso. Entre as filhas estuda-
das, 7.300 tornaram-se obesas e 291 desenvolveram 
diabetes gestacional. Concluiram que a chance das fi-
lhas se tornarem obesas foi 36% maior para as mães 
que fumaram moderadamente na gestação e 58% maior 
para as mães que o fizeram intensamente.    

Os autores concluem sugerindo possíveis meca-
nismos: alteração na regulação do apetite e saciedade 
(fato já verificado em estudos experimentais em ani-
mais), taxa mais alta de morte das células β produto-
ras de insulina no pâncreas e o aumento da expressão 
genética de fatores de transcrição que desencadeiam a 
formação de células adiposas.(8)

Fumo Passivo aumenta o risco de acidente vascu-
lar cerebral (AVC)

Fato comprovado para fumantes ativos, estudos 
recentes mostram o risco aumentado também para os 
não fumantes expostos à PTA. Estudo americano divul-
gado em 2015 envolveu 22 mil participantes levando 
em conta diferenças geográficas e raciais, sendo 38% 
afro-americanos e 45% homens, no período de abril de 
2003 e março de 2012. Verificado 428 casos de AVC, a 
maioria isquêmico. O risco aumentou em 30% para os 
não fumantes expostos regularmente à PTA no ambien-
te domiciliar, mesmo após ajuste para diversos fato-
res de influência como a hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes e doenças cardíacas. Os resultados mostram 
distinta correlação entre fumo passivo e o AVC. 

Os resultados do estudo mais uma vez evidenciam 
que fumar pode ser nocivo para não fumantes expostos 
(SHS) o que justifica a importância do estrito controle 
sobre o fumo visando a manutenção da boa qualidade 
do ar. (9)

Fertilidade
Observações apontam a interferência do tabagis-

mo nas mães durante a gravidez e amamentação pre-
judicando a fertilidade dos filhos. Estudo experimental 
em filhotes de camundongos publicado na Inglaterra 
em 2014, mostrou que chegaram à idade adulta subfér-
teis ou inférteis quando fêmeas grávidas e lactentes fo-
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ram expostas à fumaça equivalente a 24 cigarros. Os 
filhotes do grupo das mães que “fumaram” apresenta-
ram menor concentração de espermatozoides, menor 
mobilidade, alterações morfológicas e não consegui-
ram se ligar aos óvulos durante a fertilização in vitro 
quando comparado ao grupo controle. As alterações 
verificadas no DNA das células tronco nos testículos 
(núcleos e mitocôndrias) resultou em risco aumentado 
para malformações e câncer.

A par destas observações fica explícito importante 
desafio: 25% das mulheres jovens continuam a fumar 
durante a gravidez e/ou amamentação. O profissional 
da saúde deve atuar persistentemente alertando-as de 
forma contínua, visando sobretudo a proteção do feto, 
refém desta agressão.(10) 

        
Fumar durante a gravidez tem um papel nos trans-

tornos bipolares 
Existe uma ligação aparente entre mulheres que 

fumam durante a gestação e o risco dos filhos desen-
volverem transtorno bipolar no decorrer da vida. Isto 
foi sugerido por estudo norteamericano realizado na 
Universidade de Columbia (NYC) e Divisão de Pesqui-
sa Kaiser Permanente em Oakland (California) que fez 
parte do CHDS (Child Health and Development Study) 
entre 1959 e 1966, baseado em 79 casos e 654 indiví-
duos para comparação. Concluíram que o risco para 
transtorno bipolar no decorrer da vida foi o dobro 
quando comparado ao grupo controle.(11)

Transmissão de marcas genéticas transgera-
cional

FSM e asma 
Efeitos nocivos do tabaco ultrapassam gerações, 

aumentando o risco de doenças, a exemplo da asma de 
modo intergeracional (mãe para filho) e transgeracional 
(avós para netos), mesmo que a mãe não tenha asma 
ou não fume.

Há evidências de que o tabagismo da avó materna 
durante a gestação da mãe da criança aumenta o risco 
de desenvolver asma nesta, em até 2 a 3 vezes, mesmo 
que a própria mãe não tenha fumado durante a gesta-
ção.(12)

Fumar durante a gestação constitui um perigo co-
nhecido para a saúde e aumenta o risco de asma para 
o bebê. Estudos experimentais com ratos demonstram 
agora que este risco mais alto pode continuar por vá-
rias gerações de acordo com o “American Journal of 
Physiology (Lung Cellular and Molecular Physiology). 
Pesquisadores da Universidade da California, em Los 
Angeles, expuseram ratas grávidas a certa quantidade 
diária de nicotina e na sequência cruzaram mais duas 
gerações dos filhotes sem sujeitá-los à nicotina. A equi-
pe testou mais uma geração, os netos das mães expos-
tas, em relação a sinais de asma. Os filhotes de mães 
ratas expostas apresentaram mais sinais de asma quan-
do comparado ao grupo controle. Quando provocado 
a broncoconstrição foi mais evidente.

Esses achados sugerem que o tabagismo pode ter 
efeitos que reverberam por gerações, principalmente 
quanto ao risco de asma.(13)

Fumante de 3ª mão (FTM), Thirdhand Smoke 
(THS)

O fumo de 3ª mão ocorre quando há exposição 
a resíduos do tabaco no ambiente através  do contato 
com o chão, móveis e outras superfícies ou espaço fe-
chado, domiciliar ou no carro onde há exposição crô-
nica ao fumo. A ameaça de substâncias tóxicas provoca 
alterações no DNA humano, fator determinante para o 
desenvolvimento de neoplasias.

Exemplos de nocividade de uma longa lista de 
substâncias tóxicas presentes na PTA, também utiliza-
das para outros fins:

• Ácido Cianídrico = armas químicas
• Butano = fluido para isqueiro
• Tolueno = solvente para tintas
• Outros: Arsênico, Chumbo, Monóxido de Car-

bono, Polonio 210.
Os fumantes donos da casa todos os dias a im-

pregnam com substâncias cancerígenas que se depo-
sitam em todas as superfícies e as maiores vítimas são 
as crianças de baixa idade em contato com elas ao 
brincar, engatinhar ou tocar com as mãos as superfí-
cies poluídas e em seguida as levam à boca ingerindo 
cerca de 0,25g/ dia de resíduos sólidos (muitas vezes 
contaminados), o dobro em média que o adulto. As 
crianças menores do período pré-escolar são as mais 
susceptíveis por estas razões: permanecem mais tempo 
no ambiente, a frequência respiratória é mais elevada 
e é comum levarem a mão à boca após tocar em su-
perfícies e objetos. O nível de contaminação tabágica 
pode ser avaliada pela dosagem do marcador bilógico 
cotinina (metabólito da nicotina).

As principais fontes poluentes com derivados do 
tabaco são diversas: cigarro de papel, narguilè, charuto, 
cachimbo tradicional e “e-cigar”. As “guimbas” (bitucas) 
e os cinzeiros usados também contribuem com a con-
taminação do ambiente. O ato de fumar pode induzir 
crianças a fazer o mesmo ao imitarem os adultos. (14)

Material poluente pode ficar mais tóxico com o 
tempo (FTM)

A corrente primária e secundária são fontes de ni-
cotina que se fixa nas superfícies, resistentes à limpeza 
e reage com o ozônio e gás nitroso produzindo nitrosa-
minas (NNA, NNK, NNN), que são partículas ultrafinas 
e facilmente assimiláveis por estas 3 vias: ingestão, ad-
sorção/absorção (pele) e inalação.

De interesse para o nosso estudo, NNA (N-Nitro-
so–dietil Amino) presentes apenas no FTM, tem o po-
tencial para os seguintes danos:

• mutações gênicas
• “pontes” com células sadias
• geram rupturas nos filamentos de DNA
• causam danos oxidativos

Tabagismo Passivo – implicações genéticas em gerações. 
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• risco para doença hepática com acúmulo não 
alcoólico de gordura e dislipidemia, precursor 
para cirrose.

• risco para câncer
• risco para doença cardiovascular
• pâncreas: hiperglicemia e diminuição da sensi-

bilidade à insulina.
• pulmões: excesso de deposição de colágeno 

nos pulmões, inflamação e excessiva produ-
ção de pró-inflamatórios no tecido pulmonar 
(citocinas) e indução inflamatória para DPOC 
e Asma.

