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E DITORIAL

  Profissionais especialistas, não especialistas e público leigo. A nova 
plataforma digital da Universidade Coorporativa da Associação Médica do Paraná (UCAMP) 
está prestes a entrar em funcionamento e as expectativas são as melhores. Com a nova 
metodologia a UCAMP disponibilizará cursos presenciais e à distância e também cursos que 
utilizam os dois métodos. 

  Diversos assuntos estarão inseridos no portal e permitirão a atualização em 
temas como gestão de consultórios médicos, gestão financeira e administração do consultório. 
Os estúdios para gravação das aulas estão quase prontos para uso e permitirão a produção 
de materiais de alta qualidade com edições modernas, possibilitando o entendimento e 
embasamento científico em vídeos não extensos, aliando didática com praticidade. 

  Teremos duas etapas de inauguração da plataforma digital em Curitiba e 
em São Paulo. Serão convidados importantes nomes das áreas médica, de cultura e das 
universidades. Após o lançamento nas capitais paranaense e paulista faremos o trabalho de 
propagação da UCAMP para todo o Brasil e na sequência pretendemos internacionalizar os 
trabalhos e atender também outros países latino-americanos. 

  A Universidade Coorporativa estará aberta para profissionais da área de saúde 
e de outros setores que poderão colaborar com conteúdos para as aulas e ser remunerados 
pela contribuição. Sua participação será importante! Seja como aluno ou colaborador, faça 
parte da equipe da UCAMP para que juntos possamos melhorar a qualidade do atendimento 
em saúde nos setores público e privado. 

  Boa leitura!

Dr. José Fernando Macedo 

Superintentende da Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná
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Koch PP, Aguiar HGP, Fraga Júnior R. Avaliação do déficit cognitivo em pacientes idosos com sarcopenia do 
Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2018;76(1):9-14.

RESUMO - Objetivo: Avaliar o déficit cognitivo em pacientes idosos e compará-lo com os diferentes níveis 
de sarcopenia. Métodos: Foram entrevistados 45 pacientes com idade ≥ 65 anos internados no HUEC e divi-
didos em grupos: pré-sarcopenia, sarcopenia e sarcopenia severa. Para avalição da sarcopenia foi aplicado o 
teste get-up-and-go e da preensão palmar. O minimental e o clinical dementia rating foram utilizados para 
avaliação cognitiva. Resultados: Foram realizados testes estatísticos considerando p menor ou igual a 0,05 
significativo. Comparando os grupos quanto cognição obteve-se p=0,28. Em relação ao cognitivo entre os 
sexos, o p foi 0,93. Comparando a idade e a cognição tem-se um p=0,31. Relação entre sarcopenia e a idade, 
p=0,30; e ao observar sarcopenia entre os sexos, p=0,46. Conclusão: Não houve diferença significativa na 
relação sarcopenia e a cognição dos grupos, assim como na comparação da cognição entre os sexos e idade, 
e sarcopenia entre os gêneros e idade.

DESCRITORES - Sarcopenia, Déficit Cognitivo, Idosos.
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Artigo Original

AVALIAÇÃO DO DÉFICIT COGNITIVO EM PACIENTES 
IDOSOS COM SARCOPENIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO 

EVANGÉLICO DE CURITIBA.

COGNITIVE DEFICITS COMPARISON WITH SARCOPENIA’S SYNDROME 
IN HOSPITALIZED ELDERLY PATIENTS AT EVANGELICAL UNIVERSITY 

HOSPITAL OF CURITIBA.

Paola Pombo KOCH², Hemmile Graciani Pontes de AGUIAR², Rubens de FRAGA JÚNIOR¹.

INTRODUÇÃO

A população brasileira tem passado por um 
processo de envelhecimento, sendo que 11,34% da 
população é idosa e com isso tem-se aumentado 
as preocupações com os cuidados em saúde dessa 
faixa etária.(¹) Sendo que, de acordo com a OMS, 
considera-se idosa a pessoa com idade acima de 
65 anos. 

Dentre os vários problemas de saúde que aco-
metem essa população específica, vale ressaltar a 
sarcopenia, uma síndrome caracterizada pela perda 
progressiva de massa muscular esquelética e de for-
ça muscular. Essa síndrome pode se apresentar em 
três estágios: pré-sarcopenia, onde se tem a perda 
de massa muscular esquelética apenas; sarcopenia, 
na qual ocorre perda de massa muscular e perda de 
força muscular ou performance muscular; sarcope-
nia severa é a que apresenta perda de força, massa 
e performance.(²) 
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Isso dificulta em muito a vida do paciente ido-
so, pois, por não ter forças ele fica incapacitado de 
realizar suas atividades de vida diária, necessitan-
do de mais ajuda e, ainda, pode apresentar outras 
comorbidades como desnutrição, obesidade, déficit 
cognitivo precoce. (³) 

Por isso comparar os níveis de sarcopenia com 
a avaliação cognitiva do paciente é de grande valia 
para melhor atendimento do paciente idoso, sendo 
possível investigar os sintomas precocemente e con-
sequentemente, permitir um melhor prognóstico.

LITERATURA

Sarcopenia é um processo fisiológico que aco-
mete a população idosa, onde se tem uma perda 
progressiva, com o passar da idade, de massa mus-
cular acompanhada por ganho de massa adiposa 
e aumento da circunferência abdominal. Difere 
da caquexia por não apresentar uma doença cau-
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sadora dessas mudanças. É uma síndrome que leva a 
diminuição do desempenho (performance) muscular, 
alteração da força e aumento da fragilidade. O estudo 
dessa síndrome torna-se relevante, cada dia mais, por 
acometer uma faixa populacional que vem crescendo. 
As alterações provocadas pelo processo de envelheci-
mento levam a uma maior dependência desses idosos 
para realização das atividades de vida diária. Por isso a 
importância do conhecimento, prevenção e tratamento 
desses casos, possibilitando uma melhora na qualidade 
de vida para esses pacientes. (4)

De acordo com a fisiopatologia, sarcopenia é ca-
racterizada pela atrofia de fibras musculares rápidas (do 
tipo II), com acúmulo de tecido adiposo entre as fibras 
e diminuição de unidades motoras. Com o envelheci-
mento há, também, perda da capacidade de síntese do 
músculo. (5)

As causas ainda não estão bem esclarecidas, mas 
acredita-se que possa estar relacionada com: enve-
lhecimento (hormônios sexuais, apoptose, disfunção 
mitocondrial), metabolismo endócrino (IGF-1, GH, 
corticoesteroides, diabetes melitos), doenças neuro-
-degenerativas, nutrição inadequada, falta de uso da 
musculatura. (2) 

Os métodos diagnósticos podem ser: exames de 
imagem (tomografia computadorizada, ressonância 
magnética, DXA - absorciometria por dupla emissão de 
raios-x), análise da bioimpedância, medidas antropo-
métricas, analise da preensão palmar, teste timed-get-
-up-go, teste de força na subida de escadas, entre ou-
tros. O teste de maior acurácia é o DXA, para avaliação 
da massa muscular; o teste de preensão palmar é o 
mais utilizado para avaliação da força muscular, e uma 
bateria de curtos testes físicos são utilizados com maior 
frequência para avaliação da performance muscular. (6) 

Há uma possível associação da diminuição da pre-
ensão palmar com maior risco para desenvolvimento 
de demência. (7)

O tratamento de maior eficácia é o exercício físi-
co, podendo ser aeróbico ou treinos de resistência, no 
mínimo 3 vezes na semana com duração maior que 30 
minutos. A avaliação e cuidado do estado nutricional 
também são essenciais para recuperação das perdas 
metabólicas causadas pela idade. Vitamina D e suple-
mentos de proteína são os mais indicados. Adminis-
tração de reposição hormonal ainda apresenta muita 
controvérsia na literatura. (8)

Outro fator importante e que acomete a população 
idosa é o declínio cognitivo, que pode ser fisiológico 
ou pode estar relacionado com outras causas, como 
a sarcopenia. O déficit cognitivo tem sido relaciona-
do com as alterações da musculatura esquelética em 
pacientes com idades mais avançadas (80 anos), não 
apresentando uma relação cientificamente comprovada 
com os tipos de gênero, e pode ser um fator de risco 
para o desenvolvimento de demência. (9)

Baixos desempenhos cognitivos estão associados 
com o subsequente desenvolvimento de doenças neu-

rodegenerativas centrais, como Alzheimer. (10)

Redução da massa magra teve associação em indi-
víduos com doença de Alzheimer em comparação com 
pacientes sem déficit cognitivo, tendo relação com vo-
lume cerebral e cognição. (11)

Apesar de propiciar um quadro demencial mais ra-
pidamente, o declínio cognitivo pode levar a alterações 
de memória, dificuldade em realizar as atividades de 
vida diária e não apenas demência. (12)

A alteração da cognição pode ser avaliada por vá-
rios testes tipo pergunta e resposta, com uma pontuação 
para classificação dos graus de diminuição cognitiva. 
Dentre eles, o teste mais utilizado e com uma acurácia 
significativa é o mini exame do estado mental. Além 
de diagnosticar o déficit cognitivo, também é utilizado 
para o acompanhamento de pacientes já diagnostica-
dos. Apesar de ser bem específico (80-90%), apresenta 
limitações para identificação de quadros leves de alte-
ração da cognição e tem sua aplicação dificultada em 
pacientes com demência severa. (13) 

Pacientes que apresentam sarcopenia e déficit cog-
nitivo tendem a uma disfunção orgânica maior, com 
pior prognóstico do quadro cognitivo, além de piora na 
recuperação da musculatura. Esses pacientes precisam 
de cuidados intensivos (internamento hospitalar) mais 
frequentemente. E no caso de pacientes hospitalizados 
que desenvolvem quadros demenciais e perda maior e 
progressiva da força e desempenho muscular, também 
apresentam um pior quadro clínico da doença atual 
e, geralmente, possuem uma maior dificuldade em ser 
desinstitucionalizado. (14) 

Assim, estudos comparando o estado cognitivo de 
idosos com a presença da síndrome de sarcopenia é de 
extrema relevância para proporcionar um atendimen-
to global a esses pacientes, melhorando prognóstico e 
propiciando maior independência para essa população 
na realização de atividades básicas.

MÉTODOS

Foram entrevistados e testados 45 pacientes in-
ternados na enfermaria da clínica médica e no setor 
de ortopedia do Hospital Universitário Evangélico de 
Curitiba, acima de 65 anos, de ambos os sexos e que 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclare-
cido (TCLE).

Os pacientes foram distribuídos em três grupos. 
O primeiro grupo foi composto por 16 pacientes com 
pré-sarcopenia (grupo PS), os quais apresentam apenas 
redução da massa muscular. O segundo grupo foi com-
posto por 18 pacientes com sarcopenia (grupo S), que 
possuem redução da massa e da força ou desempenho 
muscular. O terceiro grupo com 11 pacientes que apre-
sentam sarcopenia severa (grupo SS), onde apresentam 
perda da massa, função e desempenho muscular.

Pessoas idosas, a partir dos 65 anos, começam a 
ter perda de massa muscular progressiva, a cada ano, 
sendo classificados como pré-sindrômicos. Por isso, to-

Avaliação do déficit cognitivo em pacientes idosos com Sarcopenia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.
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dos os pacientes idosos foram considerados pré-sarco-
pênicos. (2)

Foram excluídos da amostra pacientes que:
Apresentaram alguma deficiência motora, paralisa 

ou outra doença que impossibilitasse a avaliação fide-
digna da deficiência muscular.

Não conseguissem realizar os testes cognitivos.
Os testes foram realizados na enfermaria da clínica 

médica e no setor de ortopedia do Hospital Universi-
tário Evangélico de Curitiba, pela equipe de pesquisa.

Para avaliação dos critérios classificatórios da 
sarcopenia, foram utilizados o teste timed-up-and-go 
(TUG) e a preensão palmar no aparelho dinamômetro. 
De acordo com Martinez et al. (15), o teste TUG apresen-
ta uma boa acurácia para o diagnóstico e avaliação da 
sarcopenia em pacientes idosos por possuir uma sensi-
bilidade de 67% e especificidade de 88,7%. 

O teste da preensão palmar, apesar de ter uma me-
nor sensibilidade e especificidade, é capaz de identifi-
car alterações de força muscular, indicando a presença 
da sarcopenia. 

O TUG foi aplicado para avalição do desempenho 
muscular dos pacientes. Consiste em avaliar a manei-
ra que o paciente consegue sentar e levantar de uma 
cadeira, e o modo de andar um percurso cronometra-
do. Assim, o paciente levanta-se de uma cadeira sem 
apoios para braço, anda em média 10 passos, faz uma 
volta sobre o próprio eixo de equilíbrio, volta para ca-
deira e senta-se adequadamente, em um período cro-
nometrado.

O valor normal do teste, para idosos, foi conside-
rado de 10 segundos. Quanto maior o tempo, ou maior 
dificuldade em levantar-se da cadeira ou realizar a vol-
ta, pior o desempenho muscular. (15)

O teste da preensão palmar teve por objetivo ana-
lisar a força dos pacientes. Consiste em aplicar, com a 
mão, uma força sobre o aparelho dinamômetro, tentan-
do fechar a mão envolta do aparelho, o qual mostrava 
a marcação da força. 

Dinamômetros utilizados para esses casos são do 
tipo isométricos, podendo ser analógico ou digital. De-
ve-se levar em consideração a posição do paciente no 
momento da aplicação da força, testar as duas mãos 
para evitar a dominância de uma mão sobre a outra, 
o tipo de força (máxima ou submáxima) e o tempo da 
realização dessa força; essas são variáveis que podem 
levar a erros de obtenção de dados. (16)

Foram utilizados os valores adquiridos após o em-
prego de uma força máxima com duração média de 5 
segundos em ambas as mãos para excluir o efeito da 
dominância. O aparelho utilizado é o e-clear (modelo 
EH101, digital), que já vem com uma tabela de valores 
para avaliação da força conforme a faixa etária e o gê-
nero.

Assim, os pacientes foram divididos em grupos PS, 
S e SS. Os testes utilizados são reconhecidos pelo Gru-
po de Trabalho Europeu em Sarcopenia em Pacientes 
Idosos, considerados eficazes para a avaliação da sín-

drome de sarcopenia dos pacientes.
Os seguintes testes, miniexame do estado mental e 

o clinical dementia rating, foram realizados para ava-
liação cognitiva dos pacientes. 

O primeiro teste consiste em perguntas variadas, 
sobre o dia-a-dia do paciente, que levam a contabiliza-
ção de um valor numérico que se enquadra em deter-
minados índices de déficits cognitivos. 

O miniexame do estado mental define como índi-
ces indicativos de déficit cognitivo valores abaixo de 24 
pontos para escolarizados e abaixo de 18 pontos para 
não escolarizados. (17)

O clinical dementia rating (CDR) tem por função 
avaliar a cognição e o comportamento, e analisar a in-
fluência de perdas cognitivas nas atividades de vida 
diária. (18)

O CDR foi aplicado nos acompanhantes dos pa-
cientes para verificação da veracidade das respostas 
dos participantes, além de permitir identificar alguns 
fatores de risco presente no relato sobre a história do 
paciente, não sendo utilizado tanto para classificação 
do déficit cognitivo como para a análise estatística.

RESULTADOS

Foram avaliados 45 pacientes, sendo 19 mulheres 
(42,22%) e 26 homens (57,78%). A idade da amostra 
variou entre 65 a 89 anos, tendo uma média de 70,31 
anos com desvio padrão (DP) igual a 4,94.

TABELA 1 – PORCENTAGEM DE PACIENTES DE ACORDO COM A 
FAIXA ETÁRIA, SEXO E GRUPOS DE SARCOPENIA.

Variáveis N %

Faixa etária
65-70
71-75
76-80
81-85
86-90

Sexo
Feminino
Masculino

Grupos
PS
S
SS

27
9
6
1
2

19
26

16
18
11

60
20
13,33
2,22
4,45

42,22
57,78

35,55
40
24,45

Total 45 100
 
FONTE: O AUTOR (2016).
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GRAFICO 1 - NÚMERO DE PACIENTES DE ACORDO COM O SEXO 
E A FAIXA ETÁRIA.

FONTE: O AUTOR (2016).

Dentre os grupos a média de idade foi de 72,31 
anos no grupo PS, com DP de 5,53; no grupo S a média 
foi de 69,38 anos com DP de 7,46 e, no grupo SS foi 
68,90 anos de média e DP de 4,70. 

GRAFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DA MÉDIA DE IDADE NOS GRUPOS 
DA AMOSTRA.
 

FONTE: O AUTOR (2016).

Para os testes de comparação, foi utilizado o teste 
estatístico qui quadrado, considerando significativo um 
valor de p igual ou menor a 0,05. 

Dentre os grupos, o percentual de pacientes com 
déficit de cognição foi: 25% (grupo PS), 45,82% (grupo 
S) e 29,18% (grupo SS). Observa-se uma maior porcen-
tagem no grupo sarcopênico. Ao comparar os níveis de 
sarcopenia com os níveis de cognição dos pacientes, 
obteve-se um valor de p=0,28390. 

TABELA 2 – RELAÇÃO DOS GRUPOS COM O DÉFICIT COGNITIVO.

Variável PS % S % SS % Valor p

Cognição
Déficit
Sem Déficit

6
10

25
75

11
7

45,82
55,18

7
4

29,18
71,82

0,28390

Total 16 100 18 100 11 100

FONTE: O AUTOR (2016).

Pode-se analisar que entre os gêneros, se tem um 
maior número de pacientes masculinos com alteração 
da cognição em relação ao sexo feminino. Ao rela-
cionar o déficit cognitivo entre os sexos, tem-se um 
p=0,93571. 

A faixa de idade que obteve o maior percentual de 
pacientes com alteração dos níveis cognitivos foi de 65 
a 70 anos, apresentando 70,82% do total. Comparando 
as faixas etárias e a cognição, o valor de p foi igual a 
0,31425.

TABELA 3 – RELAÇÃO DO DÉFICIT COGNITIVO ENTRE SEXO E 
FAIXA ETÁRIA.

Variáveis Déficit cognitivo Sem déficit Valor p

Sexo
Feminino
Masculino

Faixa etária
65-70
71-75
76-80
81-85
86-90

10
14

17
4
3
0
0

9
12

10
5
3
1
2

0,93571

0,31425

Total 24 21 -

FONTE: O AUTOR (2016).

Entre os graus de sarcopenia em cada faixa etária 
tem-se um p=0,30735; e ao observar os graus entre os 
sexos, o valor foi de p=0,46982. O grupo S é o que pos-
sui uma amostra maior, de 18 pacientes, sendo consti-
tuído pela sua maioria por homens (55,55%) na faixa 
etária de 65 a 70 anos.

TABELA 4 – RELAÇÃO ENTRE OS GRUPOS COM SEXO E FAIXA 
ETÁRIA.

Variáveis Grupo PS Grupo S Grupo SS Valor p

Sexo
Feminino
Masculino

Faixa etária
65-70
71-75
76-80
81-85
86-90

5
11

6
6
3
0
1

8
10

13
2
1
1
1

6
5

8
1
2
0
0

0,46982

0,30735

Total 16 18 11 -

FONTE: O AUTOR (2016).

DISCUSSÃO

A população mundial está cada vez mais velha, ou 
seja, a quantidade de pessoas idosas vem aumentando 
com o passar dos anos e consequentemente, aumenta 
a preocupação nos cuidados dessa faixa da população. 
(19) 

Por isso a importância do acompanhamento de 
síndromes, como a sarcopenia, que estão se tornan-
do mais prevalentes nos idosos e ainda, observar com 
atenção quadros demenciais comuns nessa idade.

O presente trabalho teve por objetivo avaliar e 
comparar pacientes idosos hospitalizados, observando 
a correlação entre a fragilidade, perda de massa muscu-
lar ou força com alterações da cognição.

Avaliação do déficit cognitivo em pacientes idosos com Sarcopenia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.



13

De acordo com os resultados, pode-se perceber 
que a maioria dos pacientes com déficits cognitivos es-
tavam na faixa etária de 65 a 70 anos. É mais comum 
pacientes com idades mais avançadas (na faixa de 80-
85 anos) apresentarem uma maior deterioração da cog-
nição. (20)

Com os resultados obtidos, essa diferença de ida-
des em relação ao grau de cognição poderia ser ex-
plicada pelo número de pacientes entrevistados estar 
mais concentrado na menor faixa etária, pela quanti-
dade menor de pacientes constituindo a amostra em 
relação ao estudo citado. A relação da cognição com a 
idade dos pacientes não apresentou resultado significa-
tivo estatisticamente.

Estudos recentes apontam certa relação dos hor-
mônios sexuais, estrógeno e testosterona, com os ní-
veis cognitivos de pessoas idosas. (21) Mulheres, pós-
-menopausa, com terapia de reposição hormonal 
apresentariam um fator protetor para quadros demen-
ciais, mas ainda não obtiveram resultados significativos 
nesse tema. (22) 

Dentre os resultados obtidos, a maioria dos pa-
cientes com alterações de cognição eram do sexo mas-
culino, mas apresentou um valor de p não significativo 
estatisticamente, corroborando com a literatura, a qual 
não se sabe ainda a relação entre os sexos na capacida-
de cognitiva das pessoas.

Síndrome da sarcopenia acontece fisiologicamente 
com o processo de envelhecimento do ser humano, 
sendo que pacientes idosos já apresentam uma perda 
de massa muscular magra, considerando-os pré-sarco-
pênicos. (3) Entre os pacientes entrevistados, a maioria 
estava concentrada no grupo S, o qual é composto por 
uma porcentagem maior de pacientes masculinos entre 
65 e 70 anos de idade com alteração da massa muscular 
e força ou performance muscular. Esse resultado vai 
de acordo com Ishii et al. (23), que ao compararem a 
síndrome metabólica com uma maior incidência de sar-
copenia em pacientes idosos afirmam ter um aumento 
do desenvolvimento da síndrome em pessoas na faixa 
etária de 65-70 anos e gênero masculino. Entretanto, 

estatisticamente, a relação entre os graus de sarcopenia 
com o gênero e idade não apresentou valor significati-
vo, sendo que o presente estudo não utilizou algumas 
variáveis que foram utilizadas pelo artigo citado.

Vários estudos voltados para relação da força mus-
cular, índice de massa corpórea, fragilidade, estado nu-
tricional com o declínio cognitivo em pessoas idosas 
indicam que há uma relação significativa entre essas 
variáveis. Papachristou et al. (24) utilizaram exames de 
imagem, testes antropométricos e IMC, para diagnósti-
co de sarcopenia, e apresentaram resultados significati-
vos relacionando a síndrome com quadros demenciais. 

Estudos em paciente diabéticos, verificando a re-
lação da insulina com alterações de massa muscular e 
déficits cognitivos também apresentaram significância 
estatística. (25) 

Maiores porcentagens de gordura corporal, de 
acordo com Buffa et al. (26) e pacientes obesos/mudan-
ças de peso, segundo Lo et al. (27), são variáveis que 
podem levar a dificuldades cognitivas e quadros de-
menciais precocemente. 

Quanto à comparação do quadro cognitivo em re-
lação aos grupos de graus de sarcopenia, não foi obser-
vado estatisticamente um resultado significativo. Sendo 
que não foram consideradas as variáveis: peso corpo-
ral, estado nutricional, comorbidades e testes de ima-
gem, conforme apresentados na literatura; isso porque 
era para se observar a possível relação entre sarcopenia 
e declínio cognitivo com testes simples, sem a neces-
sidade de muitas variáveis facilitando sua aplicação na 
prática.

CONCLUSÃO

Não houve diferença significativa na relação sín-
drome sarcopenia e o déficit cognitivo dos grupos, as-
sim como não se obteve diferença na comparação das 
alterações de cognição entre os sexos e as faixas etá-
rias, e entre os níveis de sarcopenia entre os gêneros e 
faixas etárias.

ABSTRACT - Objective: Evaluate the cognitive deficits of patients with ≥ 65 years, and compare with the levels of 
sarcopenia. Methods: 45 patients with age ≥ 65 years at HUEC were interviewed and divided in groups: pre-sarcope-
nia, sarcopenia and severe sarcopenia. The timed-get-up-and-go test and the handgrip test were aplied to evaluate 
sarcopenia. The minimental test and the clinical dementia rating were used to evaluate cognition. Results: Statistical 
tests were applied considering p value significant ≤ 0.05. Comparing the groups with the cognition deficits, the 
result was p=0,28. When analysing gender with cognitive deficit, p was 0,93; and age with cognitive levels, p was 
0,31. Comparing sarcopenia with age, and with gender, p was 0,30, and 0,46, respectively. Conclusion:There wasn’t 
a significative diference between sarcopenia and the cognitive levels. Also, there wasn’t a significative diference 
between sarcopenia and cognition when compared to gender and age.

KEYWORDS - Sarcopenia, Cogntive deficits, Elderly.
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RESUMO - OBJETIVO: Avaliar efeitos da suplementação de óleo de peixe, semente de linhaça dourada e 
do medicamento Prevelip® em animais recebendo dieta hipercolesterolêmica, no processo aterosclerótico. 
MÉTODOS: Ensaio experimental com duração de 90 dias utilizando 40 ratos Wistar. Grupo 1: Ração comum; 
Grupo 2: Dieta hipercolesterolêmica; Grupo 3: Dieta hipercolesterolêmica e óleo de peixe; Grupo 4: Dieta 
hipercolesterolêmica e semente de linhaça dourada; Grupo 5: dieta hipercolesterolêmica e Prevelip®. RE-
SULTADOS: Os níveis de HDL foram maiores nos Grupos 2 e 3. As fêmeas do Grupo 3 apresentaram menor 
acometimento de segmentos arteriais que os Grupos 2, 4 e 5. Os machos do Grupo 3 apresentaram maior 
número de locais lesados comparados aos Grupos 1, 2, 4 e 5. CONCLUSÃO:O ômega-3 representou um fator 
de proteção para as fêmeas, apresentando menor acometimento de segmentos arteriais, já para os machos, 
representou um fator de risco, com maior número de locais acometidos.

DESCRITORES - Colesterol, Aterosclerose.
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ANÁLISE DO ÓLEO DE PEIXE,LINHAÇA DOURADA E 
PREVELIP® NA ATEROGÊNESE EM RATOS WISTAR.

ANALYSIS OF FISH OIL, GOLDEN FLAXSEED AND PREVELIP® ON 
ATHEROGENESIS IN WISTAR RATS.
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INTRODUÇÃO

A aterosclerose e suas complicações cardio-
vasculares são as maiores causas de morte e inva-
lidez nos países ocidentais.1Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, a doença coronariana é a maior 
causa de morte individual (12,4%), seguida pelos 
acidentes vasculares encefálicos (9,1%), totalizando  
21,5%dos óbitos registrados.2As lesões ateromato-
sas podem acometer diferentes territórios arteriais, 
sendo responsáveis por 95% das coronariopatias, 
85% das claudicações intermitentes dos membros 
inferiores e 75% dos acidentes vasculares encefáli-
cos, além estar relacionado no desenvolvimento do 
aneurisma de aorta abdominal.3

Entre os fatores de risco para a aterogênese 
estão: obesidade, tabagismo, hipertensão arterial 
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sistêmica, sedentarismo, diabetes mellitus e hiper-
colesterolemia.4 Apesar da idade figurar como fator 
de risco mais prevalente, a hipercolesterolemia tem 
maior importância em termos de intervenção, já que 
é um fator de risco modificável.5 A etiologia da al-
teração dos perfis lipídicos, pode ser primária, cau-
sada por anormalidades genéticas e enzimáticas, ou 
secundária, determinada por condições como estilo 
de vida sedentária, maus hábitos alimentares, obesi-
dade, diabetes mellitus e hipotireoidismo.1

Diversos fatores protetores ao desenvolvimento 
da dislipidemia vêm sendo estudados. Destaca-se a 
ação dos ácidos dos graxos poliinsaturados ôme-
ga-3, ômega-6 e ômega-9. Estes ácidos graxos estão 
presentes em produtos vegetais, como a semente de 
linhaça, e em óleos animais como os extraídos do 
salmão ou da sardinha.
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Os efeitos do ômega-3 são considerados benéfi-
cos na prevenção de doenças cardiovasculares e ame-
nização de doenças inflamatórias, sendo indicado pela 
American Heart Association a inclusão alimentar sema-
nal de porções de peixe (oleoso) e óleos vegetais.6Os 
mecanismos de ação propostos pelo ômega-3 incluem 
modificações favoráveis nos níveis lipídicos e altera-
ções hepáticas na captação e no metabolismo do co-
lesterol. Estudos apontam que os ácidos eicosapenta-
enóico (EPA) e ácido docosaexanóico (DHA), tipos de 
ômega-3, favorecem a redução do VLDL e da trigliceri-
demia. Entretanto, o principal efeito do ômega-3 sobre 
as doenças coronarianas estaria na inibição da agrega-
ção plaquetária e da produção de tromboxane A2, além 
de prolongamento do tempo de sangramento.7Porém, 
ainda há alguma discussão em relação aos efeitos de 
outros ácidos graxos, como o ômega-6 e o ômega-9. 

No caso do ômega-6, sua ação consistiria na di-
minuição do LDL, aumento do HDL e da sensibilidade 
à insulina e diminuição do estado inflamatório.8 Já o 
ômega-9 atuaria como adjuvante na redução do coles-
terol total e do LDL e aumento do HDL, além da inibi-
ção da agregação plaquetária.9 Na busca por diferentes 
meios dietéticos de suplementar os níveis séricos de 
ácidos graxos poliinsaturados, e consequentemente, 
obter uma maior proteção às doenças cardiovasculares, 
concorrem produtos naturais como o óleo de peixe, 
rico em ômega-3, a linhaça dourada, rica em ômega-3, 
6 e fibras alimentares, e formulações comerciais, como 
o Prevelip®, medicamento composto por uma combi-
nação de ômega-3, 6 e 9.10

O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos 
no processo aterosclerótico da suplementação alimen-
tar de óleo de peixe, semente de linhaça dourada e me-
dicamento Prevelip® em ratos Wistar recebendo dieta 
hipercolesterolêmica.

MÉTODOS

O estudo consistiu-se em um ensaio experimen-
tal, randomizado e controlado com duração de 90 dias, 
utilizando o modelo experimental Rattus norvegicus 
albinus da linhagem Wistar. O trabalho foi realizado, 
após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, no La-
boratório de Técnica Operatória e Cirurgia Experimen-
tal, no Laboratório de Histotécnica e no Biotério Central 
da Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR), seguindo 
os princípios éticos adotados pela Sociedade Brasileira 
de Ciências em Animais de Laboratório (SBCAL). As 
amostras de sangue coletadas foram analisadas em la-
boratório especializado.

 Foram utilizados 40 ratos Wistar (20 machos e 
20 fêmeas) com idade média de 150 dias.Os animais 
foram alocados em duplas de mesmo gênero em gaio-
las padronizadas,sendo randomizados em 5 grupos de 
8 animais(4 machos e 4 fêmeas) para administração das 
dietas:

Grupo 1: Dieta com ração comercial comum. 
Grupo 2: Dieta hipercolesterolêmica (Grupo con-

trole).
Grupo 3: Dieta hipercolesterolêmica e óleo de pei-

xe (Biogel®).
Grupo 4: Dieta hipercolesterolêmica e semente de 

linhaça dourada.
Grupo 5: Dieta hipercolesterolêmica e Prevelip®.
No período entre o nascimento e o início do ex-

perimento (tempo zero), os animais receberam água e 
ração comum ad libitum. A partir do tempo zero (T0) 
até o último dia do experimento (T90), cada grupo pas-
sou a receber diariamente 10g de ração para cada 100g 
de peso do animal, da sua dieta específica.

Os ratos do Grupo 1 foram alimentados com ra-
ção comercial comum (Nuvilab®), sendo considerado 
para cada porção: 19% de proteína, 56% de carboidra-
to, 3,5% de lipídeos, 4,5% de celulose, 5% de vitaminas 
e minerais e 3,78 kcal/g. 

Os animais do Grupo 2 foram alimentados com 
dieta hipercolesterolêmica, contendo para cada 150g 
de ração comercial: 12,5g de gema de ovo desidrata-
da (Mizumoto Alimentos®) e 13,5ml de óleo de milho 
(Liza®). Cada 12,5g de gema de ovo desidratada apre-
sentava 225mg de colesterol, 1,8g de gorduras satura-
das, 2,16g de ácidos graxos monoinsaturados e 0,72g 
de ácidos graxos poliinsaturados, sendo corresponden-
te a 1 gema de ovo de 50mg, e cada 13,5ml de óleo 
continha 112kcal, 1,87g de gordura saturada, 4,46g de 
ácidos graxos monoiinsaturados e 6,1g de ácidos gra-
xos poliinsaturados. 

Além da dieta hipercolesterolêmica, os Grupos 3, 
4 e 5 receberam respectivamente óleo de peixe rico 
em ômega-3 (Biogel®) na quantidade de 1,0g/kg/dia, 
semente de linhaça dourada triturada na quantidade de 
8,0g/kg/dia e Prevelip® na quantidade de 1,0g/kg/dia. 
As dietas preparadas foram submetidas à peletização 
manual.

Os animais foram pesados em dias alternados, 
do T0 ao T90. No último dia do experimento, após 
jejum de 12 horas, todos os animais foram anestesiados 
para coleta de 0,8ml de sangue por punção cardíaca. 
As amostras coletadas foram enviadas ao laboratório, 
onde foram utilizados os métodos de enzimaimunoen-
saio para análise das concentrações de LDL e HDL, e de 
calorimetria para análise de triglicerídeos.

Após a coleta de sangue, os animais foram euta-
nasiados com dose letal de anestésico. A seguir, pro-
cedeu-se a laparotomia para dissecção e ressecção dos 
seguimentos arteriais. Foram retiradas as artérias: aorta 
torácica, aorta abdominal, a. renal bilateral, a. carótida 
bilateral e bifurcação da aorta abdominal na altura das 
artérias ilíacas. As peças cirúrgicas foram imersas em 
solução de formaldeído a 10% para estudo histológi-
co. Obtiveram-se cortes histológicos a partir das peças 
cirúrgicas, os quais foram corados com hematoxilina-
-eosina.

O conteúdo das lâminas foi avaliado por um mé-
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dico patologista sem conhecimento prévio da divisão 
dos grupos em estudo. Foram avaliadas as alterações 
histológicas de acordo com a classificação padronizada 
da American Heart Association:11

Lesão tipo 1 (Inicial): Visualização de macrófagos 
isolados (células espumosas).

Lesão tipo 2 (Estrias gordurosas): Visualização de 
acúmulo de lipídios intracelular.

Lesão tipo 3 (Intermediária): Mesmas alterações do 
Tipo II, além da presença de pequenos reservatórios 
de lipídios.

Lesão tipo 4 (Ateroma): Mesmas alterações do Tipo 
II, além da presença de núcleo lipídico extracelular.

Lesão tipo 5 (Fibroateroma): Centro lipídico e ca-
mada fibrótica, ou múltiplos núcleos de lipídicos e ca-
madas fibróticas, principalmente calcificadas ou fibró-
ticas.

Lesão tipo 6 (Complicada): Hematoma-hemorra-
gia, trombo e defeitos de superfície.

As lesões dos tipos 1 e 2 são consideradas ini-
ciais, as do tipo 3 intermediárias e as dos tipos 4, 5 e 6 
avançadas. No caso de terem sido encontradas lesões 
ateroscleróticas de diferentes graus em dois ou mais 
cortes da mesma peça, foi considerado o grau de lesão 
mais alto e caso não fossem encontradas lesões, foi 
considerado grau de lesão tipo 0. 

A mensuração das variáveis quantitativas foi ex-
pressa por médias, medianas, valores máximos e mí-
nimos e desvios-padrão, e as variáveis qualitativas por 
frequências absolutas e relativas. Para comparação de 
dois grupos em relação a variáveis quantitativas foi 
considerado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney 
e para comparação de mais de dois grupos foi utiliza-
do o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. A cor-
relação entre duas variáveis quantitativas foi avaliada 
estimando-se o coeficiente de correlação de Spearman. 
A associação entre duas variáveis qualitativas dicotômi-
cas foi avaliada considerado-se o teste exato de Fisher. 
Valores de p<0,05 indicaram significância estatística. Os 
dados foram analisados com o programa computacio-
nal Statistica v.8.0.

RESULTADOS

Na fase inicial do estudo houve a morte de 1 rato 
do Grupo 1, sobrando 39 ratos que foram estudados.

PESO
A média do peso final nos Grupos 1 ao 5 foi res-

pectivamente, 322,7g, 348g, 343,6g, 344,8g e 338g 
(p=0,933)(Gráfico 1). O ganho de peso durante o estu-
do em cada grupo foi respectivamente,11,16%, 18,2%, 
17,58%, 21,19% e 15,27%, porém sem diferença signifi-
cativa na comparação entre os grupos.

Em relação ao gênero, os machos apresentaram 
maior média de peso em todos os tempos do estudo 
(p=0,029).Já o ganho de peso dos machos foi maior 

que o das fêmeas durante o estudo, sendo significativo 
nos Grupos 3 (p=0,029) e 5 (p=0,029) (Gráfico 1).

GRÁFICO 1 - GANHO DE PESO POR GÊNERO DO T0 AO T90.

PERFIL LIPÍDICO
Analisando-se os níveis de HDL o Grupo 3 (38,8mg/

dl) apresentou maiores níveis comparado aos Grupos 
4 (29,3mg/dl) e 5 (30,1mg/dl), com p=0,004 e p=0,020 
respectivamente. O Grupo 2 (45,8mg/dl) apresentou 
níveis mais elevados que os Grupos 1 (35,7mg/dl), 4 
e 5, verificando-se relevância com p=0,026,  p<0,001 e 
p=0,001 respectivamente (Tabela 1). 

Não foi encontrada diferença significativa na com-
paração dos níveis de triglicerídeos e LDL entre os gru-
pos.

TABELA 1 - COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE HDL ENTRE OS GRU-
POS.

Variável Grupo n Média Valor de p

1 7 35,7

2 8 45,8

HDL 3 8 38,8

4 8 29,3

5 8 30,1 0,002

Comparando-se machos e fêmeas, observa-se que 
no Grupo 3 os machos tiveram maiores níveis de LDL 
(p=0,029), e no Grupo 4 os machos possuíram maiores 
níveis de triglicerídeos (p=0,029) (Tabela 2). Os demais 
grupos não apresentaram diferença significativa na 
comparação entre os sexos. 

LESÕES ATEROSCLERÓTICAS
De acordo com o grau das lesões, 95,5% das lesões 

eram iniciais (tipos 1 e 2) (Figuras 1 e 2) e 4,5% das 
lesões, intermediárias (tipo 3) (Figura 3). Não foram 
observadas lesões avançadas.
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FIGURA 1 - CÉLULA ESPUMOSA NA CAMADA INTIMAL (TIPO 1). 
(HEX400).

FIGURA 2 - MACRÓFAGO COM DEPÓSITO INTRACELULAR DE 
GORDURA NA CAMADA INTIMAL (TIPO 2). (HEX400).