• SNC: risco aumentado para doenças neuroló-
gicas e comportamentais.

• Pele: retardo da cicatrização.

USA: 88 milhões de “não-fumantes” expostos (SHS 
+ THS) apresentam níveis significativos de nitrosa-
minas e cotinina no organismo. (15)

Fumo no interior do carro (FSM e FTM)
A poluição no interior do carro favorece a expo-

sição extremamente alta para o fumante passivo, con-
siderando o pequeno espaço, principalmente se per-
manecer ali como muita frequência, o que favorece a 
patogenia própria do fumo de segunda e terceira mãos

      
  Conceitos fundamentais para este estudo

• Humanos adultos de porte médio (1,70m, 70 
Kg. 2 pulmões).

• Inalam cerca de 20 m3 de ar/ dia em condi-
ções basais

• Hematose: cerca de 350 L/ 02 / dia através da 
MB alveolar.

• Densa rede capilar e rápida circulação: 
- 10.000 L/sangue em movimentação (peque-
na Circulação). 
- Todo o sangue do organismo passa pelos 
pulmões a cada minuto.   

• Poluição do ar na via respiratória: rápida 
assimilação.

• Medida do padrão da poluição: material parti-
culado (PM).

• Dimensões reduzidas  das partículas causam 
maior agressão.

• PM 2.5 (partículas finas menores que 2.5 µm).
• Maior probabilidade de chagarem até bron-

quíolos e alvéolos.
• Maior chance de efeitos deletérios aos pul-

mões.

Pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública de 
Harvard (USA) publicaram na revista Chest revisão sis-
temática da literatura em bases de dados PubMed e 
Web of Science (2013), da qual selecionaram 12 artigos 
de um total de 202. O marcador atmosférico mais ava-
liado foi o PM 2.5 sempre alto nas diversas condições 
do exame como intensidade do ar condicionado, jane-
las fechadas, número de janelas mais ou menos abertas 
e velocidade de condução do carro. Concluíram que 
embora abrir janelas ou ligar condicionado no carro 
diminua os efeitos da PTA eles não a eliminam total-
mente.(16)

CONCLUSÃO

Pretendemos com este artigo alertar os profissio-
nais da saúde com as muitas evidências científicas so-
bre os riscos à saúde, sobretudo no ambiente intrado-
miciliar, orientando os seus clientes a evitarem a PTA 
com isto protegendo as crianças, gestantes, fetos, toda 
a família, enfatizando o risco de implicações genéticas 
na transmissão dos malefícios por gerações.

Os efeitos da PTA no interior do carro são os mes-
mos do fumo passivo de 2ª.  e 3ª. mãos.

“Não aceite o fumo passivamente”

Reichert J. Secondhand smoke – genetics implicatons in future generations. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017;75(1):103-
108.

ABSTRACT - Recently published studies, some with up to five decades of observations, have concluded with a 
high degree of evidence that involuntary and systematic exposure to cigarette smoke has genetic implications in 
generations. It goes far beyond the risk of the “primary exposed”. There have been evident risks of tobacco-related 
diseases in descendants to the third generation, even if they had never been exposed to “Environmental Tobacco 
Pollution”. Laws that control smoking in public or private places, with circulation of people, have brought great 
benefits to the whole community, However, regarding places such as the home environment, in the car or the ex-
posure of fetus during pregnancy, have shown different results.

KEYWORDS - Secondhand Smoke (SHS), Thirdhand Smoke (THS), Environmental, Tobacco Pollution, Genetic 
implications in generations.
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RESUMO - Segundo IBGE (2011) a população acima de 60 anos representa 10,8% da população do Brasil. Em 
função do envelhecimento populacional e a maior prevalência de doenças crônicas faz-se necessária a figura 
do cuidador de idosos. Essa pesquisa objetiva apresentar uma revisão da literatura a respeito do reconheci-
mento e estresse do cuidador informal de idosos dependentes em domicílio. A pesquisa apontou que a maior 
parte dos cuidadores é do sexo feminino, entre 30 e 60 anos, filhas ou esposas do idoso dependente. Essas 
mulheres abdicaram de seus projetos de vida para se dedicar a função de cuidar. A falta de planejamento 
e conhecimento prévio acarretam em estresse e comprometem a qualidade de vida destas cuidadoras.  Em 
relação ao estresse, percebe-se que a maioria das cuidadoras está em fase de resistência ou quase exaustão. 
Há necessidade de um olhar atento aos cuidadores informais domiciliares pois estes exercem um papel fun-
damental no elo entre a equipe de saúde e o idoso.

DESCRITORES - Idoso, Cuidador de idosos, Estresse do cuidador, Avaliação do estresse do cuidador.
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UM OLHAR PARA O CUIDADOR.

A LOOK AT THE CAREGIVER.

Camile Silvello PEREIRA1, Solena Ziemer KUSMA2.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população é um fenôme-
no mundial. No Brasil, ocorreu um aumento da po-
pulação idosa de forma acelerada com aumento de 
doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças 
ocasionam, eventualmente, o comprometimento da 
capacidade funcional desses indivíduos que passam 
a depender de cuidados.1

Segundo IBGE (2011), a população acima de 
60 anos representa 10,8% do total da população do 
Brasil e mostra um crescimento em relação ao censo 
anterior (2008)  que representava 8,5%.2

Em função do aumento do crescimento da po-
pulação idosa dependente, e diante da incapacida-
de institucional de suprir essas necessidades, surge 
o cuidador informal como uma figura fundamental 
na promoção de qualidade de vida da pessoa em 
situação de dependência.3

O cuidado é um fenômeno universal, relacio-
nal, existencial e contextual. Este está presente na 
vida do ser humano desde a antiguidade, do nas-
cimento a morte, e é imprescindível para a sua so-
brevivência.4

Cuidar de um doente em casa é uma experi-
ência complexa.1,4 Para dar resposta a esta nova 
realidade, a família sofre alterações a nível físico, 
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psíquico, social e econômico, redefinindo papéis e 
tarefas com modificação do ciclo de vida familiar.5

O cuidador, muitas vezes precisa abdicar de 
seus projetos de vida em função do manejo do ido-
so.  Ocorre um resgate das questões relacionais e 
memórias entre os membros da família.6

Assumir o cuidado de um membro idoso, que 
até então era independente, pode suscitar inúmeros 
sentimentos paradoxais nas famílias.6Na perspecti-
va de um familiar cuidador, a situação de vir a li-
dar com idoso dependente constitui uma situação 
de crise, já que constitui uma grande  mudança no 
rumo de sua vida.3

Ao longo de minha residência em Medicina de 
Família e Comunidade (2015-2017),ao atender ido-
sos dependentes em casa, percebi a necessidade de 
haver um olhar atento para cuidador.  Também cha-
mava-me a atenção a forma pela qual as cuidadoras 
vinham procurar ajuda no consultório, geralmente 
apresentando queixas orgânicas sugestivas de so-
matização.

Identifiquei que muitos cuidadores encontra-
vam- se em situação de estresse emocional. Isso po-
deria dificultar a elaboração e execução do plano 
terapêutico comum para o idoso, visto que os cui-
dadores são um elo fundamental entre a equipe de 
saúde e o paciente.
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OBJETIVO

O objetivo da presente pesquisa é apresentar uma 
revisão da literatura a respeito do reconhecimento e 
estresse do cuidador informal de pacientes idosos de-
pendentes em cuidado domiciliar.

MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica. 
A busca de artigos foi realizada na biblioteca virtual de 
Saúde (Medline, Lilacs e Bireme) e Scielo, nos idiomas 
Português, Espanhol e Inglês com publicação entre 
2012 e 2017. 

As palavras chaves utilizadas foram: idoso, cuida-
dor de idosos, estresse do cuidador, avaliação do es-
tresse do cuidador.

Os critérios de inclusão foram: cuidadores de pa-
cientes idosos com algum grau de dependência para 
Atividades de Vida Diárias (AVDs) e Atividades de Vida 
instrumentais (AVIs), cuidadores informais, cuidado re-
alizado no domicílio. Os critérios de exclusão foram: 
cuidadores de pacientes com outras características e 
outras faixas etárias como cuidadores de crianças, pa-
cientes psiquiátricos e pacientes independentes para 
AVDs e AVIs, cuidadores formais e cuidado realizado 
em instituições.