FIGURA 3 - DEPÓSITO GORDUROSO DIFUSO NO ESPAÇO INTER-
CELULAR NA CAMADA INTIMAL (TIPO 3). (HEX400).

SEGMENTOS VASCULARES
Entre os segmentos estudados, a aorta abdominal 

foi o local mais frequente de lesão (22,72%) e a arté-
ria renal esquerda foi o local menos afetado (6,06% 
das lesões). Analisando-se o número total de segmen-
tos vasculares acometidos entre os grupos, não houve 
diferença significativa (p=0,343). Na comparação entre 
os gêneros, no Grupo 2 as fêmeas apresentaram mais 
territórios acometidos (32,1%) que os machos (0,0%) 
(p=0,029), e no Grupo 3 os machos tiveram mais 
segmentos afetados (57,1%) que as fêmeas (10,7%) 
(p=0,029). 

No Grupo 3,observando-se somente as fêmeas, 
verificou-se que os animais apresentaram acometimen-
to de menos segmentos arteriais (10,7%) que as fêmeas 
dos Grupos 2 (32,1%), 4 (35,7%) e 5 (35,7%), havendo 
relevância estatística na comparação dos Grupos 3 e 2 
(p=0,049), Grupos 3 e 4 (p=0,019) e dos Grupos 3 e 5 
(p=0,036) (Tabela 2).

TABELA 2 - COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE SEGMENTOS AFETA-
DOS DAS FÊMEAS NOS GRUPOS.(TESTE NÃO-PARAMÉTRICO DE 
KRUSKAL-WALLIS, P<0,05).

Variável Grupo n Média Valor de p*

Porcentagem 
de segmentos 
lesados por animal

1 3 4,8

2 4 32,1

3 4 10,7

4 4 35,7

5 4 35,7 0,049

Já no Grupo 3, comparando-se apenas os machos, 
percebe-se que os animais apresentaram maior número 
de lesões que os demais grupos. No estudo dos grupos, 
houve relevância estatística quando comparados os 
Grupos 3 e 1 (p=0,010), Grupos 3 e 2 (p<0,001), Gru-
pos 3 e 4 (p<0,001) e Grupos 3 e 5 (p=0,015)(Tabela 3).

TABELA 3 - COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE SEGMENTOS AFETA-
DOS DOS MACHOS NOS GRUPOS.(TESTE NÃO-PARAMÉTRICO DE 
KRUSKAL-WALLIS, P<0,05).

Variável Grupo n Média Valor de p*

Porcentagem 
de segmentos 
lesados por animal

1 4 21,4

2 4 0,0

3 4 57,1

4 4 17,9

5 4 25,0 0,004

DISCUSSÃO

A definição do tempo de estudo foi baseado em 
modelos de indução de hipercolesterolemia que fize-
ram uso de suplementação alimentar rica em coleste-
rol, com tempo variando de 28 a 30 dias para ratos 
wistar,12,7 e de 56 a 90 dias para experimentos com 
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coelhos.10,3 Considerando o tempo para instalação da 
aterosclerose um processo de instalação mais lento que 
a alteração do perfil lipídico, considerou-se ser insufi-
ciente o período de 28 a 30 dias, optando-se pelo tem-
po de 90 dias para realização do experimento.

O local de lesão arterial mais comum no presen-
te estudo foi a aorta abdominal, confirmando os da-
dos presentes na litetatura.3De acordo com os tipos de 
lesões, foram encontrados dados semelhantes aos de 
Jaldin et al., em que foram observadas lesões em sua 
maioria iniciais (Tipos 1 e 2), induzidas através da su-
plementação dietética contendo 0,15% de colesterol, 
proveniente da gema de ovo.3 Esse resultado foi dife-
rente do obtido por Prim et al.,em que foram encontra-
das na maior parte das amostras lesões intermediárias 
(Tipo3), após administração de dieta contendo 1% de 
colesterol.10

Avaliando-se o peso dos animais, não foi verifica-
da diferença significativa. Já na comparação entre ma-
chos e fêmeas, notou-se ganho de peso dos machos 
superior ao das fêmeas, sendo significativo nos grupos 
com dieta suplementada com óleo de peixe (Grupo 3) 
e Prevelip® (Grupo 5). Isso levanta a hipótese de que 
cada suplementação afeta de maneira diferente o gê-
nero. Em estudo conduzido por Jaldin et al.,constatou-
-se que coelhos machos apresentaram maior ganho de 
peso após receberem dieta hipercolesterolêmica, com-
parado ao grupo com dieta padrão.3

Em relação aos níveis lipídicos, constatou-se maio-
res níveis de HDL, principalmente nos grupos com 
dieta hipercolesterolêmica isolada (Grupo 2) e asso-
ciada a óleo de peixe(Grupo 3), comparados aos gru-
pos suplementados com semente de linhaça (Grupo 
4) e Prevelip® (Grupo 5). Não foi verificada diferença 
significativa na redução dos níveis de LDL e triglicerí-
deos. Diferentemente na literatura, encontra-se que a 
suplementação com óleo de peixe apresenta-se eficaz 
apenas na redução dos valores de triglicerídeos quando 
comparado ao grupo controle em coelhos e camun-
dongos.7,13 Observa-se ainda que a suplementação com 
semente de linhaça mostra-se eficaz na redução dos ní-
veis de LDL, conforme avaliado em estudo neozelandês 

com coelhos.10

Analisando-se o processo aterosclerótico, não foi 
encontrada diferença significativa na comparação entre 
os grupos, em relação ao número de segmentos vascu-
lares acometidos, conforme observado em revisão da 
literatura.3,10 Porém, no presente estudo, foi verificada 
diferença significativa na comparação de indivíduos 
do mesmo gênero dos grupos. Para as fêmeas, a su-
plementação com óleo de peixe apresentou-se como 
fator protetor para o número de segmentos arteriais 
acometidos por animal, em comparação aos Grupos 2 
(p=0,049), 4 (p=0,019) e 5 (p=0,036). Esses resultados 
estão de acordo com os encontrados por Degirolamo et 
al., o qual encontrou que o óleo de peixe atuou como 
fator protetor no processo aterosclerótico em camun-
dongos fêmeas.14

Verificando-se os resultados obtidos para os ma-
chos, o óleo de peixe atuou como fator de risco ao 
aparecimento de lesões ateroscleróticas, pois houve 
maior número de alterações quando comparados com 
os Grupos 1 (p=0,010), 2 (p<0,001), 4 (p<0,001) e 5 
(p=0,015).

   

CONCLUSÕES

Os resultados demonstraram que os machos apre-
sentaram maior ganho de peso durante o estudo. Os 
níveis de HDL foram maiores no grupo com dieta su-
plementada com óleo de peixe em relação aos grupos 
suplementados com linhaça dourada e Prevelip®.As 
lesões ateroscleróticas verificadas encontravam-se em 
sua maioria ainda em estágio inicial. O segmento vas-
cular mais acometido foi a aorta abdominal.

Para as fêmeas do estudo com dieta suplementa-
da com óleo de peixe, o ômega-3 representou fator 
de proteção, apresentando menor acometimento de 
segmentos arteriais comparado aos grupos com die-
ta hipercolesterolêmica e suplementada com semente 
de linhaça dourada e Prevelip®. Já para os machos, o 
ômega-3 atuou como fator de risco, com maior núme-
ro de segmentos vasculares acometidos comparado aos 
demais grupos. 

ABSTRACT - OBJECTIVE: Evaluate the effects of fish oil supplementation, golden flax seed and Prevelip ® in ani-
mals receiving hypercholesterolemic diet, in the atherosclerotic process.METHODS:Experimental trial with duration 
of 90 days using 40 Wistar rats. Group 1: Commonration; Group 2: Hypercholesterolemic diet;Group 3: Hypercho-
lesterolemic diet and fish oil; Group 4: Hypercholesterolemic diet and golden flax seed; Group 5: Hypercholestero-
lemic diet and Prevelip®.RESULTS:The HDL levels were higher in Groups 2 and 3.The females of Group 3 presente-
dless arterial segments involved than Groups 4 (p = 0.019) and 5 (p = 0.036). The males of Group 3 presented more 
arterial segments affected compared to Group 1 (p = 0.010), 2 (p <0.001), 4 (p <0.001) and group 5 (p = 0.015).
CONCLUSION:The Ômega-3represented a protective factor for females, with less involvement of arterial segments, 
although, for the males, it represented a risk factor, with more number of affected segments..

KEYWORDS - Hypercholesterolemia, Atherosclerosis.
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RESUMO - Introdução: A otite média serosa ou otite média com efusão é uma importante causa de perda 
auditiva na infância. Apesar de alguns estudos demonstrarem a presença de bactérias ou fragmentos bac-
terianos na secreção na orelha média, ainda há alguma controvérsia sobre a sua presença nessa região. 
Objetivo:pesquisar a ocorrência de microorganismos no aspirado de orelha média nos pacientes com otite 
média com efusão. Métodos: Foram selecionados pacientes de um ambulatório de otorrinolaringologia com 
diagnóstico de otite média com efusão e com indicação de tratamento cirúrgico.No intra-operatório, foi rea-
lizada a timpanotomia para colocação do tubo de ventilação, e aspirado o conteúdo presente na orelha mé-
dia, quando este esteve presente. No aspirado foi realizado análise microbiológica e cultura e antibiograma.
Resultados:foram analisados 10 aspirados de orelha média, e o resultado foi negativo em todos os exames 
para o crescimento de bactérias.Conclusão:A amostra deste estudo demonstrou ausência do crescimento de 
bactérias, reforçando a linha de hipóteses de que a otite média com efusão não seria exatamente uma doença 
infecciosa, mas provavelmente inflamatória, reacional ou obstrutiva.

DESCRITORES - Otite média, drenagem, microbiologia.
 

Rev. Méd. Paraná/1467

Rev. Méd. Paraná, Curitiba.
2018; 76(1):21-23.

Artigo Original

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA EFUSÃO DE ORELHA MÉDIA 
DE PACIENTES SUBMETIDOS À TIMPANOTOMIA.

MICROBIOLOGY OF MIDDLE EAR EFFUSIONS FROM PATIENTS 
UNDERGOING TYMPANOTOMY.

José Fernando POLANSKI1, Eduardo de Barros SAROLLI2.

INTRODUÇÃO

A otite média serosa, otite média secretora ou 
ainda otite média com efusão (OME) é uma doença 
muito comum, principalmente nos primeiros anos 
de vida, sendo uma importante causa de perda au-
ditiva na infância. A OME é definida como a presen-
ça de fluido na orelha média na ausência de sinais 
ou sintomas de infecção otológica aguda, como dor 
ou febre, sendo acompanhada por perdas auditivas 
condutivas, de caráter permanente ou episódica, e 
que podem variar de grau leve a moderado(1). Dessa 
forma, a OME pode ser responsável por atrasos no 
desenvolvimento de fala e linguagem, justamente 
na infância, o principal momento de aquisição des-
sas habilidades de comunicação. 

A presença da secreção na orelha média re-
sulta em diminuição da mobilidade da membrana 
timpânica, formando uma barreira para a adequada 
condução da onda sonora e acarretando a perda 
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auditiva condutiva. Este acúmulo de líquido na cavi-
dade da orelha média é, em geral, uma resposta ou 
sequela de um processo inflamatório local, associa-
do ou não ao mau funcionamento da tuba auditiva. 
Algumas vezes essa situação é transitória, apresen-
tando resolução espontânea, outras vezes não tem 
melhora e o tratamento acaba sendo a inserção de 
tubos de ventilação(2).

A presença bacteriana na etiologia e na manu-
tenção desse processo é controversa, sendo a de-
tecção de bactérias em amostras de OME bastan-
te variável(3,4). Há também estudos em que não se 
identificou a presença de bactérias na secreção ex-
traída de orelhas médias com diagnóstico de OME 
(5). Além disso,a antibioticoterapia não é eficaz no 
tratamento de OME, não sendo recomendada(2). Há 
várias evidências que sustentam a hipótese de que 
o líquido da orelha média na OME seria estéril ou, 
no mínimo, que a presença bacteriana não seria um 
fator crucial na manutenção do processo.
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Este estudo tem a finalidade de pesquisar a ocor-
rência de microorganismos no aspirado de orelha mé-
dia em pacientes com otite média com efusão.

MÉTODO

Estudo observacional, transversal, prospectivo, re-
alizado no período de agosto a novembro do ano de 
2014, aprovado pelo Comitê de Ética institucional sob o 
nº 051555/2014 em 04/08/2014 e autofinanciado.

Foram selecionados para o estudo 10 pacientes 
do ambulatório de Otorrinolaringologia, com indicação 
médica de tratamento cirúrgico de OME previamente à 
inclusão nesse estudo. Os critérios de inclusão e exclu-
são na pesquisa foram:

Inclusão: pacientes com OME em sua fase crônica, 
com diagnóstico otoscópico e exames audiológicos e 
timpanométricos compatíveis.

Exclusão: paciente com infecção aguda de orelha 
média, pacientes com infecção aguda de vias aéreas 
superior e pacientes com uso de antibióticos nos últi-
mos 30 dias.

Os indivíduos selecionados foram submetidos à 
cirurgia padrão de timpanotomia com colocação de tu-
bos de ventilação, sob anestesia geral, após antissepsia 
do pavilhão auricular e do meato acústico externo com 
solução de iodopovidina. Foi coletada secreção da ore-
lha média para análise bacteriológica. Utilizou-se uma 
ponteira de aspirador estéril para coleta da secreção, 
que foi diretamente depositada numa solução de con-
servação (Caldo BHI – infusão de cérebro e coração). 
Foi realizada a pesquisa de microorganismos através de 
cultura e antibiograma segundo as normas do Clinical 
and Laboratory Standards Institute (CLSI/NCCLS) em 
meios seletivos e identificação MicroScanWalkAlway 
com provas complementares manuais. Habitualmente 
não é realizada nenhuma avaliação laboratorial nesse 
tipo de aspirado. 

RESULTADOS
 
Dos 10 paciente selecionados, em 3 deles não foi 

possível coletar o líquido daorelha média por escassez 
de conteúdo. Dos outros 7 pacientes, em 3 deles estava 
presente secreção bilateralmente e em 4 deles unilate-
ralmente. Das10 amostras coletadas, todas elas(100%) 
obtiveram resultado negativo para o crescimento bac-
teriano.

DISCUSSÃO

No passado, a OME era considerada como um pro-
cesso estritamente inflamatório, e a presença de qual-
quer conteúdo era tida como sendo residual à inflama-
ção prévia, sendo considerada estéril. Há algum tempo, 
vários autores demonstraram a presença de bactérias 
ou fragmentos bacterianos na secreção da OME e isso 

levou à uma mudança de conceitos(4,6,7). Entretanto, há 
ainda controvérsias com relação a presença dessa bac-
térias e principalmente quanto a importância ou não 
delas na fisiopatogenia da OMS.

Algumas publicações apontam a presença de frag-
mentos bacterianos em mais de 50% dos aspirados de 
orelha média, por método de PCR (em inglês Poly-
merase Chain Reaction - Reação em cadeia da polime-
rase). As bactérias mais encontradas são:H. influenzae, 
S. pneumoniae e M. catarrhalis(7). Ainda sobre esta téc-
nica de exame, há estudos que detectaram a presença 
de alguns vírus como prováveis causadores da OME 
em pacientes com cultura bacteriana negativa(8,9). Há 
autores que apontam a presença de bactérias identifi-
cadas por exame de cultura variando de 0 a 33%(4,5,7,10). 
Uma explicação para essa disparidade de achados seria 
a grande variabilidade de métodos de coleta,de preser-
vação ou mesmo de contaminação do material. Outros, 
acreditam que as amostras de cultura são negativas 
mas que essas mesmas amostras seriam positivas quan-
do submetidas à técnica de PCR. A crítica ao método 
de PCR reside na incerteza sobre se as amostras de 
bactérias detectadas são íntegras e viáveis ou apenas 
fragmentos de bactérias mortas resultantes de processo 
infeccioso prévio(11). 

Outra explicação seria a presença de biofilmes. 
Biofilmes são aglomerados bacterianos com caracterís-
ticas estruturais e fisiológicas especiais, particularidades 
essas que promovem resistência bacteriana aos trata-
mentos antibióticos e proteção especial contra os me-
canismos de defesa do hospedeiro(11,12).Esses aglomera-
dos bacterianos estariam presentes em algumas regiões 
da orelha média, tuba auditiva e tonsila faríngea,o que 
poderia justificar o resultado negativo ao coletar apenas 
o fluido da orelha média. No entanto, a presença des-
ses aglomerados bacterianos seria suficiente para ma-
nutenção de um processo inflamatório locorregional. 

CONCLUSÃO

A nossa amostra não demonstrou a presença de 
bactérias no aspirado da secreção da orelha média, justi-
ficando a hipótese de que a OME não seria uma doença 
infecciosa, ou pelo menos não uma doença infecciosa 
padrão, mas seria, provavelmente, apenas inflamatória, 
reacional e obstrutiva. Outras formas de detecção de 
microorganismos, como a PCR, poderiam demonstrar 
fragmentos bacterianos não identificáveis pela cultura, 
conforme demonstrado em outros estudos.

Análise microbiológica da efusão de orelha média de pacientes submetidos à timpanotomia.
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ABSTRACT - Introduction:Glue ear or otitis media with effusion (OME) is an important cause of hearing loss in 
childhood. Although some studies have shown the presence of bacterial or bacterial fragments in the middle ear 
effusion, there is still some controversy about its presence in the ear. Objective: To investigate the occurrence of 
microorganisms in the middle ear aspirate from patients with OME. Methods: Patients were selected from an otorhi-
nolaryngology outpatient clinic with diagnosis of OME and with indication of surgical treatment. In the intraopera-
tive time, the tympanotomy was performed in order to place the ventilation tube, and the contents present in the 
middle ear were aspirated. Was carried out microbiological analysis and culture and antibiogram of the effusion. 
Results: 10 middle ear effusions were analyzed, and the result was negative in all tests for the growth of bacteria. 
Conclusion: this study demonstrated the absence of bacterial growth, justifying the hypothesis that OME is not an 
infectious disease but probably inflammatory, reactive and obstructive disease.

KEYWORDS - Otitis Media, drainage, microbiology.
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RESUMO - OBJETIVOS: Analisar o perfil clínico-epidemiológico de pacientes com câncer cutâneo não-me-
lanoma em hospitais do oeste do Paraná. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo retrospectivo de pacientes diag-
nosticados com câncer não-melanoma cutâneo entre os anos de 2005 a 2015 por meio da plataforma online 
do Instituto Nacional de Câncer. Foram coletados dados referentes ao tipo de câncer, à idade, ao sexo, à raça 
e à ocupação dos pacientes.RESULTADOS: 4.823 pacientes foram analisados no período do estudo. Houve 
predomínio do sexo masculino (51,2%), a partir da quinta década de vida, brancos (89,7%), com ocupação 
na área agropecuária (16,5%).CONCLUSÕES: Há discordância com a literatura vigente apenas quanto ao sexo 
acometido, mas não para todo os tipos de tumores cutâneos não-melanoma e parcialmente quanto à ocupa-
ção. O predomínio de casos em pessoas expostas ao sol sugere uma importante necessidade de prevenção 
no que tange o sistema de atenção primária.