Foram encontrados 14 artigos que contemplavam 
os critérios de inclusão citados. Também foi utilizado 
um livro texto intitulado: (Duarte YAO, Delboux MJ, 
Berzins MV .cap 117. Cuidadores de idosos in Freitas 
EV, Py L. Tratado de geriatria e gerontologia 4 ed Rio 
de Janeiro RJ Guanabara Koogan  2016: 1277-1285) e 2 
sites ( IBGE e do Ministério da Saúde).

A revisão da literatura abordará os seguintes tópi-
cos: características do cuidador informal, o estresse do 
cuidador informal e a equipe de saúde da família e o 
cuidador.

REVISÃO DA LITERATURA

Características do Cuidador Informal
“Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. 

Abrange mais do que um momento de atenção, de zelo 
e desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preo-
cupação, de responsabilidade com o outro”. 7,8

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define 
que a função do cuidador é de acompanhar, auxiliar 
a pessoa a se cuidar e apenas realizar o que ela não 
for capaz de executar sozinha. O cuidador deve estar 
disposto a tomar decisões pelo paciente, assim como 
suprir suas necessidades básicas de vida.9

Existe o cuidador principal (ou primário) que se 
responsabiliza pelos cuidados diários da pessoa de-
pendente, realizando a maior parte das tarefas do co-
tidiano. O cuidador secundário é aquele que auxilia 
o cuidador principal em atividades complementares 

como no transporte, por exemplo.  É distinguido ainda 
o cuidador informal do formal, sendo o segundo remu-
nerado.3

As condições demográficas dos cuidadores, como 
idade, sexo, condições de moradia, nível sócio- econô-
mico, educacional e condições de saúde influenciam 
na sua qualidade de vida.10Em relação ao conceito de 
qualidade de vida, a OMS (1995) a define como: “ per-
cepção do individuo de sua posição na vida, no con-
texto da cultura e sistema de valores nos quais vive e 
em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 
preocupações.” 9

Nesses aspectos, nos artigos pesquisados, a maio-
ria dos cuidadores informais são mulheres entre 43 e 84 
anos.11-16 Destas, 58% são católicas e 70% são casadas.6,10 

A média de escolaridade foi de 5 a 8 anos.3, 14 Os artigos 
pesquisados apontam que 41% desses cuidadores são 
do lar.12 A maioria era filha ou esposa e não estavam 
planejando ser cuidadoras.11

“Historicamente, o papel da mulher determinado 
é de prover o cuidado da casa, dos filhos e do esposo. 
No passado, os cuidados primários eram protagoniza-
dos pelas mulheres que não desempenhavam funções 
fora de casa, enquanto que os homens assumiam cui-
dados indiretos como transporte, questões legais entre 
outros.”13

A renda familiar foi em média de 1460 reais men-
sais (incluindo o idoso).13 O tempo de cuidado foi de 
4,2 anos, em média.11,16 Apenas 57% dos cuidadores 
possuíam ajuda de algum familiar no cuidado.7Grande 
parte das cuidadoras residiam junto com o idoso, situa-
ção esta que pode ser favorável para o paciente, porém 
negativa para o cuidador.13

“Percebe-se que, ao se tornarem cuidadoras, es-
sas mulheres fazem diversos arranjos internos para se 
adequarem à multiplicidade de papéis que precisam 
assumir devido a nova situação familiar.”13

Utilizando o conceito das representações sociais, o 
cuidado pode ser sentido pelo cuidador como prisão, 
como missão, como desarmonia de identidades sociais 
e como gratidão. A forma como o cuidador percebe sua 
função pode repercutir em suas praticas de cuidado.7

A Teoria das Representações Sociais, preconizada 
por Moscovici, é o estudo das simbologias sociais. Ou 
seja, o estudo das trocas simbólicas desenvolvidas em 
nossos ambientes sociais e nas nossas relações inter-
pessoais. Esta teoria também estuda como esses símbo-
los influenciam a construção do conhecimento compar-
tilhado, da cultura, de uma sociedade.7

Existem cuidadores que associam sua atividade a 
uma “missão” e relacionam a ideias religiosas. Consi-
deram um dever moral perante o familiar doente, uma 
obrigação como ser humano. Essa representação é de 
grade intensidade, pois muitas vozes contribuem para 
esse discurso de sujeito coletivo.7

Alguns cuidadores assumem esta função, pois a 
considera inerente à vida, como processo natural em 
que não há muito questionamento sobre o desejo e 

Um olhar para o cuidador.
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a disponibilidade do cuidador. “Quando a doença se 
faz presente no núcleo familiar, o cuidar se torna uma 
necessidade”.8,11

O estresse do cuidador informal
Estudar o estresse do cuidado informal do idoso 

em situação de dependência surge a medida que a so-
brecarga a que se sujeita o cuidador tem uma grande 
implicação em sua saúde física e mental. Podem ocor-
rer alterações na vida social, laboral e econômica da 
pessoa estressada.3 O estresse caracteriza-se por uma 
resposta do organismo frente a situações que causem 
instabilidade de humor, medo, insegurança ou ansie-
dade.8, 12

 Existem de 3 estágios de estresse: alerta (está-
gio de luta ou fuga), resistência (estresse por tempo 
indeterminado, nesta fase a sensação é de desgaste e 
cansaço e há uma tentativa de adaptação)  e exaustão  
(quando o agente estressor é continuo e o individuo 
não possui estratégias pra mudar a situação). Neste mo-
mento, o organismo esgota suas reservas adaptativas e  
surgem as doenças. Cerca de 60% cuidadores estuda-
dos encontravam- se na fase de quase exaustão e 40% 
na fase de resistência.11

As consequências do estresse excessivo são: can-
saço, fadiga, crises de ansiedade, dificuldade de con-
centração, diminuição da libido, insônia e cefaleia.15A 
tensão também pode influenciar no controle da  hi-
pertensão arterial,  diabetes mellitus e doenças auto 
imunes. As alterações emocionais e modificações na 
vida pessoal podem estar presentes.1Também podem 
ocorrer consequências sociais devido as faltas ao em-
prego.11

O cotidiano do cuidado favorece a insatisfação e 
o descontentamento entre o cuidadores que os pre-
dispõem ao sentimento de raiva que, associado ao es-
tresse, podem gerar solidão e isolamento do cuidador. 
Quando o cuidador não está bem, a consequência é a 
má administração do cuidado ao paciente dependente.1

O ato de cuidar pode ser percebido pelo cuidador 
de várias formas.  Algumas cuidadoras revelaram que o 
sentiam o cuidado como uma “prisão” pois não havia 
mais tempo para si e que aos poucos sentiam como se 
assumissem a personalidade do idoso.  Esse tipo de 
representação social diminui a autonomia do cuidador 
e retira de sua vida valores que são importantes para a 
própria satisfação pessoal.7

O cuidado também pode ser percebido como uma 
desarmonia de identidades sociais. Neste caso, o cui-
dador tem a sensação de que aquela pessoa perdeu a 
identidade e sente- se decepcionado por ter que cuidar 
dela. Essas alterações das identidades sociais no seio 
familiar traz ao cuidador o sentimento de desarmonia, 
conflito e desestabilidade.7

Outra forma de perceber o cuidado é o sentimento 
de gratidão. Neste caso há um reconhecimento do cui-
dado recebido outrora e uma possibilidade de retribui-
-lo.7

Em relação aos fatores que influenciam no estresse 
do cuidador está o abandono do trabalho fora de casa e 
diminuição do convívio social.14 O não reconhecimento 
do trabalho do cuidador informal por não ser remune-
rado corrobora para o sentimento de desvalorização 
deste.13

Quando a provisão de cuidados transcorre em 
condições de escassez de recursos materiais pode 
constituir numa atividade estressante para cuidador.1,13 
Pois, muitas vezes orçamento familiar não é suficiente 
para compra de materiais, aquisição de equipamentos 
e alimentação e contratação de serviços para manter a 
saúde do idoso.1

O grau de dependência e de fragilidade do idoso 
influenciam positivamente no estresse do cuidador.9,13,15, 

18 O comprometimento funcional e a gravidade do dé-
ficit cognitivo também estão fortemente associados aos 
níveis de estresse do cuidador.9

O desencadeamento do estresse também ocorre 
quando o cuidador tem dificuldade de lidar com as 
demandas do cuidado. Habilidades efetivas de resolu-
ção de problemas estão associadas a menor grau de 
estresse do cuidador14.A falta de conhecimento acerca 
da doença da pessoa cuidada também aumenta a sen-
sação de estresse.12

O ajustamento do cuidador é concebido em fun-
ção das interações entre características ambientais e 
individuais. Tais características são agrupadas entre: es-
tressores primários que estão relacionados diretamente 
ao papel de cuidar (sobrecarga de tarefas) e os estres-
sores secundários (rebaixamento de autoestima).  O 
desencadeador do estresse ocorre quando o cuidador 
tem dificuldade em lidar com as demandas da atividade 
de cuidado.16

Uma forma de intervenção efetiva para a redução 
da sobrecarga do cuidador se dá pelo apoio social e 
treino de habilidades como o aprendizado de técnicas 
de resolução de problemas.16

A equipe de Saúde da Família e o Cuidador
Uma forma de intervenção na atenção primária se-

ria a inclusão de grupos de cuidadores na Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  Estes grupos formariam uma rede de apoio, uma 
vez que todos estariam unidos pelo mesmo motivo e 
poderiam trocar experiências em relação ao cuidar.

Poderiam ser feitas rodas de conversa nas Unidades 
Básicas de Saúde envolvendo a equipe multiprofissio-
nal do ESF que é composta por médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, 
fonoaudiólogos, nutricionistas e educadores físicos. 

Seria interessante uma capacitação sobre temas de 
cuidados básicos para o cuidado de um idoso depen-
dente, como higienização, prevenção de quedas, pre-
venção e tratamento de escaras, por exemplo. Orienta-
ções sobre as doenças mais prevalentes na faixa etária 
geriátrica e seus sintomas potencializariam o vínculo 
dessas famílias com as equipes de saúde. Esses grupos 
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ABSTRACT - According to IBGE (2011), the population over 60 years of age in Brazil represents 10,8% of the overall 
population. Due to population aging and the higher prevalence of chronic diseases, the role of the elderly caregiver 
is imperative. This research is about the recognition and stress of the informal caregiver of dependent elderly people 
at home.This is literature review of articles published between 2012 and 2016 in the virtual library of Health Medline, 
Lilacs and Bireme, in addition to Scielo. The survey suggests that the majority of caregivers are female, between 30 
and 60 years old, and are the daughters or wives of the dependent elderly. These women gave up their life projects 
to dedicate themselves to caring.Their lack of planning and prior knowledge lead to stress and undermine the qual-
ity of life of these caregivers. Regarding stress, the majority of caregivers are in the resistance or nearly exhaustion 
phases. A closer look at informal home caregivers is necessary because they play a key role in the link between the 
healthcare provider team and the patient.

KEYWORDS - Oldman, Caregiver stress, Evaluation of caregiver stress and elderly caregiver. 
 

de educação em saúde, idealmente, construiriam o co-
nhecimento a partir das demandas dos cuidadores com 
a participação ativa destes.

Poderia existir atendimento psicológico individu-
al ou grupal. O exercício da escuta e da fala ajudaria 
na elaboração de dificuldades e no reconhecimento de 
potencialidades. Além de programas de exercícios físi-
cos, técnicas de relaxamento, orientações nutricionais 
e atividades de socialização e lazer voltadas para os 
cuidadores.

Um olhar atento da equipe de Saúde da Família 
para os cuidadores informais de idosos dependentes 
em cuidado domiciliar poderia resultar na promoção 
de saúde, melhora da qualidade de vida e redução do 
estresse do cuidador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nesta revisão bibliográfica constatou-se 
a necessidade de um olhar atento ao cuidador, uma vez 
que este está frequentemente submetido a uma eleva-
da carga de estresse.  Confirmou-se que a pessoa que 
cuida também necessita de cuidados para que possa 
exercer sua função de forma adequada e equilibrada 
sem comprometer a própria qualidade de vida.
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RESUMO - As luxações carpometacárpicas (CMC) são raras, sendo decorrentes de trauma axial de alta energia 
e correspondem a menos de 1% das lesões da mão e do punho, podendo o seu diagnóstico passar desperce-
bido.Objetivo: Apresentar o relato de dois casos de luxação pura carpometacárpica, ambos do 2º ao 4ºdedos, 
atendidos em Hospital Universitário referência no atendimento de Trauma, assim como discutir o tratamento, 
seguimento clínico e revisão da literatura.Conclusão: O tratamento com redução e fixação precoce, traz van-
tagens como pouca dor residual e bom desempenho funcional.

DESCRITORES - Luxação articulação carpo metacárpica, Luxação, Mão, Punho.
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Relato de Caso

LUXAÇÃO PURA DA ARTICULAÇÃO CARPOMETACÁRPICA:  
RELATO DE 02 CASOS.

ISOLATED CARPOMETACARPAL DISLOCATION: 02 CASE REPORT.

Flamarion dos Santos BATISTA1, Dimas SOARES JÚNIOR2, Ana Paula Pereira PLOTHOW2,  
Ricardo Augusto SKROCH2, Marianna Fergutz dos Santos BATISTA2, Cássio ZINI1,  

João Otávio ZADHI1, Luís Fernando CAIO1, Viviane Aline BUFON1, Sônia PERRETO1.

INTRODUÇÃO

As luxações carpometacárpicas (CMC) são ra-
ras, sendo decorrentes do trauma de alta energia e 
correspondem a menos de 1% das lesões da mão e 
do punho. 1,2

Geralmente está associado com fraturas da base 
dos metacarpos e ossos do carpo e com frequência 
o neurovascular está comprometido. 3

O mecanismo de trauma esta relacionado às 
quedas com o punho em extensão e associadas às 
lesões ósseas e ligamentares, sendo o deslocamento 
dorsal mais frequente que o volar.3

No exame físico deve-se atentar ao trauma e le-
são do nervo ulnar pela proximidade da articulação 
CMC com o quinto dedo, encurtamento, limitação 
funcional ativa e passiva, inchaço, desvio e equi-
mose. 1,3

O diagnóstico é realizado através de radiografia 
AP, perfil e oblíqua. A tomografia computadorizada 
também pode auxiliar no diagnóstico por apresen-
tar visualização anatômica patológica. 3,4

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 - Acadêmicos 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

O tratamento cirúrgico é o preferencial devido 
ao potencial de instabilidade da lesão. Redução fe-
chada e fixação interna (RFFI) com fios de Kirschner 
ou redução aberta e fixação interna (RAFI).1,3-5

CASOS CLÍNICOS:

Caso 1
Masculino 42 anos, eletricista industrial. Enca-

minhado ao serviço de emergência do HUEC atra-
vés do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao 
Trauma em Emergência), vítima de colisão moto 
versus anteparo. Apresentando dor em mãos bilate-
ral. A mão direita apresentava limitação ao nível de 
punho e carpo, associado aumento de volume e de-
formidade local. A mão esquerda apresentava dor, 
limitação do movimento e deformidade em 5odedo 
e o neurovascular preservado. Na radiografia foi ob-
servado luxação carpometacárpica do 2º ao 4º raios 
da mão direita, com desvio radial e dorsal. Apresen-
tava também fratura prévia do 5o dedo. (Figura 1)



114

FIGURA 1- RADIOGRAFIA ÂNTERO-POSTERIOR E PERFIL DA MÃO

O paciente foi submetido à anestesia plexular as-
sociado a sedação, sendo realizado redução incruenta 
com manobras de tração e contra – tração conforme 
descrição da literatura, sendo verificada a redução da 
luxação com auxílio de fluoroscopia, realizado fixação 
com 02 fios de Kirschner (FK) 2,0mm convergentes, um 
entre  o primeiro e o segundo metacarpo em direção ao 
semilunar o outro FK entre o segundo e o terceiro me-
tacarpo em direção a estilóide do rádio. Sendo confir-
mada a posição dos fios com auxílio de fluoroscopia. A 
seguir foi confeccionado uma tala gessada antebráquio-
palmar, sendo mantida por seis semanas assim como os 
FK. O acompanhamento ambulatorial com 2, 3, 5, 6 e 
8 semanas. Na quinta semana foi realizado radiografia, 
na sexta semana paciente retorna para retirada de tala 
e FK.(Figura 2 e 3 )

FIGURA 2 - RADIOGRAFIAS DO SEGMENTO AMBULATORIAL

FIGURA 3 – RADIOGRAFIA AO FINAL DO TRATAMENTO

Caso 2
Masculino 43 anos, manobrista, vítima de colisão 

moto versus auto. Apresentando dor, limitação do mo-
vimento ativo e passivo da mão direita, inchaço em 
mão e punho direito, associado a escoriações em 5º 
metacarpo homolateral.