DESCRITORES - Não-Melanoma, Câncer de pele, Carcinomas basocelular e espinocelular.
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CUTÂNEOS BASOCELULARES E ESPINOCELULARES NO OESTE 
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EPIDEMIOLOGICAL RETROSPECTIVE ANALYSIS OF BASOCELLULAR 
AND SPINOCELLULAR SKIN CANCERS IN THE WEST OF PARANÁ FROM 

2005 TO 2015.
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INTRODUÇÃO

O câncer possui altas taxas de prevalência na 
população mundial. Não obstante, o Brasil está en-
tre um dos países com grandes números de casos, 
o que se deve ao fato dele ser um país ainda em 
desenvolvimento, o que denota um menor estímulo 
a prevenção de tal moléstia, apesar dos grandes es-
forços para tal. Dessa forma, sabe-se que é necessá-
rio um investimento maior na atenção primária e se-
cundária com campanhas e avaliações que ajudem 
as pessoas a detectar o quanto antes esses tumores 
(INCA, 2016)10.

Estima-se que o câncer de pele no Brasil seja o 
mais frequente dentre os tumores malignos, corres-
pondendo a 30% de todas as neoplasias que se tem 
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registro no país (INCA, 2016)8. Tal fato deve-se prin-
cipalmente à exposição frequente e sem proteção 
à radiação ultravioleta. Mas também, outros fatores 
menos frequentes podem ser desencadeantes da 
doença como a própria genética, onde indivíduos 
mais susceptíveis à carcinogênese desenvolvem ge-
nodermatoses e essas passam a estimular a prolife-
ração celular descontrolada(AZULAY, 2008)1.

É importante ressaltar que a destruição da ca-
mada de ozônio da atmosfera por práticas indus-
triais exacerbadas permite que os raios ultravioletas 
penetrem melhor na Terra e assim aumentem a fre-
quência do câncer de pele no mundo (World Health 
Organization, 2014)14. Contudo, o mais interessante 
é que o câncer de pele, apesar de prevalente e inci-
dente no país, é um dos tipos de cânceres que mais 
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pode ser evitado, justamente pelo uso de filtro solar e 
diminuição da exposição de certas áreas ao sol (SENAet 
al., 2016)13. 

Existe uma subdivisão entre os cânceres de pele: 
câncer cutâneo melanoma e câncer cutâneo não mela-
noma. Quanto ao melanoma, sabe-se que esse subtipo 
é o menos frequente no Brasil – apenas 3% dos casos 
-, contudo o mais maligno devido a sua grande chance 
de evoluir com metástases. Como o próprio nome su-
gere, a lesão desse tipo de câncer é pigmentada, sendo 
assim, observa-se uma mancha escura na pele de bor-
das irregulares e com acompanhamento de coceira e 
descamação (INCA, 2016)9.

Diferentemente do câncer melanoma, o não mela-
noma é o mais frequente dentre os cutâneos e dentre 
os tumores malignos que se tem nota no Brasil - 30% 
dos casos. Embora seja frequente, seu índice de mor-
talidade é pequeno devido as baixas taxas de metásta-
ses. (INCA, 2016)9.Contudo, ele é altamente destrutivo, 
o que gera alta morbidade (BROETTO, et al., 2012)3.
Além disso, ele não está relacionado com a melanina, 
mas sim com o tipo celular do tumor. É por isso que 
existe uma classificação mais específica dos cânceres 
não melanoma, sendo o carcinoma basocelular (CBC) 
e carcinoma espinocelular ou escamocelular (CEC) os 
subtipos mais frequentes (AZULAY, 2008)1. Infelizmen-
te, como preconiza o estudo de COSTA, 2012,5 a baixa 
mortalidade dos cânceres não melanoma constitui uma 
causa para a subnotificação desses tumores em todo o 
mundo.

O carcinoma basocelular atinge as células basais 
da epiderme, que se localizam na região mais profun-
da desse tecido. É a neoplasia mais comum entre os 
tumores epiteliais – cerca de 65% dos casos. (MAUTARI 
& PIMENTEL, 2006)11. Observa-se que há uma discreta 
preferência por mulheres, acima de 30 anos e bran-
cas e, além disso, é importante ressaltar que raramente 
ocorre em negros por causa da melanina que os pro-
tegem contra a radiação solar, mas, em contrapartida, 
quanto mais a pessoa apresentar a pele clara, os olhos 
claros e os cabelos louros, associados à exposição solar 
sem fator protetivo, as chances de desenvolver esse tu-
mor maligno aumentam muito (AZULAY, 2008)1. Além 
disso, possui um alto grau de malignidade, mas um bai-
xo potencial de metastização. (FERREIRA et al., 2013)6.

Já o segundo subtipo, o carcinoma espinocelular, 
além da pele, pode acometer mucosas e outras partes 
do organismo. Quanto a pele, corresponde à 20% dos 
cânceres cutâneos e atinge as camadas mais superiores 
da pele, mais especificamente as células escamosas. É 
um subtipo um pouco mais raro que o CBC e possui 
mais chances de metastização em comparação ao mes-
mo, sendo para ossos, cérebro e pulmões os principais 
locais (BROETTO, et al., 2012)3. Costuma surgir mais 
em regiões da pele que já possuíram uma lesão ante-
rior, como ceratoses actínicas, cicatrizes, úlceras e trau-
mas. Também está intimamente ligado a pele clara e a 
exposição à radiação solar (AZULAY, 2008)1.

De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Cân-
cer)9 estimou-se que em 2016 foram registrados 80.850 
casos novos não melanoma em homens e 94.910 em 
mulheres. Além disso, dados mostraram que ele é mais 
incidente nas Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, sen-
do a região Sul a área a qual esse estudo engloba. Em 
2014, o SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade) 
registrou mais óbitos ocasionados por câncer não me-
lanoma que melanoma no Brasil. Apesar da baixa leta-
lidade do câncer cutâneo não melanoma, isso se deve 
a sua alta incidência, o que praticamente acaba equi-
valendo o número de óbitos entre os cânceres de pele.

Dessa forma, analisando os dados expostos, po-
demos evidenciar uma grande prevalência e incidência 
do câncer de pele não melanoma, com baixas taxas 
de mortalidade, porém alta morbidade. Além disso, é 
bastante incidente na Região Sul do Brasil, motivo pelo 
qual esse estudo foi feito. Assim sendo, traçar um perfil 
epidemiológico mais especificamente da região Oeste 
do Paraná pode ajudar à um precoce diagnóstico des-
sas neoplasias e levantar questões a serem resolvidas 
em futuro próximo, à exemplo proteger melhor os tra-
balhadores dessa região quanto à exposição prolonga-
da à radiação ultravioleta.

MATERIAS E MÉTODOS

Para fins de estudo epidemiológico-clínico foram 
usados dados do INCA – Instituto Nacional do Câncer, 
por meio do Integrador RHC, cuja função é armazenar 
os Registros Hospitalares de Câncer (RHC) do Brasil. 
Usou-se como referência dois hospitais oncológicos da 
cidade de Cascavel no Paraná, a UOPECCAN (União 
Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer) e 
o CEONC (Centro de Oncologia de Cascavel). Os crité-
rios do estudo levaram em consideração dados como o 
tipo histológico do câncer, a faixa etária dos pacientes, 
o sexo, a ocupação e a raça.Tais informações foram 
analisadas no período entre 2005 e 2015.

A utilização do referencial bibliográfico foi feita 
por meio de um reconhecimento do material de forma 
seletiva e interpretativa. Além disso, foram utilizadas as 
plataformas virtuais do SciELO e PubMed, além de jor-
nais, revistas científicas, como os Anais Brasileiros de 
Dermatologia, livros e artigos da área da saúde.

RESULTADOS

Foram analisados 4.823 casos entre o período de 
2005 a 2015, sendo 2.352 pacientes do sexo feminino 
(48.7%) e 2.471do sexo masculino (51.2%).

Existem dois perfis histológicos mais incidentes: 
o carcinoma basocelular sem outras especificações 
(SOE) com 3.821 casos (79,2%) e o carcinoma espino-
celular sem outras especificações (SOE) com 877 casos 
(18,1%). Ainda, com menor frequência observou-se os 
carcinomas basocelulares fibroepitelial, com 2 casos 
(0,04%), infiltrativo com 18 casos (0.3%), nodular, com 
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56 casos (1,6%) e o superficial com 40 casos (0,82%). 
E quanto ao carcinoma espinocelular, existe também o 
in situ, com 9 casos (0,18%). Comparativamente, como 
mostra a Figura 1, há maior frequência de CBC como 
evidenciado por COSTA, 20125.

FIGURA 1: DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE CARCINOMAS CUTÂNE-
OS NÃO MELANOMA EVIDENCIANDO OS TIPOS HISTOLÓGICOS E 
A QUANTIDADE DE PESSOAS ACOMETIDAS POR ESSES SUBTIPOS.

Quanto à idade houve um pico máximo na sétima 
década de vida, mas a prevalência de casos femininos 
e masculinos é registrado a partir da quinta década de 
vida. Dentre eles, 647 acometeram pessoas dos 40 aos 
49 anos (13,4%), 976 casos acometeram pessoas de 50 a 
59 anos (20,2%),1.272 casos acometeram pessoas entre 
60 a 69 anos (26,3%) e 1.094 casos em pacientes cuja 
idade era entre 70 a 79 anos (22,6%). Embora entre as 
faixas etárias abordadas a maioria dos casos sejam mas-
culinos, entre 0 e 19 anos e com 75 anos ou mais há um 
predomínio de casos femininos, dados esses mostrados 
na Figura 2.

FIGURA 2: DISTRIBUIÇÃO DO ACOMETIMENTO MASCULINO E FE-
MININO DOS CÂNCERES NÃO MELANOMA EM COMPARAÇÃO A 
IDADE DOS PACIENTES.

Ainda, entre os dois grandes grupos de carcino-
mas, houve predomínio de casos masculinos nos car-
cinomas de células escamosas, com 498/886 casos 
(56,2%), assim como nos carcinomas basocelulares, 
com 1.973/3937 casos (50,1%). 

Em se tratando de raça/cor, os pacientes com 
maior predomínio da doença foram os brancos, tanto 
em CBC quanto em CEC assim como preconizado por 
SENA et al., 201613, com 4.327 casos (89,7%), seguidos 
dos pardos, com 371 casos (7,6%), negros, com 29 ca-
sos (0,6%), apenas 22 amarelos (0,4%) e 3 indígenas 

(0,06%). É importante relatar que 71 casos (1,4%) não 
se tem relato sobre raça/cor.Assim como afirma AZU-
LAY, 20081, há pouca evidência de negros com CEC 
justamente pela proteção que esse grupo de pessoas 
possui em decorrência da melanina.

Infelizmente, como mostra a Figura 3, quanto ao 
parâmetro ocupacional, a maioria dos pacientes foram 
indevidamente registrados, pois dos 4.823 doentes, 
3.265 (67,9%) não foram adscritos, ou seja, uma quanti-
dade de pessoas muito grande. Contudo, das 1.558 pes-
soas catalogadas, observou-se que 1.149 (73,4%) estão 
envolvidas em seu cotidiano com atividades de exposi-
ção solar, sendo a principal vertente o ramo agropecu-
ário com 799 casos (51,2%). 

FIGURA 3: DISTRIBUIÇÃO DOS ACOMETIDOS POR CÂNCER NÃO 
MELANOMA EM COMPARAÇÃO À SUA OCUPAÇÃO E A RELAÇÃO 
ENTRE A EXPOSIÇÃO SOLAR DOS MESMOS.

Outros trabalhos com exposição prolongada ao 
sol totalizam 350 casos dos 1.558 catalogados (22,4%). 
Sendo assim, nota-se a importância da exposição solar 
em relação aos cânceres cutâneos não-melanoma, pois, 
como dito anteriormente, entre os casos registrados, 
eles são a maioria. Já os trabalhos com baixa ou ne-
nhuma exposição ao sol totalizam apenas 409 casos 
(26,2%).

DISCUSSÕES

Os valores encontrados nesse estudo quanto ao 
predomínio masculino de casos de tumores não-me-
lanoma cutâneo condizem parcialmente com a litera-
tura atual. Percebe-se no estudo de GOLEMAN et al., 
19787que há um predomínio masculino nos casos de 
carcinoma espinocelular cutâneos, mas uma incidência 
igual em carcinomas basocelulares, diferentemente do 
que é apresentado nesse estudo, onde o predomínio de 
casos masculinos se dá em ambos os tipos de tumores. 
Além disso, como preconiza a AZULAY, 20081, os carci-
nomas basocelulares possuem uma discreta preferência 
pelo sexo feminino.

Quanto aos tipos histológicos, realmente o carci-
noma basocelular é o mais frequente entre os tumores 
malignos cutâneos - 70% dos casos -, conforme preco-
niza o estudo deROSSATO et al., 201612, dados esses 
que confirmam o estudo realizado na região oeste do 
Paraná. E em segundo lugar, com 25% dos casos, está o 
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carcinoma espinocelular, como preconiza o INCA, 2016 
– Instituto Nacional de Câncer9. Infelizmente, nem to-
dos os pacientes diagnosticados tiveram suas doenças 
devidamente registradas, pois os subtipos dos cânceres 
não-melanoma não estão devidamente especificados, 
como podemos observar nas descrições de “Sem outras 
especificações-SOE”.

Assim como preconiza o estudo MAUTARI & PI-
MENTEL, 200611, a idade prevalente do carcinoma ba-
socelular é a partir da quarta década de vida, com pico 
de incidência na sexta década. Nosso estudo demons-
trou que os vários subtipos de carcinoma basocelular 
registrados, assim como o SOE tiveram sua prevalência 
a partir da quinta década de vida e seu pico de inci-
dência na sétima década. Com carcinoma espinocelular 
cutâneo obtivemos os mesmos resultados, porém esse 
resultado vai de encontro com a literatura, como relata 
o AZULAY, 20081 como sendo, esse carcinoma, uma 
“doença do adulto velho”, acometendo a maioria das 
pessoas a partir da sexta década de vida.

Vários estudos demonstram que a raça do paciente 
é muito influenciável. Os negros são menos acometi-
dos, pois possuem a melanina como fator protetivo, di-
ferentemente dos brancos, que possuem esse fator em 
quantidades menores e, por isso, tornam-se mais sus-
ceptíveis à desenvolverem a doença (AZULAY, 2008)1. 
O predomínio de acometimentos de brancos na região 
oeste do Paraná confirma essa teoria.

Por fim, a exposição prolongada à radiação solar 
contribui ainda mais para o aparecimento dos tumores 

(CORTEZ et al., 2016)4. Pessoas brancas que se expõe 
mais frequentemente ao sol em suas profissões apre-
sentaram a maioria dos casos relatados nesse estudo. 
Tal fato denota que a maioria dos estudos estão corre-
tos quanto à ocupação da pessoa estar relacionada ao 
desenvolvimento dos cânceres cutâneos não-melano-
ma. O que foi observado nesse estudo e o que é relata-
do na literatura é que a maioria das pessoas acometidas 
trabalham na área da agricultura ou em áreas de expo-
sição solar como condutores de veículos e carpinteiros. 
É o que diz GOLEMAN et al., 19787: “O fator solar foi 
evidenciado através de vários dados como a baixa inci-
dência em negros, a grande incidência fácil, a história 
frequente de exposição solar prolongada e a grande 
incidência em lavradores”.

CONCLUSÃO

Conclui-se que houve concordância na maioria 
dos dados obtidos nesse estudo, em especial quanto 
a idade e a raça dos pacientes. Porém, em se tratando 
do sexo e da ocupação houve discreta discordância em 
alguns dados. Acredita-se que, devido aos dados mos-
trarem que pessoas que se expõem ao sol e não tem 
suas peles pigmentadas, serem as pessoas mais aco-
metidas, é sugestivo que campanhas sejam feitas para 
evitar esse tipo de comprometimento para o ser huma-
no, visto que na Região Oeste há um predomínio na 
ocupação com exposição direta ao sol.

ABSTRACT - OBJECTIVE: To analyze the clinical-epidemiological profile of patients with non-melanoma skin can-
cer in hospitals in the region of Paraná. MATERIALS AND METHODS: Retrospective study of patients diagnosed 
with cutaneous non-melanoma cancer between the years 2005 to 2015, through the online platform of the Instituto 
Nacional do Câncer (INCA). Data were collected regarding the type of cancer, age, sex, race and occupation of the 
patients.RESULTS: 4.823 patients were analyzed during the study period. Male (51.2%) predominated, from the fifth 
decade of life, of whites (89.7%), with occupation in the agricultural area (16.5%).CONCLUSIONS: There is disagre-
ement with a current literatureonly as to the sex involved, but not for all types of non-melanoma skin tumors and 
for the occupation. The prevalence of cases in exposed persons, at the same time, suggests an important need for 
prevention regarding the primary care system.
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RESUMO - A apendicite aguda exige um diagnóstico precoce e preciso. Alvarado desenvolveu escala clínico-
-laboratorial para auxiliar o diagnóstico. O objetivo deste estudo foi avaliar as correlações entre Escore de 
Alvarado e a história clínica em pacientes com diagnóstico presuntivo de apendicite aguda e submetidos 
a apendicectomia em Hospital Universitário. Foram avaliados prospectivamente 82 pacientes no período 
compreendido entre maio e agosto de 2016. A partir de protocolo de coleta realizou-se análise descritiva da 
prevalência segundo: idade, gênero, Escore de Alvarado, período de evolução, período de internamento hos-
pitalar, sinais e sintomas, leucocitose e grau de inflamação apendicular. Os participantes foram divididos em 
grupos de acordo com o escore obtido: 0 a 4 (baixo), 5 a 6 (médio) e 7 a 10 (alto). O Escore de Alvarado mé-
dio foi 4,9 pontos com predomínio da faixa 0 a 4 (50%). O grau I de inflamação foi o mais frequente (45,6%), 
seguido pelo grau II (34,2%), grau III (11,4%) e grau IV (8,9%). A apendicite aguda complicada foi observada 
em 16 (20,3%) casos, enquanto a não complicada em 63 (79,7%). Demonstrou-se significância estatística 
entre Escore de Alvarado e as variáveis: período de internamento (p=0,02), grau de inflamação apendicular 
(p=0,08) e complicação apendicular (p=0,04), parâmetros fundamentais na clínica da afecção apendicular.

DESCRITORES - Apendicite aguda, Escala de alvarado, Apendicectomia, Abdome agudo.
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APENDICITE AGUDA: ESTUDO DA ESCALA DE ALVARADO E 
SUAS CORRELAÇÕES EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

ACUTE APENDICITIS: ALVARADO SCALE STUDY AND CORRELATIONS 
IN TEACHING HOSPITAL.

Jurandir Marcondes RIBAS FILHO1, Carlos Roberto NAUFEL JR2, Igo Almeida AMORIM3,  
Juliana HORN3, Ricardo Lermen FAGUNDES3, Guilherme Tadashi Hono BATISTA3.

INTRODUÇÃO

A apendicite aguda ainda figura como a prin-
cipal causa de abdome agudo cirúrgico, exigindo 
diagnóstico acurado e veloz. Apresenta-se em alta 
prevalência e grande variabilidade de sinais e sin-
tomas. Neste sentido, Alvarado desenvolveu uma 
escala clínico-laboratorial para auxiliar o diagnós-
tico. Homens são mais acometidos do que mulhe-
res, sendo uma prevalência de 8.6% para homens 
e 6.7% entre as mulheres. Apesar dos avanços no 
diagnóstico e tratamento, ainda está associada com 
uma morbidade de 10% e mortalidade entre 1-5%1,2. 

A apendicite aguda pode apresentar-se com 
diferentes graus de inflamação: catarral, supurativa, 
gangrenosa e perfurativa3. O diagnóstico é funda-

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (HUEC), PR, Brasil.
1 - Doutor em Cirurgia. Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Princípios da Cirurgia do Instituto de Pesquisas Médicas da Faculdade 
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2 - Membro do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.
3 - Acadêmico de Medicina na Faculdade Evangélica do Paraná.

Endereço eletrônico: Igo Almeida de Amorim - igo.a.md@gmail.com

mentalmente clínico, sendo descrita uma sintomato-
logia clássica que se inicia com anorexia e dor ab-
dominal mal localizada, usualmente em mesogástrio 
ou região periumbilical. Com a evolução do quadro, 
a dor torna-se localizada, situando-se em fossa ilíaca 
direita. Outros sinais e sintomas são: febre baixa, 
náuseas e vômitos4.

Em muitos pacientes os primeiros sintomas são 
pouco específicos como indigestão, flatulência, irre-
gularidade intestinal, diarreia, e um mal-estar gene-
ralizado. Destaca-se que criança e idosos apresen-
tam frequentemente quadros atípicos, tornando o 
diagnóstico mais complexo e eventualmente tardio5.

A utilização de métodos de diagnostico por 
imagem é de grande valia, destacando-se a ultrasso-
nografia e a tomografia computadorizada para este 
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fim. Além de serem métodos não invasivos, reduzem as 
apendicectomias não terapêuticas. Apesar disso, tam-
bém apresentam aspectos negativos como no caso da 
tomografia computadorizada em que há a utilização de 
contraste e o custo é elevado, ou na ultrassonografia, 
em que o resultado é operador-dependente bem como 
há dificuldade técnica em alguns perfis de pacientes, 
como por exemplo obeso. Exames laboratoriais, como 
hemograma e leucograma são utilizados rotineiramente 
no diagnóstico de apendicite aguda5,6.

O tratamento padrão ouro para a apendicite aguda 
é a retirada do apêndice, por cirurgia aberta ou lapa-
roscopia. Para se evitar complicações como abscessos e 
perfurações, por muito tempo foi adotada uma conduta 
mais intervencionista, o que resultou em altas taxas de 
laparotomias não terapêuticas (15 a 30%). A realização 
destas laparotomias não terapêuticas eleva o número 
de complicações (infecções de sítio cirúrgico, absces-
sos, deiscências, choque, entre outras) além de elevar 
os custos; nos Estados Unidos da América são gastos 
742 milhões de dólares anuais7.

Entendendo-se a necessidade de aperfeiçoar o uso 
de recursos financeiros, diminuir o índice de apendicec-
tomias desnecessárias e facilitar o diagnóstico, diversas 
escalas foram desenvolvidas buscando correlacionar 
achados clínicos e laboratoriais. A escala de Alvarado é 
a mais notória, baseada em sinais, sintomas e achados 
laboratoriais. Os sinais utilizados são: defesa abdominal 
em fossa ilíaca direita, descompressão brusca dolorosa 
em fossa ilíaca direita e febre (acima de 37,2°C); os sin-
tomas: dor migratória para fossa ilíaca direita, anorexia 
e náuseas/vômitos; os achados laboratoriais: leucocito-
se (>10.000) e desvio à esquerda8.

Diversos estudos revelam a eficácia da Escala de 
Alvarado com sensibilidade variando de 72% a 90% e 
especificidade de 16% a 88%, dependendo do estudo 
analisado9–11. 

Porém a Escala de Alvarado apresenta algumas li-
mitações, uma vez que foi construída utilizando-se de 
estudo retrospectivo e análises univariáveis, suscitando 
a necessidade de mais estudos para que haja aprimora-
mento desta ferramenta12. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o escore de 
Alvarado dos pacientes com diagnóstico presuntivo de 
apendicite aguda e submetidos a cirurgia de apendicec-
tomia em hospital universitário bem como suas correla-
ções clínico-epidemiológicas.

MATERIAL E MÉTODO

Este foi um estudo transversal, analítico e pros-
pectivo. Foram avaliados 82 pacientes submetidos a 
cirurgia de apendicectomia pelo Serviço de Cirurgia 
Geral do Hospital Universitário Evangélico de Curiti-
ba (HUEC), no período compreendido entre maio e 
agosto de 2016. O presente estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa em Humanos da Sociedade 
Evangélica Beneficente.

Foram incluídos pacientes submetidos a apendi-
cectomia os quais anamnese e exame físico de admis-
são foram realizados pelo residente em cirurgia geral 
participante do grupo de pesquisa e sob a supervisão 
de um cirurgião preceptor. Foram excluídos da casu-
ística indivíduos que não correspondiam aos critérios 
de inclusão, assim como os que não apresentaram in-
formações necessárias para o cálculo do escore de Al-
varado.

Os participantes foram acompanhados durante 
todo o período de internamento, pelo residente do 
serviço de cirurgia geral, tendo os dados inicialmente 
transcritos em prontuário eletrônico conforme protoco-
lo de coleta elaborado pelos autores que apresentou 
entre os itens: iniciais do paciente, idade, gênero, data 
de internamento, data de alta, horas de evolução, histó-
ria clínica, sintomatologia, sinais semiológicos, grau de 
inflamação apendicular e escala de Alvarado.

Os graus de inflamação apendicular foram caracte-
rizados pelo Serviço de Cirurgia Geral conforme proto-
colo a seguir: Grau I catarral, Grau II supurativa, Grau 
III gangrenosa, Grau IV perfurativa.

O escore de Alvarado foi calculado a partir das 
informações descritas em prontuário eletrônico e pon-
tuados de acordo com orientado por Alvarado. O re-
sultado obtido foi dividido em faixas de 0 a 4, 5 e 6, 
e por fim 7 ou superior. Sendo a mesma metodologia 
proposta por outros autores8,13.

Os resultados de variáveis quantitativas foram des-
critos por médias, medianas, valores mínimos, valo-
res máximos e desvios padrões. Variáveis qualitativas 
foram descritas por frequências e percentuais. Para a 
comparação de três grupos definidos pelo escore de Al-
varado, em relação a variáveis quantitativas, foi usado 
o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. A condição 
de normalidade das variáveis foi avaliada pelo teste de 
Kolmogorov-Smirnov. Em relação a variáveis qualita-
tivas, as comparações foram feitas usando-se o teste 
de Qui-quadrado. Valores de p<0,05 indicaram signi-
ficância estatística. Os dados foram analisados com o 
programa computacional IBM SPSS Statistics v.20.

RESULTADOS

Observou-se 42 pacientes do gênero masculino, 
correspondendo a 51,2% da casuística, e 40 do femi-
nino (48,8%). 

A idade mínima observada foi 12 anos e a máxima 
88 anos, obtendo-se como média 29,5 anos. A faixa etá-
ria mais acometida foi de 20 a 29 anos, correspondendo 
a 46,3% da casuística (GRÁFICO 1).

Apendicite aguda: estudo da escala de alvarado e suas correlações em hospital universitário.
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GRÁFICO 1 – FAIXA ETÁRIA
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FONTE: OS AUTORES (2016).

Observou-se um escore de Alvarado médio de 4,7 
pontos. Ocorreu maior prevalência da faixa entre 0 e 4 
pontos (GRÁFICO 2).

GRÁFICO 2 – RESULTADO OBTIDO DO ESCORE DE ALVARADO
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FONTE: OS AUTORES (2016).

O período de evolução variou entre 12 horas e 504 
horas, obtendo-se como valor médio 72 horas. Ocorreu 
ligeiro predomínio – 27 pacientes (32,9%) – da faixa de 
24,1 a 48 (TABELA 1).

TABELA 1 – PERÍODO DE EVOLUÇÃO

Período de evolução (horas) n %

12 a 24 26 31,7

24,1 a 48 27 32,9

48,1 a 72 11 13,4

> 72 18 22,0

Total 82 100,0
 
FONTE: OS AUTORES (2016).

O período médio de internamento foi de 2,5 dias, 
tendo-se como valor mínimo 0,9 dia e máximo 7,9 dias. 
A maior parcela dos pacientes – 45 (54,9%) – perma-
neceu internada por período igual ou inferior a 2 dias, 
outros 25 (30,5%) permaneceram 3 a 4 dias e apenas 12 
(14,6%) por período superior a 4 dias. 

A correlação entre o período de internamento e 
o escore de Alvarado apresentou diferença estatística 
significativa, p=0,020 (TABELA 2).

TABELA 2 – CORRELAÇÃO ENTRE ESCORE DE ALVARADO E PERÍ-
ODO DE INTERNAMENTO

Período de internamento  
(dias)

Escore de Alvarado

0 a 4 5 a 6 7 a 10

Até 2 28 15 2

68,3% 53,6% 15,4%

3 ou 4 9 8 8

22,0% 28,6% 61,5%

> 4 4 5 3

9,8% 17,9% 23,1%

Total 41 28 13
 
FONTE: OS AUTORES (2016).
VALOR DE P: 0,020

A presença de dor abdominal migratória foi obser-
vada em 50 (61%) do total de casos estudados.

Quanto a localização predominante da dor abdo-
minal, fossa ilíaca direita foi encontrado em 73 (89%) 
pacientes, seguido por dor abdominal difusa em 7 
(8,5%) pacientes, por fim, dor em epigástrio e meso-
gástrio apresentaram o mesmo valor, presentes em 1 
(1,2%) da casuística.

Dentre os sinais e sintomas associados, dor abdo-
minal foi encontrada em todos os casos, seguido de 
náusea ou vômitos em 70,7%, hiporexia ou anorexia 
em 53,7% e febre em 47,6% (GRÁFICO 3).

GRÁFICO 3 – SINAIS E SINTOMAS 
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Quanto aos achados do exame físico, observou-se 
prevalência do sinal de Blumberg (dor a descompres-
são brusca em fossa ilíaca direita), conforme demons-
trado no Gráfico 4. 
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GRÁFICO 4 – ACHADOS OBSERVADOS NO EXAME FÍSICO

1,2%

1,2%

2,4%

2,4%

15,9%

80,5%

0,0% 100,0%

Sinal do Psoas

Plastrão apendicular

Sinal de Dunphy

Sinal de Murphy

Sinal de Rovsing

Sinal de Blumberg

Percentual de casos

FONTE: OS AUTORES (2016).

A leucocitose foi observada em 53 (67,9%) dos 
pacientes 78 pacientes analisados. Quanto ao desvio 
nuclear à esquerda, foi encontrado em 18 (24,3%) dos 
74 pacientes avaliados.

Quanto a avaliação macroscópica do grau de in-
flamação apendicular, dos 79 casos estudados obteve-
-se maior prevalência do grau apendicular I em 45,6%, 
grau II em 34,2%, grau III 11,4%, e por fim, grau IV em 
8,9% da amostra. Foi encontrada associação estatistica-
mente significativa (p=0,08) entre o Escore de Alvara-
do e o grau de inflamação apendicular macroscópico 
(TABELA 3).

TABELA 3 – CORRELAÇÃO ENTRE ESCORE DE ALVARADO E GRAU 
APENDICULAR

Grau apendicular macroscó-
pico

Escore de Alvarado

0 a 4 5 a 6 7 a 10

Grau I 26 7 3

66,7% 25,9% 23,1%

Grau II 11 11 5

28,2% 40,7% 38,5%

Grau III 1 5 3

2,6% 18,5% 23,1%

Grau IV 1 4 2

2,6% 14,8% 15,4%

Total 39 27 13
 
FONTE: OS AUTORES (2016).
VALOR DE P: 0,008

A presença de apendicite aguda (A.A) compli-
cada foi observada em 16 (20,3%) casos, enquanto a 
A.A não complicada ocorreu em 63 pacientes (79,7%). 
Foi observada diferença estatisticamente significativa 
(p=0,004) ao analisar a correlação entre o escore de Al-
varado e a prevalência de A.A complicada (TABELA 4).

TABELA 4 – CORRELAÇÃO ENTRE ESCORE DE ALVARADO E A.A 
COMPLICADA

Apendicite aguda Escore de Alvarado

0 a 4 5 a 6 7 a 10

Não complicada 37 18 8

94,9% 66,7% 61,5%

Complicada 2 9 5

5,1% 33,3% 38,5%

Total 39 27 13

FONTE: OS AUTORES (2016).
VALOR DE P: 0,004

DISCUSSÃO

A apendicite aguda constitui-se em uma entidade 
clínica complexa, e a sintomatologia variável pode pos-
tergar o diagnóstico, aumentando o período de evolu-
ção pré-operatória, morbidade e mortalidade14.

Verificou-se prevalência semelhante entre os gê-
neros, com ligeiro predomínio do gênero masculino 
(51,2%), à semelhança de Oguntola et al.15 que aponta-
ram 52% de homens.

No que se diz respeito à idade, observou-se maior 
incidência na faixa etária entre 20 e 29 anos (46,3%) e 
idade média de 29,5 anos. Os achados corroboram o 
apontado por Lin et al.16, no qual o grupo entre 15 e 
29 anos (31,22%) apresentou maior incidência, e por 
Castro et al.17 que observou idade média de 32 anos. 
A maior prevalência da apendicite aguda em pacien-
tes adultos jovens, população economicamente ativa, 
resulta em prejuízos econômicos significativos a socie-
dade em virtude do período de internamento e recu-
peração.

Ao analisar o escore de Alvarado, observou-se que 
41 participantes (50%) obtiveram pontuação igual ou 
inferior a quatro. O grupo 5-6 apresentou 28 pacientes 
(34,1%) seguido de 13 pacientes (15,9%) no grupo 7-10 
pontos. Trata-se de uma casuística diferente a apontada 
por Mendoza, Rodrígues e Guerrero13 que observaram 
maior prevalência da pontuação 7-10 em 67,3% dos ca-
sos.

Quanto ao período de evolução, 26 pacientes 
(31,7%) apresentaram valores de 12 a 24 horas, 27 pa-
cientes (32,9%) entre 24,1 e 48 horas. Evoluções de 
48,1 a 72 horas foram menos prevalentes (13,4%) e 
22% apresentaram valores superiores a 72 horas. Deste 
modo, a maior parcela dos pacientes (64,6%) deu en-
trada no pronto-socorro do Hospital Evangélico com 
período de evolução entre 12 e 48 horas, à semelhan-
ça do estudo de Mendoza, Rodrígues e Guerrero13 que 
destacou em seus resultados 74% evoluíram entre 12 e 
48 horas.

O período de internamento médio dos pacientes 
foi de 2,5 dias, em concordância com Brenner et al.18 
que demonstrou uma média de 2,2 dias. Observou-se 
associação estatisticamente significativa entre as variá-
veis período de internamento e escore de Alvarado. Os 

Apendicite aguda: estudo da escala de alvarado e suas correlações em hospital universitário.
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pacientes com escore de 0-4 e 5-6 estiveram internados 
por período igual ou inferior a 2 dias, enquanto a maio-
ria dos pacientes com escore 7-10 permaneceram entre 
3 a 4 dias no serviço. Deste modo, infere-se que valores 
de escore elevados associam-se a maiores períodos de 
internação.

Em se tratando de sinais e sintomas associados, 
foi observado dor abdominal em todos os pacientes da 
amostra (82), seguida de náusea ou vômitos (70,7%), 
hiporexia (53,7%) e febre (47,6%). Os achados deste 
estudo se alinham com a experiência de Lee, Walsh e 
Ho19, na qual 76,5% dos casos apresentaram náuseas ou 
vômitos, 66,3% hiporexia e 44,9% febre, também corro-
borando com os resultados de Omari et al.20.

Verificou-se a presença de dor abdominal migra-
tória em 61,0% da amostra e localização predominante 
em fossa ilíaca direita em 89,9%, à semelhança de Kim 
et al.21 que apontou 62,2% de dor migratória. Apesar 
de ser um achado tido como clássico, a dor migratória 
para fossa ilíaca direita muitas vezes não está presente. 
Deste modo, não deve-se atribuir a ausência de dor 
migratória como critério de exclusão para apendicite 
aguda22.

Quanto aos achados semiológicos, o sinal de 
Blumberg (descompressão brusca dolorosa em fossa 
ilíaca direita) esteve presente em 80,5% da amostra, se-
guido do sinal de Rovsing em apenas 15,9% dos casos. 
A alta prevalência do sinal de Blumberg também foi 
notada por Omari et al.20 em 84%, mas a ausência dos 
referidos sinais não descartam o acometimento patoló-
gico do apêndice cecal 23.

Carvalho et al. 24  apontou 74,6% de prevalência 
de leucocitose (>10.000) e 50,8% de desvio nuclear à 
esquerda, em consonância com o presente estudo que 
observou 67,9% de leucocitose, mas apenas 24,3% de 
desvio nuclear à esquerda, semelhante aos 25% de des-
vio observado por Thompson25.

Em relação ao grau de inflamação apendicular ma-
croscópico, estudou-se 45,6% de pacientes em apendi-
cite aguda grau I, seguido de 34,2% em grau II, 11,4% 
em grau III, e por fim, 8,9% em grau IV. Tais achados 
divergem do observado por Ribas Filho et al.26 em es-
tudo prévio no qual apontou-se 29,4% grau III, segui-
do de grau I e grau II com o mesmo valor percentual 
(25,5%) e em menor prevalência grau IV (19,6%).

Ao associar o grau apendicular macroscópico e a 
escala de Alvarado, constatou-se que pacientes com es-
core menor ou igual a 4 tenderam a apresentar grau 
apendicular I, escore 5-6 associaram-se ao grau I ou 
grau II e escore 7-10 grau II ou grau III. Portanto, infe-
re-se que altos escores de Alvarado correlacionam-se a 
graus apendiculares mais avançados assim como rela-
taram Ospina, Barrera e Manrique27.

O presente estudo apontou presença de apendicite 
aguda complicada (perfuração e necrose) em apenas 
16 casos (20,3%), inferior ao notado por Ribas Filho 
et al.26, no qual 33% dos pacientes enquadraram-se 
nesse perfil. Ao analisar as variáveis, escore de Alva-
rado e apendicite aguda complicada, pôde-se inferir 
que escores de Alvarado mais baixos estão associados 
a apendicites não complicadas, enquanto que escores 
elevados relacionam-se a apendicite aguda complicada. 
Os achados obtidos vão de encontro a experiência de 
Thompson25.

Os resultados apontam o impacto do perfil epide-
miológico no diagnóstico da apendicite aguda. A clíni-
ca desta afecção apresenta-se variável, impondo um ce-
nário desafiante aos médicos, especialmente os menos 
experientes. Não obstante, os parâmetros constituintes 
da escala de Alvarado englobam aspectos fundamentais 
a serem questionados diante da possibilidade diagnós-
tica de apendicite aguda. A avaliação desta escala em 
um hospital universitário e as correlações apontadas 
entre tempo de internamento e grau apendicular en-
riquecem a literatura e incitam novos estudos sobre a 
utilidade desta ferramenta clínico-laboratorial.

CONCLUSÃO

Conforme os resultados obtidos no estudo, con-
cluiu-se que houve significância entre o Escore de Alva-
rado e as variáveis: período de internamento (p=0,02), 
grau de inflamação apendicular (p=0,08) e a presença 
de apendicite aguda (p=0,04) complicada. 

Neste sentido, o estudo e adoção protocolar da 
escala de Alvarado em hospital universitário constitui-
-se não apenas em um recurso auxiliar ao diagnóstico, 
mas também numa ferramenta preditiva da gravidade 
da afecção.