Radiografia da mão direita realizada em AP, perfil 
e oblíqua, apresentando luxação articulação carpome-
tacárpica do 2º ao 4º raios desta mão, sendo o desvio 
radial e dorsal. (Figura 1).

FIGURA 1 - RADIOGRAFIA ÂNTERO-POSTERIOR E PERFIL DA MÃO

Paciente encaminhado para o centro cirúrgico, re-
alizado anestesia plexular associado sedação, realizado 
redução incruenta com manobras de tração e contra 
– tração, após verificado redução da luxação com au-
xílio de fluoroscopia, fixado com 02 FK 2,0mm con-
vergentes, um no sentido do segundo metacarpo em 
direção ao semilunar e outro entre o terceiro e quarto 
metacarpo em direção a estiloide do rádio. Foram reali-
zadas imagens de controle com auxilio da fluoroscopia. 
A seguir foi imobilizado com tala gessada antebráquio-
-palmar, sendo mantida esta por seis semanas assim 

Luxação pura da articulação carpometacárpica: relato de 02 casos.
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como a fixação. Foram realizados retornos ambulato-
riais com 2, 6, 14 e 25 semanas. (Figura 2)

FIGURA 2 – RADIOGRAFIAS DO SEGMENTO AMBULATORIAL

Ao final da sexta semana foram realizadas as ima-
gens radiográficas em AP, perfil e obliqua após a remo-
ção da imobilização gessada e a posterior remoção dos 
FK. (Figura 3)

FIGURA 3 – RADIOGRAFIA AO FINAL DO TRATAMENTO

DISCUSSÃO

As luxações da articulação carpometacárpica são 
raras, geralmente relacionados a traumas de alta ener-
gia, podendo estar associada a fratura da extremidade 
distal do rádio e ulna, fratura do escafoide, fraturas dos 
metacarpos ou falanges e lesão neurovascular (nervo 
ulnar) por compressão desta luxação. O nervo mediano 
também pode estar afetado por deslocamentos CMC 
volar, resultando em síndrome do túnel carpal aguda. 
1,3-5,8

A estabilidade nas articulações CMC dos dedos é 
através de um sistema de quatro ligamentos, sendo li-
gamentos dorsais, vários ligamentos palmares e dois 
grupos de ligamentos interósseos. 3-5

Após a lesão o deslocamento pode ser volar ou 
dorsal, que é o mais frequente, sendo determinada pela 
direção da força aplicada a mão no momento da lesão. 
A angulação volar suave do eixo metacarpo também 
favorece deslocamento na direção dorsal.  As articu-
lações do lado ulnar são menos estáveis devido sua 
forma, mais rasas e os anexos ligamentares mais flexí-
veis. 6-9

Nos dois casos as luxações apresentavam-se com 
desvio dorsal e radial,sendo semelhante aos casos des-
critos na literatura como os mais freqüentes. 

Na luxação CMC pode ocorrer de forma isolada 
podendo ser radial ou ulnar. A forma radial do tipo 
radial é mais frequente e resulta da rotura de todos os 
ligamentos e inserções tendinosas. A maior mobilidade 
no lado ulnar da mão pode favorecer com maior fre-
quência comprometimento nesse local, sendo o dedo 
mínimo o mais comprometido por ser uma articulação 
que não possui configuração deslizante. 1,3,5-7,10,11

O exame físico detalhado para identificar deformi-
dades e alteração neurológica e vascular. Aproximada-
mente 43% dos pacientes com lesões das articulações 
CMC são negligenciadas e poderão evoluir com dor 
residual e função prejudicada. 3,6,7

O diagnóstico deve ser o mais precoce possível, na 
suspeita e com base no mecanismo de lesão deve ser 
solicitada radiografia nas incidências ântero-posterior, 
perfil e oblíqua; a incidência de Brewerton, pode aju-
dar por exibir perfis individuais das bases dos metacar-
pianos. 1,3-7

Em ambos os caso aqui descritos havia lesão de 
partes moles, inchaço considerável e dor a mobilização 
com escoriações em mão, não houve lesão neurológi-
ca ou vascular. Foram realizadas radiografias AP, perfil, 
obliquas onde foi evidenciada a luxação pura em am-
bos os casos, sem sinais de fratura. Não foi realizada a 
tomografia complementar.

 O tratamento cirúrgico é preferencial devido à ins-
tabilidade da lesão. A redução incruenta (fechada) é 
realizada por tração longitudinal e pressão direta sobre 
as bases do metacarpo. Após é feita a fixação interna 
(RFFI) com fios de Kirschner ou se houver associação 
com fraturas dos metacarpos ou dos ossos do carpo 
poderá ser necessária a redução aberta e fixação in-
terna (RAFI).Deverá manter o tratamento com fios de 
Kirschner por 6 semanas e por mais 2 semanas com 
proteção de tala gessada antes de iniciar a reabilitação 
do punho. 1,3-7

Com o diagnóstico e o tratamento adequados os 
pacientes com lesões articulares da CMC, poderão vol-
tar às suas atividades esportivas e trabalho com boa 
função e poucos sintomas residuais como a dor. 3, 7-12

Nestes dois casos foram realizados a redução fe-
chada com fixação interna com dois FK 2 mm com 
bons resultados e sem perda de redução na sequência 
do acompanhamento ambulatorial. Os fios de Kirsch-
ner e a tala gessada foram removidos com 6 semanas 
partindo para reabilitação funcional do membro com 
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Fisioterapia. O paciente 2 apresentou queixas álgicas 
após a retirada do material de síntese, com melhora 
da função e quadro álgico após reabilitação funcional.

CONCLUSÃO

A luxação pura da articulação carpo metacárpica é 
uma condição rara, podendo o seu diagnóstico passar 

despercebido. Na suspeita clínica solicitar as imagens 
radiográficas e se necessário exames complementares. 
O tratamento com redução e fixação precoce, traz van-
tagens como pouca dor residual e bom desempenho 
funcional.

Batista FS, Soares Júnior D, Plothow APP, Skroch RA, Batista MFS, Zini C, Zadhi JO, Caio LF, Bufon VA, Perreto S. 
Isolated carpometacarpal dislocation: 02 case report. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017;75(1):107-110.

ABSTRACT - Dislocations carpal metacarpal (CMC) are rare, and due to high energy trauma axial and account for 
less than 1% of the hand and wrist injuries, can the diagnosis go unnoticed. Objective: To present the report of two 
cases of pure dislocation carpal metacarpal, both from 2nd to 4th fingers treated at University Hospital in reference 
trauma care, as well as discuss the treatment, clinical follow-up and review of the literature. Conclusion: Treatment 
with reduction and early fixation brings advantages such as good low residual pain and functional performance.
Keywords: Carpometacarpal dislocations, hand and wrist lesions.