ABSTRACT - Acute appendicitis requires an early and accurate diagnosis. Alvarado developed a clinical-laboratory 
scale to aid diagnosis. The objective of this study was to evaluate the correlations between Alvarado score and 
clinical history in patients with a presumptive diagnosis of acute appendicitis and submitted to appendectomy at a 
teaching hospital. A total of 82 patients were prospectively evaluated in the period between May and August 2016. 
From the collection protocol, a descriptive analysis of the prevalence according to: age, gender, Alvarado score, 
evolution period, hospitalization period, signs and symptoms , leukocytosis and degree of appendix inflammation. 
Participants were divided into groups according to the obtained score: 0 to 4 (low), 5 to 6 (medium) and 7 to 10 
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(high). The average Alvarado score was 4.9 points with a predominance of the range 0 to 4 (50%). Grade I inflam-
mation was the most frequent (45.6%), followed by grade II (34.2%), grade III (11.4%) and grade IV (8.9%). Com-
plicated Acute Appendicitis was observed in 16 cases (20.3%), while uncomplicated in 63 cases (79.7%). Statistical 
significance was found between Alvarado’s score and the variables: period of hospitalization (p = 0.02), degree of 
appendicular inflammation (p = 0.08), and appendiceal complication (p = 0.04) of the appendicular affection.
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RESUMO - Objetivos: Analisar incidência de esôfago de Barrett (EB) e displasia, e determinar a imunoex-
pressão da COX-2 e Ki-67. Metodologia: Estudo retrospectivo. Foi realizada marcação imunoistoquímica e 
determinou-se área média de expressão dos marcadores. Valores de p<0,05 indicaram significância estatística. 
Resultados: 38 amostras de EB sem displasia, sendo 76% homens e positividade de 3,85% para COX-2 e 198 
células em 10 campos de grande aumento (CGA) para o Ki-67. Com displasia foram 23 amostras, sendo 61% 
homens e positividade de 2,78% e de 431 células para a COX-2 e Ki-67 respectivamente. Resultou em p=0,070 
para a marcação com COX-2 e 0,048 para Ki-67. Conclusão: A incidência de EB foi maior em homens e ida-
de média de 55 anos. Houve diferença significativa em relação ao Ki-67. Isto demonstra que o Ki-67 é um 
elemento que permite identificar os casos de pior evolução e consequentemente os de maior possibilidade 
de evolução carcinogênica.

DESCRITORES - Esôfago de Barrett, Câncer, Adenocarcinoma, COX-2, Ki-67.
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INTRODUÇÃO

A inflamação está intimamente relacionada com 
o desenvolvimento do câncer. Esta relação já tem 
sido verificada em diversas neoplasias, tais como 
câncer de próstata, mama e cólon (9).

As reações inflamatórias são mecanismos de 
defesa do organismo vivo contra possíveis patóge-
nos e/ou agressões teciduais. Processos inflamató-
rios reúnem um complexo mecanismo de defesa 
com a finalidade de neutralizar e restabelecer a nor-
malidade da estrutura e da função tecidual (4).

A cronificação do processo inflamatório, atra-
vés desses mecanismos, acaba por participar de vá-
rios estágios da tumorigênese, incluindo transforma-
ção celular, progressão tumoral, resistência, invasão, 
angiogênese e metástases, e algo que comprova 
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essa relação é o fato de análises em regiões tumo-
rais demonstrarem que há diversos tipos de células 
imunes nesses locais, como macrófagos e linfócitos, 
lançando continuamente citocinas (9). Essas citocinas 
pró-inflamatórias, tais como moléculas de adesão, 
quimiocinas e enzimas inflamatórias presentes nos 
mecanismos inflamatórios crônicos, permitem não 
só o desenvolvimento do tumor, mas também se 
relacionam ao diabetes, doenças cardiovasculares, 
pulmonares e neurológicas (14). Um exemplo claro 
dessa relação é a participação de uma citocina - 
TNF, em regiões tumorais, que induz o aumento do 
tamanho da lesão. Em contrapartida, quando são 
administrados anti-inflamatórios não esteroidais (AI-
NEs) cronicamente, há uma diminuição na incidên-
cia desses tumores (9).

Membros da superfamília de interleucinas, qui-
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miocinas e da ciclooxigenase (COX) desempenham um 
importante papel no controle da apoptose, angiogêne-
se e em outros mecanismos cruciais de malignização 
(9). A COX é um dos elementos da família de mielope-
roxidases, enzimas que estão envolvidas na síntese de 
prostaglandinas através da redução do ácido araquidô-
nico (12). Essa proteína possui três isoformas, a COX-1, 
que é expressa em vários tipos de tecidos normais, a 
COX-2, que está presente nas respostas inflamatórias 
e é regulada por fatores de crescimento e diferentes 
citocinas, como IL1, IL6 e TNF, e a COX-3, que é uma 
variante da COX-1, presente principalmente no cérebro 
e medula espinhal (9).

A expressão da COX-2 é induzida através de ação 
mitogênica e através da regulação pró-inflamatória. 
Esta proteína está relacionada à proliferação maligna 
predominantemente no trato gastrointestinal, como no 
câncer colorretal, tumores gástricos e associada a le-
sões pré-malignas (7). 

O processo da carcinogênese realizado pela COX-
2 é composto por três vias principais, como o aumento 
da proliferação de células anormais, bloqueio de apop-
tose e alteração na eficácia de terapias anti-câncer (9).

A evolução do esôfago de Barrett, quando não 
tratado ou mesmo nos casos graves de metaplasia in-
testinal, corresponde ao desenvolvimento de displasia 
desse epitélio alterado, que é representada pela desor-
ganização celular, proliferação epitelial e desarranjo 
arquitetural desse novo epitélio, resultado de um pro-
cesso inflamatório inicial reagente à injúria provocada 
pela acidez gástrica no ambiente esofagiano distal que 
permite a indução, liberação e expressão de moléculas 
pró-inflamatórias como a COX-2 (10). 

Como injúrias teciduais desenvolvem um proces-
so inflamatório, e o EB é consequência de uma injú-
ria tecidual, a COX2 e outras moléculas relacionadas 
à progressão da doença, são marcadores importantes 
na análise da evolução de tal patologia (9). O uso de 
inibidores da ciclooxigenase tem sido associado à re-
dução do risco de desenvolvimento de displasia de alto 
grau e adenocarcinoma de esôfago em pacientes que 
apresentam EB. Dessa maneira, tanto aspirina quanto 
outros inibidores, dados em pequenas doses, estão re-
lacionados com essa redução (9).

 Sendo assim, baseando-se nesses achados de que 
a detecção da COX-2 está relacionada à via de malig-
nização do EB e que a confirmação da utilização dos 
inibidores podem favorecer a diminuição dessa conver-
são maligna (15), nesse estudo nosso alvo será detectar 
a presença da COX-2 em EB com e sem displasia, ob-
servando se há aumento na expressão dessa enzima na 
evolução da presente patologia. Com isso, poderemos 
relacionar a progressão do EB com as moléculas envol-
vidas na proliferação celular e consequentemente, com 
o aparecimento do adenocarcinoma esofágico.

MÉTODOS 

Iniciou-se com o levantamento de laudos anato-
mopatológicos de pacientes submetidos à biopsia por 
endoscopia digestiva alta, que possuíam esôfago de 
Barrett. Foi realizada a coleta dos blocos de parafina e a 
confecção de lâminas histopatológicas contendo amos-
tras da metaplasia. Os casos foram provenientes do ar-
quivo de blocos e lâminas histopatológicas do Serviço 
de Anatomia Patológica do Hospital Santa Cruz. Após a 
seleção dos blocos e lâminas histopatológicas, os casos 
foram revisados a fim de selecionar as áreas amostrais 
para a confecção dos blocos teciduais multiamostrais 
(ou TMAs = tissue microarrays). Após a confecção des-
tes blocos multiamostrais, os mesmos foram utilizados 
para a confecção das lâminas multiamostrais, nas quais 
foram testados os biomarcadores pela técnica de imu-
noistoquímica.

A técnica realizada para a construção dos TMAs ou 
blocos multiamostrais consiste na montagem de blocos 
de parafina, com múltiplas amostras, para confecção 
de lâminas histológicas com várias amostras, a fim de 
realizar técnicas imunoistoquímicas em vários tecidos 
de uma só vez, barateando o custo do material. A partir 
das lâminas histológicas referentes aos casos do estudo 
foram selecionadas as regiões amostrais representativas 
de lesão e devidamente marcadas com caneta de re-
tro projeção. Através do sistema de espelho, a lâmina 
marcada foi utilizada para localização da mesma região 
no bloco-doador. A técnica de confecção dos blocos 
multiamostrais ou receptores (TMAs) consiste em reali-
zar uma perfuração no bloco doador na área amostral 
previamente marcada com a consequente obtenção de 
cilindro de tecido dentro da agulha e, depois disso, a 
implantação deste tecido no bloco receptor. Cada TMA 
contém 15 casos com uma amostra de cada caso, além 
de uma amostra tecidual sinalizadora no final do mapa 
cartesiano, isto é, ela apenas demonstra por onde o 
patologista deve encerrar a leitura do TMA. 

 Cada fragmento amostral retirado do bloco-doa-
dor será colocado no bloco-receptor conforme o mapa 
tipo “plano cartesiano” - as colunas são identificadas 
com letras e as linhas com números. 

As lâminas histológicas provenientes dos blocos 
em TMA artesanal foram submetidas ao processo de 
imunoistoquímica. Este processo foi dividido em 2 fa-
ses distintas: a aplicação da técnica de imunoistoquí-
mica padronizada no material do estudo e a leitura da 
área positiva (com imunomarcação tecidual positiva) 
nas lâminas do TMA previamente imunocoradas pela 
técnica de imunoistoquímica.

Para a leitura das lâminas foram utilizadas duas 
lâminas de esôfago normal imunocoradas com os an-
ticorpos COX-2 e Ki-67 as quais foram usadas como 
padrão para definição em série da área média de ex-
pressão dos marcadores nas demais lâminas, através de 
um software Image Pro Plus ®. 

Em cada amostra, após a confecção do TMA e mar-
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cação imunoistoquímica, foram capturadas 300 fotos 
pelo software e no final foram selecionadas 10 fotos 
por 4 critérios de exclusão, sendo que em cada uma 
das fotos restantes foi aplicado o programa para medir 
as áreas de captação do marcador para a avaliação es-
tatística. Os critérios de exclusão das fotos foram nessa 
ordem respectivamente: 1- imagem com dimensão me-
nor que o padrão de 1600 x 1200 pixel, 2- imagem com 
bordas em branco, 3- imagem com dobras no corte 
histológico, 4- nitidez e imagem inferior às outras.

Os dados foram organizados e planilhados com a 
ajuda do programa Excel (Microsoft - Office). A con-
dição de normalidade das variáveis foram avaliadas 
pelos testes: média das áreas, desvio padrão e teste t 
de student. Valores de p<0,05 indicaram significância 
estatística. 

Para a realização deste trabalho foram seleciona-
das 64 amostras de pacientes submetidos a biópsias 
realizadas em procedimentos de endoscopia digestiva 
alta cujos exames anatomopatológicos foram realizados 
pelo Serviço de Anatomia Patológica do Hospital San-
ta Cruz. Dessas resultou em 61 amostras, devido aos 
critérios de exclusão, sendo que esses critérios foram 
a ausência de material suficiente para a realização da 
imunoistoquímica, ou por serem antes do ano de 2010. 
Assim resultou em 61 amostras de pacientes a partir de 
2010 até o ano de 2013.   

RESULTADOS

Foram verificadas 64 biopsias de esôfago, desse 
total foram subdivididas em dois grupos, 41 biopsias 
com diagnóstico de esôfago de Barrett sem displasia 
e 23 biópsias com diagnóstico de esôfago de Barrett 
com displasia. Foram excluídos do estudo aqueles que 
apresentavam material insuficiente para a realização da 
imunoistoquímica, e resultou-se em 61 amostras no to-
tal, sendo 38 apenas com metaplasia intestinal sem dis-
plasia (grupo 1) e 23 amostras com displasia (grupo 2).

Em relação ao grupo 1, as amostras são provenien-
tes de 9 mulheres e 29 homens. Já em relação ao grupo 
2, as 23 amostras são subdivididas em 14 homens e 9 
mulheres.

TABELA 1 - TOTAL POR GÊNERO

 Feminino % Masculino %

Sem displasia 9 50 29 67

Com displasia 9 50 14 33

Total 18 100 43 100

FONTE: O AUTOR (2016).

Pelo gráfico 1, os resultados mostram a diferença 
entre os estágios de evolução do EB no sexo mascu-
lino.

GRÁFICO 1: ESTÁGIOS DO EB NO SEXO MASCULINO

 
FONTE: O AUTOR (2016).

Os grupos foram marcados com a imunoistoquími-
ca, e em relação à COX-2, o grupo 1 teve uma média 
de positividade de 3,85%, enquanto o grupo 2, 2,78%.

GRÁFICO 2 – MÉDIA DAS ÁREAS POR GRUPO – COX-2

FONTE: O AUTOR (2016).

Em relação ao Ki-67, o grupo 1 obteve uma mé-
dia de positividade de 198,1 células em 10 campos de 
grande aumento (CGA), e o grupo 2, 431 células em 
10 CGA.

GRÁFICO 3 – MÉDIA DAS ÁREAS POR GRUPO – KI-67

FONTE: O AUTOR (2016).

Foi aplicado o desvio padrão para as médias dos 
grupos 1 e 2 em relação à COX-2, sendo o valor para 
EB sem displasia  de 0,023746 e 0,018416 para displa-
sia. Já para o marcador Ki-67 o desvio padrão foi de 
185,067986 em relação ao grupo 1, e 547,473825 para 
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o grupo 2. 
Aplicado o teste t de student em relação à COX-

2 obteve-se o valor de 0,070722, portanto não houve 
diferença significativa EB sem displasia e com displasia 
uma vez que o p>0,05.

Já em relação ao Ki-67, este obteve um valor de 
0,04843203 aplicando-se o teste t de student, mostran-
do que houve uma diferença significativa entre o grupo 
1 e 2 uma vez que o p>0,05. 

A figura 2 mostra tecido esofágico (100x) com mar-
cação pela COX-2 sem displasia (A) e com displasia (B). 
Vê-se uma maior marcação em epitélio não displásico.

FIGURA 2 – TECIDO ESOFÁGICO MARCADO PELA COX-2

                     
FONTE: O AUTOR (2016).
LEGENDA: A- TECIDO ESOFÁGICO COM EB SEM DISPLASIA (100X) 
MARCADO PELA COX-2.
B- TECIDO ESOFÁGICO COM EB COM DISPLASIA (100X) MARCA-
DO PELA COX-2.
MAIOR INTENSIDADE DA REAÇÃO NO EB SEM DISPLASIA REPRE-
SENTADO PELA INTENSIDADE CITOPLASMÁTICA DO ANTICORPO.

A figura 3 está relacionada com uma maior inten-
sidade de marcação do Ki-67 em epitélio displásico (B) 
do que em epitélio não displásico (A)

FIGURA 3 – TECIDO ESOFÁGICO MARCADO PELO KI-67 
      

FONTE: O AUTOR (2016).
LEGENDA: A- TECIDO ESOFÁGICO COM EB SEM DISPLASIA (100X) 
MARCADO PELO KI-67.
B- TECIDO ESOFÁGICO COM EB COM DISPLASIA (100X) MARCA-
DO PELO KI-67.
MAIOR INTENSIDADE DA REAÇÃO NO EB COM DISPLASIA REPRE-
SENTADO PELA MAIOR MARCAÇÃO NUCLEAR.

DISCUSSÃO

O adenocarcinoma de esôfago é altamente inci-
dente na população mundial, e tem aumentado nas úl-
timas décadas, sendo o seu prognóstico ruim pela não 
realização de um diagnóstico precoce (8). Um dos fato-
res que predispõe o aparecimento dessa neoplasia é a 
presença do EB, aumentando o risco em 30 a 60 vezes 
se comparado à população em geral (2). 

De acordo com Gonçalves et al. (3) e Cossentino e 
Wong (2) a idade média de acometimento por EB é de 
50 anos, semelhante ao nosso trabalho que teve como 
resultado a mesma faixa etária, 55 anos, tendo o sexo 
masculino o maior número de acometidos com esta 
alteração do epitélio esofágico, o que concorda mais 
uma vez com o que é demonstrado na literatura (11).

A crescente incidência de neoplasias tem desper-
tado o interesse de inúmeros pesquisadores em relação 
ao aprendizado sobre o seu aparecimento e sua evolu-

A

A

B

B
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ção. Sendo assim, marcadores imunoistoquímicos são 
de grande importância na avaliação da carcinogênese, 
podendo-se obter respostas que levem à prevenção e/
ou ao tratamento do câncer de esôfago (2). A busca por 
marcadores que possam identificar alterações molecu-
lares que venham a contribuir para o diagnóstico pre-
coce e mesmo a utilização de novas terapias têm sido 
uma constante na literatura (8).

A imunoistoquímica tem um papel importante, 
pois permite o reconhecimento de antígenos e dessa 
maneira identifica e classifica células específicas dentro 
de uma população celular morfologicamente heterogê-
nea. Tornando-se consequentemente uma ferramenta 
que pode ser aplicada na complementação diagnóstica 
em alterações teciduais como ocorre no EB e em sua 
progressão, para a identificação de marcadores biológi-
cos de evolução da condição patológica e como fatores 
de prognósticos (1).

Uma gama grande de trabalhos, como Ribas (8), 
Türkmen et al. (12) e Morris et al. (6) visam estabelecer 
um marcador padrão para analisar o EB e sua evolução 
carcinogênica. 

Já está bem sedimentada a íntima relação entre a 
inflamação crônica e o câncer, pela participação de ci-
tocinas e mediadores inflamatórios que agem durante 
os diferentes estágios da tumorigênese. As ciclooxi-
genases catalisam a formação de prostaglandinas, e a 
COX-2 é referenciada como super-expressa na inflama-
ção e no câncer (24).

Sobolewski et al. (9) descreve o papel da COX-2 
como uma moduladora da proliferação celular e da 
apoptose, aumentando e inibindo respectivamente. 
Estudos epidemiológicos têm demonstrado que o uso 
de AINEs diminui a incidência de adenocarcinoma de 
esôfago (6). Elegem, portanto, a COX-2, associados a 
outras estratégias terapêuticas, um marcador promissor 
para ser utilizado futuramente como um tratamento an-
ticâncer.

A patogenia do EB, resultado principal da DRGE, 
envolve mecanismos inflamatórios desencadeados por 
essa transformação no segmento esofageano inferior, e 
esta estimulação exógena constante, provoca alterações 
inflamatórias mediadas pela COX-2. Esta, por sua vez, 
produz alterações genéticas que provocam a prolifera-
ção celular por alterar mecanismos do ciclo celular, que 
transforma esta molécula em um possível fator estimu-
lador da evolução desta condição patológica desde o 
desenvolvimento da displasia de baixo grau, alto grau 
e principalmente do adenocarcinoma (10).

Analisando a progressão da doença, este estudo 
demonstrou que a imunomarcação com a COX-2 não 
teve diferença significativa entre EB sem displasia se 
comparado à displasia. Contrário a esse achado, Türk-
men et al. (12) relata a maior expressão dessa enzima em 
epitélio com displasia se comparado a não displásico, 
assim como Lagorce et al. (5), que apresentou resulta-
dos crescentes de marcação na sequência EB sem dis-
plasia, com displasia e adenocarcinoma. No entanto a 

metodologia desenvolvida nesses dois trabalhos utiliza 
uma avaliação semiquantitativa da imunomarcação da 
COX-2. Outro parâmetro importante a ser mencionado 
é o fato de que em nosso o trabalho predominavam os 
casos de EB sem displasia, o que permite a conclusão 
de que a COX-2 se faz presente nas duas situações com 
e sem displasia, porém se torna significativo quando as 
lesões são consideradas de alto grau (6).

Outro marcador importante também analisado em 
nosso trabalho foi o antígeno Ki-67, localizado no nú-
cleo celular, e relacionado com a hiperproliferação ce-
lular. Este marcador possui destaque por sua alta acu-
rácia e maior factibilidade técnica, e a sua análise foi 
empregada em vários tumores do aparelho digestivo, 
sempre relacionados aos mecanismos pré-neoplásicos 
e neoplásicos (13).

Neste estudo houve diferença significativa entre a 
maior marcação do Ki-67 em epitélio displásico quando 
comparado ao epitélio não displásico. Esse resultado 
está condizente com a literatura, pois o aumento da 
marcação pelo Ki-67 em EB sugere que este epitélio 
tem maior número de células em divisão celular (10). Isto 
comprova a sua eficácia como um importante marcador 
de evolução dos processos pré-neoplásicos.

CONCLUSÃO

1. Foram verificados no período de 2010 – 2013 no 
serviço de patologia de um grande hospital de Curitiba 
64 biopsias do terço inferior do esôfago, sendo perti-
nentes ao trabalho 61 amostras.

2. Dos 61 casos de EB encontrados, 23 correspon-
dem à displasia epitelial.

3. Dos 38 casos de EB sem displasia, 9 foram en-
contrados em mulheres e 29 em homens. Em relação 
aos casos de EB com displasia, dos 23, 9 foram prove-
nientes de pacientes do sexo feminino e 14 do sexo 
masculino. A idade média encontrada na amostra foi 
de 55 anos.

4. Em relação à marcação imunoistoquímica, não 
houve diferença significativa entre os grupos EB sem 
displasia e com displasia em relação à COX-2. Já em 
relação ao índice proliferativo Ki67, houve diferença 
significativa entre os grupos.

5. Neste trabalho, apenas o Ki-67 mostrou relevân-
cia em avaliar a relação do EB com a progressão da 
doença.

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017; 76(1):35-40.
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ABSTRACT - Objectives: To assess the incidence of Barrett's Esophagus (EB) and dysplasia, and determine the im-
munoexpression of COX-2 and Ki-67. Methods: Retrospective study. Immunohistochemistry markers was performed 
and themean expression area of   the markers was determined. Values   of p <0.05 were statistically significant. Results: 
38 samples of EB without dysplasia, being 76% men and positivity of 3.85% for COX-2 and 198 cells in ten high-
-power fields (HPF) for Ki-67. With dysplasia were 23 samples, 61% were men and positivity of 2.78% and 431 cells 
for COX-2 and Ki-67, respectively. It resulted in p=0.070 for COX-2 and 0.048 for Ki-67. Conclusion: BE incidence 
was higher in men, and the mean age of onset was 55 years old. There was a significant difference in Ki-67 labeling 
index between the two groups. This demonstrates that Ki-67 is anelement that allows to identify the cases of worse 
evolution and consequently the one of greater possibility of carcinogenic evolution.

KEYWORDS - Barrett’s Esophagus, Cancer, Adenocarcinoma, COX-2; Ki-67.
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RESUMO - As entorses de tornozelo estão relacionadas com diversas atividades diárias, aumentando a inci-
dência deste tipo de lesão em pronto atendimento hospitalar. Trabalho quantitativo e prospectivo, realizado 
no serviço de Ortopedia do pronto socorro do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, avaliou e carac-
terizou a clínica e a epidemiologia das entorses de tornozelo de 100 pacientes. Apurou-se que 88% dos aten-
dimentos foram de indivíduos economicamente ativos. A prática esportiva gerou 25 entorses na população 
estudada. Das entorses em inversão 12,65% apresentaram complicações agudas, enquanto que as entorses 
por eversão apresentaram 35% complicações agudas graves. Em 73% dos casos os tratamentos foram con-
servadores. Foram emitidos 93 pedidos de radiografia, com 90 pacientes encaixados nos critérios de Ottawa. 
A terapêutica farmacológica sugerida para 87% dos pacientes foi anti-inflamatório não esteroidal. Somente 6 
pacientes necessitaram de reparo cirúrgico. Conclusão: pacientes mais jovens apresentaram maior recidiva. 
Apesar do menor índice as eversões apresentaram uma maior taxa de complicações agudas.

DESCRITORES - Entorse, tornozelo, pronto socorro.
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INTRODUÇÃO

As entorses de tornozelo estão no grupo mais 
comum de lesões sofridas durante a prática do es-
porte, representando 10 a 15 por cento das lesões 
envolvidas no mesmo e responsável por 7 a 10 por 
cento dos atendimentos de emergência.1A palavra 
entorse cuja etimologia é francesa significa “Lesão 
observada nos tendões e/ou ligamentos presentes 
numa articulação, normalmente, ocasionada por 
uma torcedura (distensão)”.2,3 A maioria os pacientes 
que sofreram entorses leves não procuram cuida-
dos médicos por conseguirem manter suas funções 
e suportarem a dor da lesão, diferentemente do que 
acontece com os pacientes com lesões de maior se-

Trabalho realizada na Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR)
1 - Ortopedista do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba
2 - Acadêmicos do 10 período da Faculdade Evangélica do Paraná

Endereço eletrônico: Ricardo Lermen Fagundes - ricardo.fepar@hotmail.com

veridade, uma vez que apresentam dor incapacitan-
te e perda funcional.4

Os pacientes com entorse de tornozelo que 
procuram atendimento médico são os que possuem 
lesões severas devido aos sinais e sintomas que 
frequentemente são:inchaço exuberante, dor, im-
potência funcional, percepção de ruptura em uma 
das faces do tornozelo acompanhada de estalido e 
ruído.4Além dos sintomas supracitados, equimoses 
também são evidenciadas após 48 horas, concomi-
tantes à dificuldade de deambulação, mostrando si-
nais mais evidentes quanto mais grave for a lesão.5

A pesquisa dos pontos dolorosos é talvez o 
ponto mais valioso do exame físico, pois permite 
circunscrever topograficamente o local da lesão. No 
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concernente ao exame físico, Kiter e Bozkurt relataram 
que para verificar a competência ligamentar do torno-
zelo, a principal manobra utilizada é o teste de gaveta 
anterior e que para investigar a sindesmose tíbio fibu-
lar, utiliza-se o teste de compressão das diáfises dos 
ossos da perna.6

Para a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trauma-
tologia (SBOT), a classificação das entorses de tornoze-
lo pode ser dividida em três graduações de lesão: “grau 
1 – estiramento ligamentar; grau 2 –lesão ligamentar 
parcial e grau 3 – lesão ligamentar total”.5Contudo, a 
graduação da frouxidão ligamentar relacionadas a en-
torse do tornozelo permanece tendo uma interpretação 
subjetiva, assim como a concordância entre examina-
dores independentes é variável.7

O consenso atual para o tratamento da das lesões 
ligamentares agudas em adultos indica que o tratamen-
to conservador com ataduras compressivas é superior 
ao tratamento com imobilizações rígidas, como talas ou 
botas ortopédicas, proporcionando maior preservação 
dos movimentos e evitando o aumento de volume ar-
ticular.8

O tratamento inicial para as lesões consiste em re-
pouso por três dias, aplicação local de gelo, elevação 
do membro afetado e proteção articular com imobili-
zador ou tala gessada.E, ainda, o tratamento cirúrgico 
comparado ao conservador não mostrou superioridade 
no retorno precoce às atividades, apenas parece evo-
luir com menor instabilidade residual.5,9

O objetivo desse trabalho foi traçar o perfil clínico 
epidemiológico das entorses de tornozelo atendidas no 
pronto atendimento do Hospital Universitário Evangé-
lico de Curitiba. Relacionando as entorses de tornozelo 
quanto ao gênero dos pacientes, estabelecendo os prin-
cipais mecanismos de trauma que causam as entorses, 
contrastando a prevalência das entorses relacionadas à 
idade dos pacientes, listando os principais métodos de 
tratamento preconizados e pontuando eventuais com-
plicações.

MÉTODO

Realizou-se uma revisão de literatura em base de 
dados online como Lilacs, Medline, Cochrane e Pub-
Med, utilizando artigos e teses, além de livros encon-
trados na literatura disponível.Os descritivos utilizados 
para buscar os artigos em base de dados online foram: 
“entorse” e “tornozelo”. Foram priorizados artigos mais 
recentes, ou seja, a partir de 2005 no refinamento da 
pesquisa, no entanto, não pudemos deixar de utilizar 
citações de referências das literaturas clássicas.

O trabalho foi submetido ao comitê de ética da 
Sociedade Evangélica Beneficente, junto à Plataforma 
Brasil. 

Após aprovação do comitê de ética e autorização 
do diretor do HUEC e chefe do serviço da ortopedia 
do mesmo hospital, realizou-se o levantamento de da-
dos de pacientes atendidos no pronto socorro Hospital 

Universitário Evangélico de Curitiba com entrada pelo 
serviço da Ortopedia e que apresentavam entorse de 
tornozelo.Os pacientes que se encaixaram no perfil 
do trabalho, foram convidados a participar do mesmo, 
onde após serem informados que teriam dados epide-
miológicos divulgados e que o sigilo de identidade é 
de responsabilidade dos autores, foram solicitados a 
assinar um termo de consentimento livre esclarecido 
(TCLE), caso concordassem com os mesmos.

Os questionamentos ou registro dos dados, foram 
realizados pelos pesquisadores e contaram com o auxí-
lio dos médicos residentes do serviço da Ortopedia. O 
manejo destes pacientes foi realizado pelos residentes 
do hospital.

Tais dados foram coletados por meio de um ro-
teiro contendo 17 perguntas. Este estudo descritivo foi 
realizado no período de junho de 2016 a agosto de 
2016, cujo número de pacientes de nosso levantamento 
foi de 100. 

De possedos seguintes dados dos pacientes: sexo, 
idade, mecanismo detrauma, tipo de entorse, método 
de tratamento, eventuais complicações, necessidade de 
afastamento e métodos diagnósticos, realizou-se a ta-
bulação de dados coletados, em seguida foram compa-
rados os achados com o que existe na literatura.

Foram excluídos deste trabalho, pacientes não 
atendidos pelo serviço de Ortopedia, assim como os 
que não possuíam entorse de tornozelo, além de pa-
cientes que ainda estavam em acompanhamento do 
serviço.

RESULTADOS

Notadamente a variável idade dos pacientes que 
sofrem incidentes por entorse de tornozelo são as fai-
xas etárias mais ativas – crianças, adolescentes, adultos 
jovens e adultos.Oitenta e cinco por cento dos pacien-
tes que sofreram as entorses era de idade inferior a 43 
anos.O presente estudo revelou ainda, que 96% dos 
pacientes estavam em idade menor que 61 anos. A ida-
de mínima registrada dos pacientes fora de 7 anos e a 
máxima de 71 anos.

Na população estudada a distribuição por gênero 
foi de 52 homens para 48 mulheres. A média de idades 
do sexo feminino foi de 32,33 anos com desvio padrão 
de 13,31. A média de idade da população do sexo mas-
culino apresentou-se sensivelmente mais jovem, com 
27,25 anos, com desvio padrão de 12,39 anos.

Na coleta de dados foram descritos 9 mecanismos 
em que ocorreram essas entorses e em 15 casos o me-
canismo de trauma não foi descrito. Dentre os mecanis-
mos foram encontrados: queda de moto, caminhando, 
escorregões, inversão com rotação externa, pisou “em 
falso”, quedas de mesmo nível, quedas de nível, duran-
te prática esportiva, traumas diretos e outros mecanis-
mos não especificados.

Caracterização clínico epidemiológica das entorses de tornozelo atendidas no pronto socorro do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.
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TABELA 1 – MECANISMO DE TRAUMA DE ACORDO COM O GÊ-
NERO

Mecanismo Masculino Feminino %

Acidente de moto 2 0 2

Caminhando 2 3 5

Escorregou 4 1 5

Inversão com rotação externa 1 1 2

Pisou em falso 3 3 6

Queda de mesmo nível 3 16 19

Queda de nível 9 11 20

Prática esportiva 18 7 25

Trauma direto 1 0 1

Não especificado 9 6 15

TOTAL 52 48 100

(%) = PERCENTUAL DE INDIVÍDUOS
FONTE: OS AUTORES (2016).

Entre os mecanismos, com números mais expressi-
vos de intercorrências, estão as quedas de mesmo nível 
(19%), as quedas de nível (20%) e a prática esportiva 
(25%).  No grupo dos pacientes que sofreram entorse 
por prática esportiva ocorreram em 18 indivíduos do 
sexo masculino e apenas 7 no sexo feminino. Quedas 
de nível tiveram uma incidência aproximada para ho-
mens e mulheres, com 9 e 11 acidentes respectivamen-
te. Quedas de mesmo nível tiveram 19 intercorrências, 
entretanto neste mecanismo foram contabilizadas 16 
entorses somente para o sexo feminino.

TABELA 2 – NÚMERO DE RECIDIVAS QUANTO AO MEMBRO AFE-
TADO DIVIDIDO POR GÊNEROS

Sexo Mesmo 
membro

Membro 
contralateral

Não 
especificado

TOTAL

Masculino 12 10 0 22

Feminino 7 11 2 20

TOTAL 19 21 2 42

FONTE: OS AUTORES (2016).

Os pacientes estudados apresentaram de reci-
divas e reincidências em 42 dos casos contabilizados 
de entorses. Com uma distribuição aproximada para 
os gêneros sendo 22 casos para homens e 20 casos 
em mulheres, conforme observado na tabela 2.A ocor-
rência de recidivas em um mesmo membro foi de 19 
casos enquanto que ocorreram 21 recidivas de entorse 
ocorreram no membro contralateral. Duas pacientes do 
sexo feminino não souberam especificar a lateralidade 
de recidiva da entorse.

TABELA 3 – NÚMERO DE RECIDIVAS QUANTO AO MECANISMO 
DE TRAUMA

Mecanismo f %

Acidente de moto 1 2,38

Caminhando 1 2,38

Escorregou 2 4,76

Inversão com rotação externa 2 4,76

Pisou em falso 1 2,38

Prática esportiva 12 28,57

Queda de nível 6 14,29

Queda de mesmo nível 8 19,05

Não especificado 9 21,43

TOTAL 42 100

(F)= FREQUÊNCIA ABSOLUTA; (%)= PERCENTUAL DE RECIDIVAS
FONTE: OS AUTORES (2016).

 
Nos pacientes com história de recidivas foram con-

tabilizadas as quedas de mesmo nível, quedas de nível 
e a prática esportiva como os três principais mecanis-
mos de entorse de tornozelo, contudo as recidivas de 
entorse nos praticantes de atividades esportivas foi a 
maior absoluta com 28,57% das recidivas relatadas. Um 
total de 21,43% dos pacientes não pôde ter seu meca-
nismo de trauma especificado.

 
TABELA 4 – TIPO DE ENTORSE QUANTO AO MECANISMO DE 
TRAUMA

Mecanismo de trauma Inversão Eversão Total

Acidente de moto 2 0 2

Caminhando 4 1 5

Escorregou 3 2 5

Inversão com rotação externa 2 0 2

Pisou em falso 6 0 6

Prática esportiva 21 4 25

Queda de nível 18 2 20

Queda de mesmo nível 12 7 19

Não especificado 11 3 14

TOTAL 79 19 98

FONTE: OS AUTORES (2016).

De forma clara, a entorse por inversão foi a mais 
prevalente no atendimento do pronto socorro, sendo 
que destes os mecanismos mais incidentes registrados 
foram: as quedas de mesmo nível (19%),as quedas de 
nível (20%) e a prática esportiva (25%). As quedas de 
mesmo nível tiveram 12 entorses por inversão e 7 por 
inversão registradas durante a pesquisa. Foram regis-
tradas 18 entorses por inversão e 2 por eversão oca-
sionadas pelo mecanismo de queda de nível. A prática 
esportiva, por sua vez, compôs 21 entorses por inver-
são (84% das entorses durante a pratica esportiva foram 
do tipo inversão) e 4 entorses foram fruto de eversão.
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Os indivíduos do sexo masculino sofreram 43 en-
torses do tipo inversão enquanto que 36 indivíduos do 
sexo feminino sofreram esse mesmo tipo de entorse. 
As entorses por eversão foram registradas em 9 indiví-
duos do sexo masculino e em 11 indivíduos do sexo 
feminino.

TABELA 6 – NÚMERO DE COMPLICAÇÕES QUANTO AO TIPO DE 
ENTORSE

Tipo de entorse Sem 
complicação

Com 
complicação

TOTAL

Eversão 13 7 20

Inversão 69 10 79

Não especificado 0 1 1

TOTAL 83 18 100

FONTE: OS AUTORES (2016).

No presente estudo registrou-se um total de 18% 
de complicações, direta ou indiretamente relacionadas 
à entorse. As entorses por inversão são maiores per-
centualmente que as produzidas por eversão que apre-
sentaram uma estatística de apenas 20% das entorses, 
contudo com índices de complicações maiores. Foram 
contabilizadas 7 complicações agudas graves e este 
valor constitui 35% de complicações relacionadas ao 
pé e tornozelo por entorse de eversão.Enquanto isso, 
as entorses por inversão totalizaram 79 incidentes, en-
tretanto apenas 10 entorses produziram complicações 
(12,65%).

GRÁFICO 1 – QUANTIDADE DE FRATURAS DO PÉ E DE TORNOZE-
LO ASSOCIADAS À ENTORSE

FONTE: OS AUTORES (2016).

Várias são as complicações diretas da entorse de 
tornozelo, mas entre elas registrou-se as fraturas do 
pé e das articulações do tornozelo: fratura da base o 
5º metatarso, do maléolo lateral (maléolo fibular), da 
tíbia e uma fratura não especificada. Apurou-se que 
13 fraturas estavam associadas diretamente às entorses 
como está demonstrado no gráfico acima. As fraturas 
de maléolo lateral foram as que tiveram maior número 
de registros com um total de 8 fraturas. Ainda foram 
registradas 2 fraturas de Jones, uma fratura do 1º osso 
metatarso, uma fratura de tíbia e uma não especificada, 
todas em indivíduos do sexo masculino.

As entorses de tornozelo produziram 16 compli-
cações agudas graves, tanto fraturas, associadas direta 

ou indiretamente aos mecanismos de trauma, quanto 
lesões ligamentares. O número de complicações por 
entorse foi aproximado para ambos os sexos, sendo 
9 para o sexo masculino e 8 para o feminino. Duas 
dessas mulheres apresentaram lesões ligamentares de 
joelho. Ocorreram 6 fraturas de maléolo lateral, sendo 
duas destas fraturas para indivíduos do sexo masculino, 
totalizando 35,3% de todas as complicações por entor-
se. Ocorreram duas fraturas de maléolo lateral associa-
do a luxação de calcâneo, sendo uma delas em um in-
divíduo do sexo masculino e, em adicional, uma fratura 
distal de tíbia (feminino). Duas fraturas de rádio distal 
estão associadas indiretamente ao trauma da entorse de 
tornozelo e ocorreram em 1 indivíduo de cada sexo.

GRÁFICO 2 – MÉTODOS DE ANALGESIA

(AINE) = ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDAL; (ANALG CO-
MUM) = ANALGESIA COMUM
FONTE: OS AUTORES (2016).

O uso isolado de anti-inflamatórios não esteroidais 
(AINE) foi uma prática corriqueira nos atendimentos 
deste trabalho, sendo que se indicou este tipo de trata-
mento medicamentoso a 49 pacientes. A segunda prá-
tica de prescrição mais aplicada foi a combinação de 
AINE e analgésicos comuns, sendo que esta modalida-
de terapêutica foi indicada para 22 pacientes. Terapias 
não farmacológicas, como orientações e crioterapia, 
foram indicados para 10 pacientes. Indicou-se analgési-
cos opioides para 9 pacientes, porém este esteve sem-
pre combinado à prescrição de AINE. Opioides não 
foram indicados isoladamente a nenhum paciente.