KEYWORDS - Carpometacarpal dislocations, Hand and wrist lesions. 
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RESUMO - O tumor sólido-cístico pseudopapilar do pâncreas (TSCPP) - tumor de Frantz - é uma neoplasia rara 
do pâncreas que ocorre principalmente em pacientes jovens e apresenta um bom prognóstico. Pouco mais 
de 700 casos foram relatados na literatura mundial. A maioria das publicações estudadas relatam casos deste 
tumor em pacientes do sexo feminino, que ao diagnóstico apresenta-se oligossintomáticas ou assintomáticas, 
com massa abdominal palpável, em que a tomografia computadorizada evidencia presença de massa sólido-
cística. Dois terços destes tumores ocorrem no corpo e cauda do pâncreas e, apesar do crescimento excessivo 
para fora dos limites pancreáticos, raramente invadem estruturas vasculares ou órgãos adjacentes. A maioria 
dos pacientes são curados com a ressecção completa do tumor, porém 10 a 15% apresentam metástase sin-
crônica ou metacrônica. Em nossa casuística, um deles apresentou-se de forma clássica: mulher jovem, oli-
gossintomática, submetida à pâncreatectomia corpo-caudal com preservação do baço, que obteve cura com 
a ressecção da lesão. No segundo caso, paciente do sexo masculino, sexagenário, submetido a ressecção 
corpo-caudal do pâncreas, apresentou recidiva hepática dois anos após tratamento da lesão primária e foi 
submetido à ressecção da lesão metastática do fígado. Ambos atualmente em acompanhamento e sem evi-
dência de doença. Enfatiza-se a necessidade de se considerar o tumor de Frantz no diagnóstico diferencial de 
massa abdominal, sólido-cística em topografia pancreática e com crescimento indolente e oligossintomático. 
O objetivo deste trabalho é mostrar dois casos tumor sólido-cístico psudopapilar do pâncreas, sendo um caso 
típico e outro atípico: homem, sexagenário que evoluiu com lesão metastática. .

DESCRITORES - Tumor de Frantz, Tumor sólido-cístico pseudopapilar do pâncreas, Neoplasia pâncreática.
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TUMOR SÓLIDO-CÍSTICO PSEUDOPAPILAR DO PÂNCREAS (TUMOR DE 
FRANTZ): RELATO DE DOIS CASOS E REVISÃO DE LITERATURA.

PSEUDOPAPILLARY SOLID-CYSTIC TUMOR OF PANCREAS (FRANT’Z 
TUMOR): TWO CASES REPORT AND LITERATURE REVIEW.

Gustavo Alessio NEMER1, Alvo Orlando VIZZOTTO JUNIOR2, Igor ROSZKOWSKI3,  
André Ribeiro NASCIMENTO3, Ronaldo Murai MINHOLI1.

INTRODUÇÃO

O tumor sólido-cístico pseudopapilar do pân-
creas (TSCPP) é uma neoplasia rara. Foi descrito 
pela primeira vez por Frantz em 1959 que reportou 
quatro casos, até então desconhecido como uma 
neoplasia, sendo anteriormente considerado um 
“tumor de ilhotas pancreáticas não-funcionante”.7 

Diversas denominações têm sido utilizadas como 
sinônimos deste tumor: neoplasia epitelial papilífe-
ra, neoplasia cística papilífera, neoplasia papilífera 
sólido-cística, tumor sólido-cístico acinar, neoplasia 
sólida papilífera, carcinoma cístico papilífero, tumor 
papilífero sólido-cístico e tumor sólido pseudopapi-

Trabalho realizado no Serviço de oncologia do Hospital Santa Rita de Maringá, Paraná, Brasil.
1 - Médico residente de cancerologia cirúrgica do hospital Santa Rita de Maringá.
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lifero7,4. Em 1996 a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estabeleceu como tumor sólido-cístico pseu-
dopapilar do pâncreas (TSCPP)6, nome utilizado até 
hoje. 

O TSCPP representa somente 0,13-2,7% de to-
dos os tumores pancreáticos7, sendo que desde sua 
descoberta apenas 718 casos foram relatados até o 
ano de 20051. Recentemente os números estão au-
mentando devido ao melhor conhecimento histoló-
gico dessa entidade.

O objetivo deste trabalho é relatar dois casos 
desta neoplasia tratadas em nosso serviço, sendo 
um caso típico e outro atípico: homem, sexagená-
rio que evoluiu com lesão metastática; para fins de 
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aprimoramento cientifico e enriquecimento da fonte de 
dados desta neoplasia rara, ajudando assim a estabele-
cer melhores protocolos e direcionamentos para o tra-
tamento da doença. 

RELATO DOS CASOS

Caso 01
Paciente do sexo feminino, 25 anos, atendida no 

ambulatório de Oncologia do Hospital Santa Rita de 
Maringá, 04/12/2012, com tumor de pâncreas assinto-
mático, sendo achado durante investigação de infecção 
do trato urinário por exame de imagem. Tomografia 
computadorizada de abdome evidenciou formação cís-
tica de 9,0 cm no maior eixo, com componentes sólidos 
sugestivos de vegetação em corpo de pâncreas.

A paciente foi submetida à laparotomia, na qual 
volumosa massa de consistência sólido-cística foi en-
contrada, com contornos bem delimitados, localizada 
em corpo do pâncreas, aderida à veia esplênica sem 
evidência de invasão da mesma. Foi realizada pancrea-
tectomia corpo-caudal com secção do corpo do pâncre-
as após processo uncinado com preservação esplênica.

 Os achados anatomopatológicos revelaram à ma-
croscopia um tumor de 112g, medindo 2,1 x 4, 2 x 2, 
2cm com aspecto irregular, creme-amarelado, de con-
sistência elástica. Aderido à este apresentava-se estru-
tura cística medindo 9,2cm no maior diâmetro, preen-
chido por líquido achocolatado, com superfície interna 
granulosa de coloração creme, parede medindo 0,2cm. 
À microscopia os achados revelaram neoplasia pancre-
ática, com características micropapilares e císticas, não 
havendo necrose ou atipias evidenciáveis.

Como achados imunoistoquímicos observou-se 
beta-catenina fortemente positivo e difuso, CD10 for-
temente positivo e difuso, cromogranina negativa, Ki67 
positivo em 2% das células neoplásicas, alfa-1 antitrip-
sina positiva em focos e vimentina positivo.

A paciente encontra-se em acompanhamento as-
sintomática sem qualquer sequela e sem evidências de 
recidiva da doença.

FIGURA 1: TOMOGRAFIA MOSTRANDO TUMOR CÍSTICO DE PÂN-
CREAS SOBRE ARTÉRIA ESPLÊNICA SEM SINAIS DE INVASÃO DE 
ESTRUTURAS ADJACENTES. FONTE: ARQUIVO PRÓPRIO.

Caso 02
Paciente masculino, 66 anos, atendido em 

09/08/2010 no Ambulatório de Oncologia do Hospital 
Santa Rita, com histórico de massa abdominal palpável 
com crescimento progressivo com 8 meses de evolu-
ção. Ao exame físico apresentava massa abdominal em 
região epigástrica, fixa e indolor. A ultrasonografia de 
abdome mostrou massa heterogênea de aspecto sólido, 
bem delimitada com 10 cm, no maior eixo, em corpo 
e cauda do pâncreas. A tomografia de abdome eviden-
ciou lesão de 12cm, sólido cística em topografia de cor-
po e cauda do pâncreas.

Paciente foi submetido a laparotomia, sendo o 
achado intra-operatório de tumor envolvendo corpo e 
cauda de pâncreas fixo ao pedículo do baço e compri-
mindo o estômago. Linfonodomegalia retro peritoneal 
adjacente também foi visualizada. O exame de congela-
ção da biópsia intra-operatória da lesão detectou positi-
vidade para malignidade. O tumor foi então submetido 
a ressecção em bloco contendo corpo e cauda do pân-
creas, baço e linfonodos adjacentes.   

O anátomo-patológico revelou neoplasia pancreá-
tica de padrão cordonal e papilar, indicativa das possi-
bilidades neuroendócrina ou tumor sólido pseudopapi-
lar. Foi realizada a imunoistoquímica, que evidenciou 
células de citoplasma eosinófilo com núcleos redondos 
ou ovoides dispostas em arranjo glandular ou pseudo-
papilífero, com positividade para recepetores de pro-
gesterona, CD10 e beta-catenina compatíveis com ne-
oplasia sólida pseudopapilífera do pâncreas infiltrando 
parênquima hepático.

Durante a proservação o paciente foi submetido a 
avaliação trimestral nos primeiros 2 anos, cujos exames 
de imagem e laboratoriais se encontraram dentro da 
normalidade. No final do segundo ano, a tomografia 
de abdome mostrou nódulo de 7mm em lobo direito 
do fígado, inespecífico, inacessível para biópsia per-
cutânea. Foi optado pelo acompanhamento com con-
trole tomográfico a cada 4 meses, sem que houvesse 
alterações significativas. Após 2 anos de acompanha-
mento, no início de 2015 durante controle tomográfi-
co, observou-se aumento de tamanho do nódulo: este 
apresentou-se hipodenso com contornos irregulares de 
15mm, no segmento VII do fígado. Pela dimensão e 
topografia da lesão foi descartada a possibilidade de bi-
ópsia percutânea guiada para diagnóstico. Em abril de 
2015 paciente foi submetido a laparotomia, não sendo 
detectado nódulo na inspeção e palpação intra-opera-
tória, fazendo-se necessário o uso da ultrassonografia 
intra-operatória para identificação da lesão. Foi então 
visualizada lesão nodular bem delimitada com cerca de 
2,0 cm no maior eixo, entre os segmentos VII e VIII do 
fígado, a 2,0 cm da cápsula. Foi realizada hepatectomia 
segmentar não regrada. 

Paciente apresentou excelente evolução pós ope-
ratória. O anatomopatológico revelou adenocarcinoma 
metastático com margens livres. Achados imunoisto-
químicos: positividade para C10 e beta-catenina que 
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favorecem o diagnóstico de neoplasia pseudopapilar 
do pâncreas.

                   
FIGURA 2: TOMOGRAFIA MOSTRANDO TUMOR CÍSTICO EM TO-
POGRAFIA PANCREÁTICA E SUAS DIMENSÕES. FONTE: ARQUIVO 
PRÓPRIO.
            

FIGURA 3: TOMOGRAFIA MOSTRANDO NÓDULO DE 7MM EM 
LOBO DIREITO DO FÍGADO. FONTE: ARQUIVO PRÓPRIO.
                           

     

DISCUSSÃO

O tumor de Frantz é uma doença rara, representa 
1% de todos os tumores pancreáticos. Raafat et al1. Cita 
uma revisão de 718 casos entre 1933 até 2003, sendo 
que nos últimos 10 anos houve considerável aumento 
no número de casos detectados1. Ainda nesta revisão 
foi observado que mais de 90% dos casos se tratavam 
de mulheres na segunda década de vida, oligossinto-
máticas, com queixas vagas de desconforto abdomi-
nal10, exatamente como em nosso primeiro caso.

A origem do tumor de Frantz é, sem dúvida, gran-
de motivo de controvérsia. A despeito do seu grande 
uso, o método imunohistoquímico tem se revelado de 
auxílio apenas marginal no esclarecimento dessa dú-
vida. Resultados inconsistentes têm sido encontrados 

para marcadores epiteliais, neuroendócrinos, enzimas 
pancreáticas, de hormônios de células de ilhotas e para 
outros antígenos. Sobre a falta de diferenciação específi-
ca para determinada linhagem celular, o TSPP apresen-
ta uma imunofenotipagem característica. A vimentina 
é consistentemente expressa, assim como marcadores 
para alfa-1 anti-tripsina, alfa-11 anti-quimiotripsina e 
enolase neuroespecífica4,6,7. Esses achados confirmam 
a opinião da maioria dos autores que concordam com 
a teoria da célula precursora do tumor ser oriunda de 
uma célula epitelial primitiva1,5,8. Os resultados dos exa-
mes imunoistoquímicos realizados nos pacientes des-
ta casuística foram uniformemente compatíveis com a 
presença desses marcadores, com exceção do alfa-11 
anti-quimiotripsina, que não foi testado.

A teoria da origem do tumor a partir de células 
embrionárias é defendida por Costa-Neto et al.4. Esses 
autores, estudando 59 tumores e aplicando grande nú-
mero de marcadores em análise imuno-histoquímicas, 
observaram forte reatividade para vimentina, alfa-1 
anti-tripsina, enolase neuroespecífica e para receptores 
do progesterona. Em virtude dos achados não terem 
sido compatíveis com nenhuma linhagem celular espe-
cífica do pâncreas e também pela presença do receptor 
hormonal nas amostras avaliadas, os autores sugeriram 
que algumas células embrionárias pudessem permane-
cer no pâncreas durante a embriogênese, diferencian-
do-se posteriormente no TSPP8,9.

A topografia mais comum, descrita em praticamen-
te toda revisão bibliográfica apresentada, é o corpo e 
cauda do pâncreas, encontrado em ambos os casos 
apresentados, não apresentando invasão tumoral aos 
tecidos adjacentes, apenas deslocando as estruturas vi-
zinhas. Nesta casuística, ambos os casos tiveram a mes-
ma topografia e apresentação clínica, sendo possível 
preservação esplênica em ambos os casos. 

Henrique et al6 descreve o tumor de Frantz ocor-
rendo predominantemente em crianças e mulheres 
jovens, geralmente na segunda e terceira décadas de 
vida, frequentemente apresentando bom estado geral, 
como descrito em nosso primeiro caso. A presença de 
icterícia é incomum, mesmo nos tumores localizados 
na cabeça do pâncreas. Este achado não foi detectada 
em ambos os casos.

A tomografia computadoriza é o método mais co-
mumente utilizado para avaliar este tumor e para realizar 
o planejamento cirúrgico. Normalmente é encontrada 
uma grande massa heterogênea em topografia pancre-
ática, em que se pode identificar sua cápsula. Dados 
atuais como descritos por Cantisani et al3. mostram as 
limitações do exame ao apresentar certas características 
do tecido como degeneração cística, hemorragia e em 
alguns casos a presença de cápsula, tornando a suspei-
ta do tumor pseudopapilar mais vaga, propondo então 
mudanças ao sugerir que a ressonância magnética seria 
mais vantajosa para o planejamento cirúrgico.

Macroscopicamente analisando o corte transversal, 
percebe-se que dois terços destes tumores ocorrem no 
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corpo e cauda do pâncreas4 e, apesar do crescimento 
excessivo para fora dos limites pancreáticos, raramen-
te invadem estruturas vasculares ou órgãos adjacentes 
como descrito por Ozan Karatag et al9. Ambos os pa-
cientes apresentaram essas características, e apesar do 
deslocamento dos vasos esplênicos ambos os pacientes 
foram poupados da esplenectomia. Microscopicamente 
o tumor exibe áreas sólidas e papilares. O diagnóstico 
definitivo ocorre somente após a ressecção cirúrgica, 
sendo a maioria benigna ou com baixo grau de malig-
nidade6,9,11.  

A ressecção cirúrgica é o melhor tratamento4,6,7,8,11. 
O tipo de ressecção depende da topografia do tumor e 
deve objetivar a preservação das estruturas adjacentes. 
Duodenopancreatectomias com preservação do piloro 
e pancreatectomias corpo caudais com preservação do 
baço são os procedimentos mais comumente realiza-
dos. Em casos selecionados, a enucleação também é 
alternativa viável sem morbidade e com margem cirúr-
gicas livres. As taxas de ressecabilidade são altas em 
virtude do tumor, ao crescer, deslocar as estruturas ad-
jacentes ao invés de invadi-las4. A maioria dos estudos 
concorda que ressecções alargadas ou linfadenectomias 
não são indicadas. As metástases devem ser ressecadas, 
mesmo quando associadas à recidiva tumoral, que é 
mais comum na população idosa4,9,11,

 
exemplificado no 

segundo caso.
Doença metastática está presente em até 15% dos 

casos5,10,13, normalmente sincrônico em fígado ou peri-
tônio porém há relatos que descrevem metástase em 
pulmões, pele, omento e linfonodos1. A ressecção ci-
rúrgica da lesão metastática é o tratamento recomen-
dado, quando possível, em todas nossas fontes biblio-
gráficas. No segundo caso, a metástase foi metacrônica, 
aparecendo 2 anos após a ressecção do tumor primá-
rio. Assim, o paciente foi submetido a ressecção, estan-

do atualmente vivo e sem doença evidência de doença.
 A morte relacionada diretamente com o tumor é 

rara e o prognóstico é de anos ou décadas, com metás-
tases assintomáticas. Em casos de doença metastática 
irressecável a literatura é controversa e os resultados 
não são encorajadores, e mesmo nestes casos a sobre-
vida é elevada1. No momento não há estabelecido ne-
nhum critério para prever o comportamento maligno 
desta lesão, sendo que invasão vascular e perineural, 
índice mitótico elevado e atividade do Ki67 sugerem 
maior agressividade tumoral1, característica encontrada 
em nosso primeiro caso.

A experiência com o tratamento adjuvante é limi-
tada devido aos bons resultados obtidos com a ressec-
ção do tumor. Alguns esquemas de quimioterapia têm 
sido propostos, porém sem números suficientes para 
conclusões definitivas. A radioterapia foi relatada com 
sucesso em apenas um caso com invasão do hilo he-
pático4.

CONCLUSÃO

O tumor de Frantz é um tumor raro, com relati-
vamente poucos casos publicados em todo o mundo. 
Este número vem aumentando gradativamente, pelo 
maior acesso a exames de imagem e melhores métodos 
diagnósticos, aliados ao maior número de publicações 
realizadas nos últimos anos.

Em relação aos casos aqui apresentados, o primei-
ro apresenta-se em consonância com as características 
desta neoplasia mostradas na literatura. Já no segundo 
caso, foi observada lesão em paciente masculino, se-
xagenário. Embora a topografia seja a apresentada na 
literatura, evoluiu com metástase hepática metacrônica, 
o que não é comum. 

Nemer GA, Vizzotto Junior AO, Roszkowski I, Nascimento AR, Minholi RM.  Pseudopapillary solid-cystic tumor of 
pancreas (Frant’z Tumor): Two cases report and literature review. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017;75(1):117-121.

ABSTRACT - The pseudopapillary solid-cystic tumor of pancreas (TCPP) - Frantz tumor - is a rare neoplasm of the 
pancreas that occurs mainly in young patients and has a good prognosis. Just over 700 cases have been reported in 
the world literature. The majority of studied publications reported cases of female patients, introducing itself oligo-
symptomatic or asymptomatic with palpable abdominal mass, where the CT scan shows the presence of solid-cystic 
mass. Two-thirds of these tumors occur in the body and tail of the pancreas, and despite the excessive growth 
beyond pancreatic limits, it rarely invaded adjacent organs or vascular structures. Most of patients are cured with 
complete tumor resection, but 10 to 15% have synchronous or metachronous metastasis. In our series, one of them 
have presented a classical form: young woman, oligosymptomatic, submitted to pancreatectomy body-caudal with 
preservation of the spleen, which achieved cure with resection of the lesion. In the second case, the male patient 
in his sixties, subjected to body-tail pancreatic resection, liver showed recurrence two years after treatment of the 
primary lesion and underwent resection of metastatic liver damage. Currently both are in monitoring and have no 
evidence of disease. It emphasizes the need to consider the Frantz tumor in the differential diagnosis of abdominal 
mass, especially when in pancreatic topography and indolent growth and oligosymptomatic. The objective of this 
study is to show two cases solid-cystic psudopapilar tumor of the pancreas, one tipycal case and other atypical: man, 
in his sixties who developed metastatic lesion.

KEYWORDS - Frantz’s tumor; pancreatic neoplasms; pseudopapillary solid-cystic tumor of pancreas.
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DOENÇAS RARAS E DEFICIÊNCIAS

O que é uma doença rara?
Estima- se que no mundo existam entra 5000 a 

7000 doenças raras. A doença para ser considerada rara 
deve ter uma freqüência de 01 paciente a cada 2000 
pessoas. Apesar deste número ser pequeno, as doenças 
raras afetam de 6 a 8% da população mundial. Para os 
pacientes de doença raras, esta raridade tem muitas 
consequências desfavoráveis, tanto médicas como so-
ciais. 

Eficaz deve-se tanto à falta de investimento em 
pesquisa quanto ao pouco interesse por parte das in-
dústrias em produzir estes medicamentos, devido à 
pouca demanda por este tipo de medicamento, tornan-
do sua produção pouco lucrativa.

Doenças raras: um novo conceito em saúde 
pública 

O fenômeno das doenças raras é recente. Até há 
pouco tempo, os sistemas de saúde e as políticas públi-
cas ignoravam-nas largamente. Algumas doenças raras 
específicas são muito conhecidas. Nos casos em que 
está disponível um tratamento preventivo simples e efi-
caz, foram tratadas como parte da política de saúde 
pública. 

Doenças raras: falta de conhecimento e de 
sensibilização do público 

O conhecimento médico e cientifico acerca de 
doenças raras é escasso. A aquisição e a difusão do 
conhecimento é a base vital para a identificação das 
doenças e, ainda mais importante, para a investigação 
de novos procedimentos de diagnóstico e terapêutico.

Normalmente são as associações e os grupos pro-
fissionais que fazem a conscientização do público. O 
progresso feito no tratamento destas doenças permite 
que seus portadores possam viver melhor e por mais 
tempo, tendo como resultado maior sensibilização da 
opinião pública acerca da doença.  

Conselho Estadual para assuntos das pessoas 
com deficiência 

O Conselho Estadual para assuntos das pessoas 
com deficiência é um órgão consultivo, autônomo, 
com o suporte administrativo da Secretaria de Estado 
dos Direitos da pessoa com deficiência e colaboração 
técnica dos demais órgãos estaduais nela representa-
dos, sendo responsável pelo aconselhamento e asses-

MUSEU DE HISTÓRIA DA MEDICINA

History Museum of Medicine

soramento do Governo do Estado de São Paulo nas 
questões da pessoa com deficiência. 

Pessoa com Deficiência 
Pessoas com deficiência são aquelas que apresen-

tam algum tipo ou  mais limitações funcionais, carac-
terizadas como: permanentes, temporárias, totais, par-
ciais, congênitas ou adquiridas, por diversas causas, 
encontrando- se assim subdivididas:

Auditiva: Comprometimento da audição, o que 
pode levar à incapacidade de falar. 

Física: disfunções nos movimentos de um ou mais 
membros: superiores, inferiores ou ambos.

Intelectual: diferentes níveis de deficiência no de-
senvolvimento intelectual ( não devendo ser confundi-
do com o doente mental).

Visual: com perda total da visão ou visão subnor-
mal. 

Prevenção
A prevenção é um conjunto de ações e medidas 

voltadas a impedir que se instalam deficiências moto-
ras, intelectuais ou sensoriais, ou impedir que estas, 
quando já instaladas, tenham consequências físicas, 
psicológicas e sociais negativas. 

A prevenção conta com: 
• Acompanhamento pré e pós- natal
• Nutrição 
• Vacinação 
• Educação 
• Meio ambiente 
• Prevenção de acidentes em geral 
• Saneamento básico 

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e doença raras 

Ter uma doença rara em si, a princípio, não  gera-
ria motivo para desenvolvimento de políticas ou aten-
dimento diferenciado, por sua singular característica de 
raridade, mas se suas consequências, sintomas ou con-
dições presentes na pessoa que a porta dificulta ou im-
pede seu direito de ir e vir,sua interação na sociedade, 
seus relacionamentos e se lhe impinge uma deficiência 
física, visual, auditiva ou intelectual, então a doença 
rara passa a ser nosso foco de ação, seja na preven-
ção, atendimento, reabilitação ou inserção profissional 
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e social. 
Milhares de pessoas com deficiência o são doença 

rara. Uma política de saúde pública é necessária para 
que todas as pessoas envolvidas- acometidas, familia-
res e especialistas – se dêem conta da necessidade da 
informação como parâmetro para garantia de mais qua-
lidade de vida e vida em abundância. 

E se a informação é o caminho certo para a pre-
venção e inclusão, a Secretaria de Estado dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência não mede esforço para 
apoiar o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa 
com Deficiência ( CEAPcD) e o Grupo de Estudos de 

Doenças Raras para que o alcance de informações seja 
o mais abrangente possível e leve às dez regiões em 
que acontecem os eventos o máximo de subsidio para 
que a prevenção e a reabilitação de quem tem doen-
ça rara seja, realidade. Que outras iniciativas similares 
sejam multiplicadas para que todas as barreiras que im-
pedem a inclusão social de todas as pessoas com defi-
ciência com ou sem doenças raras – sejam removidas. 

Linamara Rizzo Battistella 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência 

“Quando as palavras não são tão dignas quanto o silêncio, é melhor calar e esperar”