O uso de AINE foi o mais frequente sendo utiliza-
do em 87% dos atendimentos deste trabalho, mesmo 
que de forma isolada, associada à analgésicos, criotera-
pia ou com orientações. Métodos de crioterapia foram 
indicados em 9% dos casos e orientações de cuidados 
- repouso e elevação do membro afetado - foram regis-
trados em um atendimento.
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TABELA 7 – TIPO DE TRATAMENTO CONFORME GRAU DE LESÃO 
LIGAMENTAR

Lesão ligamentar C.C.G. C.C.T C.S.I Cirurgia TOTAL

Grau 1 1 24 25

Grau2 7 6 13

Grau 3 3 4 7

Sem evidências 4 6 43 2 55

TOTAL 4 17 73 6 100

(C.C.G) = CONSERVADOR COM GESSO CIRCULAR; (C.C.T.)= CON-
SERVADOR COM TALA GESSADA; (C.S.I.) = CONSERVADOR SEM 
IMOBILIZAÇÃO
FONTE: OS AUTORES (2016).

Observa-se na tabela 8 que lesões menores como 
as de grau 1 ou na ausência de lesão ligamentar, foram 
tratadas conservadoramente sem imobilização em sua 
grande maioria. Em 7casos houve lesões grau 3 e para 
estes se indicou o tratamento conservador com tala ges-
sada, contudo, para 4 pacientes, foi necessário o reparo 
cirúrgico. Para pacientes que apresentaram lesões liga-
mentares grau 2 (13%) a escolha do método de trata-
mento foi semelhante. O tratamento conservador com 
tala gessada foi indicado em 7 casos e uma conduta de 
tratamento conservador sem imobilização para outros 6 
pacientes. No total em 6 casos foram necessárias abor-
dagens cirúrgicas. Para a maioria dos pacientes (73%) o 
tratamento foi conservador e sem imobilizações e, em 
nenhum desses indivíduos tiveram suas entorses classi-
ficadas como grau 3.

TABELA 8 – CRITÉRIOS PARA PEDIDO PARA RADIOGRAFIA

Critério f %

Alteração funcional 3 3,23

Dor 20 21,51

Dor, crepitação e edema 1 1,08

Dor e edema 39 41,94

Dor e imobilidade 4 4,30

Dor, imobilidade e edema 15 16,13

Edema 2 2,15

Edema e alteração funcional 5 5,38

Não especificado 3 3,23

Suspeita de fratura 1 1,08

TOTAL 93 100%

F – FREQUÊNCIA
FONTE: OS AUTORES (2016).

Como representado na tabela 9 os pedidos de ra-
diografia foram guiados conforme a apresentação clíni-
ca do paciente. Dor foi o sinal cardinal clínico que mais 
esteve presente para as indicações de radiografia com 
84,9% dos pedidos. Em segundo lugar (66,7%) o edema 
foi um sinal cardinal citado como indicação para radio-
grafia. Alterações funcionais e imobilidade estiveram 
presentes como indicação de radiografia em aproxima-

damente 29% dos casos. Todos esses foram os critérios 
indicados pelo médico no atendimento dos pacientes. 
Para 3 pacientes não foi especificado 

GRÁFICO 3 – FREQUÊNCIA DE PEDIDOS DE RADIOGRAFIA

FONTE: OS AUTORES (2016).

No gráfico 3está demonstrado que houve pedidos 
de radiografias para 93% dos pacientes. Para a determi-
nação do pedido de radiografia foram utilizados crité-
rios subjetivos como dor, edema, crepitação, alteração 
funcional, imobilidade do membro afetado e suspeita 
de fratura. Para 7 pacientes não foi indicado nenhum 
exame de imagem.

DISCUSSÃO

Demonstrou-se em estudo epidemiológico que a 
entorse lateral de tornozelo foi de aproximadamente 
49% de todas as lesões relacionadas à prática esporti-
va.10

Analisando a população geral do presente estu-
do, foram encontradas 25 entorses que ocorreram por 
práticas esportivas, sem, contudo, evidenciar qual mo-
dalidade esportiva o paciente praticava no momento 
da lesão no tornozelo. Entretanto, na literatura foram 
encontradas as práticas esportivas mais populares (fu-
tebol, basquete, voleibol e atletismo), a entorse de tor-
nozelo é uma das lesões mais prevalentes.10

Foram realizados exames de radiografia em 93% 
dos pacientes que participaram desta pesquisa, portan-
to apenas 7% não apresentavam clínica alguma, haven-
do dispensabilidade para pedido de exame.Em con-
clusão os pedidos de radiografia foram feitos apenas 
para pacientes que apresentavam algum sinal clínico, 
preenchendo os critérios de Ottawa para pedidos de 
radiografia.

A necessidade de exames complementares para 
entorse de tornozelo baseia-se na suspeita de fraturas 
associadas. Para rodrigues e Waisberg (2009) das radio-
grafias realizadas em doentes com lesão de tornozelo, 
85% são normais.5

Estes dados vão de encontro com os resultados 
ilustrados anteriormente, que mostram uma taxa de 
complicações agudas ou alterações radiográficas de 
13%, assim como os resultados demonstrados por Ma-
tosque em sua grande maioria, os traumas simples ou 
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de baixa energia por entorse do pé e tornozelo, não 
apresentam alterações radiográficas, sendo encontradas 
complicações agudas em pouco menos de 15% dos ca-
sos.11

Existem benefícios com relação à utilização de 
crioterapia em lesões durante a fase aguda. Verificando 
a tabulação de dados do presente trabalho, pudemos 
constatar que foi indicado a utilização de gelo durante 
a fase aguda da doença para apenas 9% dos pacientes.12

O benefício em se utilizar substâncias anti-infla-
matórias não esteroides (AINE) ocorre pela inibição da 
formação de radicais livres de oxigênio e bloqueio sele-
tivo de prostaglandinas pró inflamatórias. No presente 
estudo, verificou-se a indicação deste tipo de medica-
mento por via oral para 87% dos pacientes, sendo que 
em aproximadamente 37% destes houve associação 
com algum tipo de analgésico (10% derivados opióides 
e 27% analgésico comum). Não havendo indicação de 
medicamento tópico em nenhum caso.

O uso tópico de AINE (diclofenacodietilamônio) e 
Cordia verbenácea 0,5% (fitoterápico) de 8 em 8 horas 
por 10 dias, gerou uma melhora acentuada ou mode-
rada em aproximadamente 90% para os que utilizaram 
este, e 80% para os que utilizaram aquele. Por serem 
considerados medicamentos seguros, poderiam ser 
mais indicados no tratamento de pacientes com trau-
mas como entorses, desde que não haja ferida aberta 
ou algum tipo de hipersensibilidade.13

Enquanto que nas lesões leves o tratamento é ape-
nas sintomático a imobilização está indicada somente 
na fase aguda.14Apesar da alta incidência deste tipo de 
lesão, o tratamento para os casos agudos ainda não se 
encontra totalmente estabelecido.15

Apontou-se que 60,6% dos pacientes recebem 
prescrição de medicação anti-inflamatória na ruptu-
ra ligamentar parcial fato que pode ser confirmado e 
confrontado com os achados do presente trabalho, que 
apresentaram um índice de indicação de AINES para 
lesão ligamentar parcial de 73,7%.15

O grupo de pacientes estudado por Belangeroet al. 
(2010) com lesão ligamentar parcial que tiveram imobi-
lização em uma frequência de 47%, enquanto em nosso 
estudo, os pacientes com lesão parcial tiveram imobili-
zação em 42,10% dos casos.15

Nas lesões completas, a proteção articular com 
imobilização semi-rígida possibilitou retorno mais rá-
pido às atividades físicas e laborais quando comparada 
à imobilização gessada. Outros tipos de imobilização 
funcional, como enfaixamento e imobilizadores elás-
ticos, tiveram resultados inferiores aos imobilizadores 
rígidos e semi-rígidos [...] O tratamento cirúrgico com-
parado ao tratamento conservador não mostrou supe-
rioridade no retorno precoce à atividade física, apenas 
parece evoluir com menor instabilidade residual.14

As estatísticas apontaram que 7% dos pacientes 
apresentaram lesão ligamentar completa, ou seja, em 
grau 3. Destes, 4 (57,14%) foram tratados cirurgicamen-
te, enquanto para os outros 3 foram confeccionadas 

talas gessadas. Levando em consideração a necessidade 
de individualizar o tratamento, podemos observar que 
a conduta adotada pelo serviço está de acordo com a 
literatura.

Ainda com relação ao tratamento, não houve indi-
cação de tratamento fisioterapêutico para nenhum pa-
ciente da amostra, no entanto, este tipo de indicação se 
mostra valioso no auxílio para recuperação desta classe 
de pacientes.16

A reabilitação da entorse depende do grau da lesão, 
no entanto, o objetivo do tratamento fisioterapêutico na 
recuperação destes pacientes se baseia em basicamente 
três pilares: recuperação de amplitude de movimento, 
fortalecimento muscular e treinamento proprioceptivo. 
A indicação do tratamento em fisioterapia se mostra 
importante não apenas para a melhora do trauma atual, 
mas também para evitar recidivas, pois a propriocep-
ção é um mecanismo componente do sistema sensorial 
aferente e, quando lesado, compromete a estabilização 
neuromuscular reflexa normal.16

Do ponto de vista socioeconômico, devemos en-
tender a entorse de tornozelo como uma doença fre-
quente, debilitante e onerosa. Cerca de 50% dos pacien-
tes que sofrem entorse, encontram-se em faixa etária 
economicamente produtiva.15Os dados encontrados em 
nossos resultados, mostraram 88% dos pacientes inseri-
dos dentro de uma população economicamente ativa.

As fraturas como complicação aguda são mensu-
ráveis à nível de pronto socorro e de forma imediata, 
sendo que 13% do total apresentaram algum tipo do 
segmento envolvido. Além destes, podemos destacar 
outros 4 pacientes que apresentaram cada um, uma 
complicação indireta sendo: ruptura de ligamentos do 
joelho, exposição de fratura e outros dois casos onde 
houve fratura de rádio devido à queda. 

Segundo a literatura a dor residual é a complicação 
mais frequente (75%), seguida de entorse recidivante 
(43,5%) e instabilidade (34,5%).15 Ao passo que para Mi-
ddelkoopet al. (2012) os dados de recidiva são de 24% 
no primeiro trimestre pós lesão e 28% após 12 meses 
de lesão. Quanto à recorrência, encontramos em nosso 
estudo, que 42% dos pacientes apresentavam esta ca-
racterística, sendo 22 homens e 20 mulheres.17

Como um grande percentual de indivíduos que 
sofrem esse importante tipo de lesão está em idade 
ativa e são possivelmente participativos na economia, 
seria necessário coletar também se as lesões caracte-
rizariam acidente de trabalho, entretanto este critério 
não foi estabelecido durante a elaboração do roteiro de 
coleta. Por outro lado, podemos presumir, a partir das 
emissões de atestado, a quantidade de pacientes que 
ficaram afastados da atividade econômica.

Como o trabalho foi realizado com a colaboração 
dos médicos residentes em atendimento no pronto so-
corro, algumas características, como o mecanismo de 
entorse, recidivas e até mesmo os critérios para pedido 
de radiografia não foram respondidos adequadamente 
em todos os questionários.
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Encontrou-se também certa disparidade nas emis-
sões de atestado e afastamentos. Contextualizando, em 
alguns casos, pacientes com o mesmo grau de lesão 
recebiam diferentes tempos de afastamento ou, ainda, 
pacientes com um grau mais elevado de lesão recebe-
ram um afastamento menor do que aqueles com lesões 
pouco graves.

 

CONCLUSÃO

Percebe-se a importância da temática não somente 
pelo número de casos atendidos diariamente em pron-
to atendimentos, mas também pelo fato de 88% dos 
acometidos corresponderem à faixa etária da popula-
ção economicamente ativa.

Na população estudada, o mecanismo de trauma 
mais recorrente foi o relacionado à prática esportiva, 
seguido das entorses que ocorreram por queda de mes-
mo nível ou de nível, que somadas correspondem à 
39%.

Não houve diferença estatística na quantidade de 
entorses atendidas em homens e mulheres, sendo estes 
52% e 48 %, respectivamente. Notou-se ainda, que os 
tipos de entorse mais comuns são as que ocorreram 
em inversão (79%), tendo uma taxa de complicações 

de 12,65%, ao passo que as que ocorreram por eversão 
complicaram em 35% dos casos.

Apresentaram-se em fase aguda ou com presença 
de sinais flogísticos 90% dos estudados e verificou-se o 
uso de radiografias em 93% da totalidade. 

Foram emitidos 54 atestados, porém não podemos 
afirmar que este valor seja real, pois alguns pacientes, 
devido a fatores como idade ou estado de desocupa-
ção, dispensaram este documento.

Incoerências também foram encontradas no tan-
gente ao manejo, pois indivíduos que estariam, supos-
tamente, com situações clínicas idênticas, tiveram in-
dicação de tratamento diferente, seja por método de 
imobilização ou farmacológico.

Infere-se que fatores como idade e recidivas de 
lesão, são fatores importantes no que diz respeito a 
grupos de risco.

Visto a alta prevalência e as divergências no ma-
nejo, sugere-se a necessidade da criação de protocolos 
para atendimento específicos, baseado em evidencias, 
como por exemplo, indicações de tratamento e afasta-
mento considerados ideais para cada situação. Faz-se 
necessário a realização de novos estudos, com coletas 
de dados mais detalhadas, para que se tenha um perfil 
completo e ideal deste problema diário.

ABSTRACT - Ankle sprains are related intto several daily activities, increasing the incidence of this type of injury 
in the emergency rooms. This is a quantitative and prospective study, performed at the Orthopedics department of 
the emergency room of the Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, evaluated and characterized the clinical 
and epidemiology of ankle sprains in 100 patients. It was found that 88% of the cases was of economically active 
individuals. The sporting practice generated 25 sprains in the studied population. In all inversion sprains, only 
12.65% presented acute complications, whereas the sprains by eversion presented 35% serious acute complications. 
In 73% of the cases the treatments were conservative. A total of 93 radiographic applications were dispensed, with 
90 match of patients with the Ottawa criteria. The suggested pharmacological therapy for 87% of the patients was 
non-steroidal anti-inflammatory. Only 6 patients required surgical repair. Conclusion: younger patients presented 
greater relapse. Despite the lower rate, eversions presented a higher rate of acute complications.

KEYWORDS - Ankle, Emergency Room, Sprain.
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RESUMO - O câncer colorretal (CCR) é a quarta causa de morte por neoplasias malignas no Brasil e a segunda 
mais frequente no mundo. O rastreamento precoce e mudanças nos hábitos de vida são fatores determinantes 
para a diminuição da mortalidade. Objetivo: identificar o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos no 
serviço de oncologia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Métodos: estudo retrospectivo com 
análise de 139 prontuários entre 2013 a 2016 de pacientes diagnosticados com carcinoma colorretal, transcri-
ção e exposição dos dados através de tabelas e gráficos. Resultados: maior incidência de CCR no gênero mas-
culino e nas faixas etárias entre 61 a 80 anos. O tempo de diagnóstico foi comumente inferior a três meses. 
O exame de rastreamento mais utilizado foi a colonoscopia. Conclusão: a prática de prevenção ao CCR não 
é amplamente adotada pelos pacientes, o rastreamento só é empregado em fase de sintomatologia evidente.

DESCRITORES - Câncer Colorretal (CCR), Adenocarcinoma de Cólon, Rastreamento, Pólipos Intestinais.
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INTRODUÇÃO

O carcinoma colorretal (CCR), é tipicamente 
uma das formas de neoplasia maligna mais preva-
lente na população mundial atualmente. Estima-se, 
pelo Instituto Nacional do Câncer (2016)8,  no Bra-
sil, 16.660 novos casos de câncer de cólon e reto em 
homens e de 17.620 em mulheres.

Nos países desenvolvidos é possível observar 
um padrão estável ou de diminuição da incidência 
nos últimos anos, reflexo da atenção para a doen-
ça, detecção por colonoscopia e remoção de lesões 
pré-cancerosas. Por outro lado, nos países em de-
senvolvimento, onde o prognóstico da doença é ca-

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.
1 - Enfermeiro Supervisor no Hospital Erasto Gaertner.
2 - Acadêmico de Medicina na Faculdade Evangélica do Paraná.
3 - Preceptor do Serviço de Residência Médica em Oncologia Cirúrgica no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.
4 - Médico especialista em cirurgia oncológica pelo Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.

Endereço para correspondência: João Carlos Simões - Rua Saldanha Marinho, 2103 – Bigorrilho -Curitiba – PR. 

racterizado como ruim, a incidência tem aumentado 
(América Central e do Sul e Leste Europeu) (INCA, 
2016)8.

O desenvolvimento da doença pode estar rela-
cionado ao “estilo de vida”. A incidência é maior em 
países com hábito alimentar rico em consumo de 
carnes vermelhas e carnes processadas, pouca in-
gestão de frutas, legumes e verduras, alta prevalên-
cia de obesidade e sobrepeso, sedentarismo (inativi-
dade física), consumo de álcool e tabagismo (INCA, 
2016)8. A presença de história familiar para doen-
ça maligna de cólon e reto, predisposição genética 
para o desenvolvimento de doenças inflamatórias 
crônicas do intestino e idade avançada também são 
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fatores de risco. De acordo com a literatura mais de 
75% de todos os casos de CCR ocorrem de forma espo-
rádica. (KINZLER; VOLGELSTEIN, 1996)10

De acordo com Sahaet al (2002)1990% dos CCR 
evoluem a partir dos pólipos adenomatosos (neopla-
sias colorretais), e o período de evolução de mucosa 
normal para adenoma e subsequente carcinoma é de 
aproximadamente dez a vinte anos. Sendo assim, há 
uma enorme janela de tempo na qual pode se progra-
mar medidas de tratamento antes do avanço da doença. 

O rastreamento é recomendado em todos os pa-
cientes com idade igual ou superior a 50 anos, conside-
rados de risco médio devido ao aumento da incidência 
a partir dessa idade, independente de sinais e sintomas 
e história familiar, para detecção e remoção dos pólipos 
adenomatosos, sendo comprovada a redução não só da 
mortalidade, mas também da incidência (PARADA A. A. 
et. al., 2008)29.

Para pacientes com risco médio o rastreamento 
pode ser feito pela pesquisa de sangue oculto nas fe-
zes (PSOF) anualmente com coleta de fezes em 3 dias 
consecutivos. Método com baixa sensibilidade e espe-
cificidade em pacientes assintomáticos. Reduz a morta-
lidade em 16-33% se seguimento em 10 anos. Caso o 
resultado seja positivo, a colonoscopia está indicada. 
É desaconselhável a realização de PSOF nos primeiros 
cinco anos após colonoscopia normal ou em pacien-
tes em seguimento após polipectomia podendo levar a 
resultados falso-positivos. Junto a PSOF anual pode-se 
associar a retosigmoidoscopia flexível a cada 5 anos. 
Em pacientes com idade igual ou superior a 65 anos 
a colonoscopia deve ser o método de escolha, devido 
ao aumento da incidência de adenomas avançados de 
localização proximal.  O exame de enema opaco apre-
senta baixa sensibilidade para lesões pequenas, deve 
ser reservado para casos em que a colonoscopia não 
for possível ou incompleta. 

O exame de escolha para rastreamento é a colo-
noscopia a cada 10 anos, além de fazer diagnóstico 
também é terapêutico permitindo a ressecção dos pó-
lipos. Reduz em 66% a 90% a incidência de carcinoma. 
Por último também é possível o rastreamento por colo-
nografia por tomografia computadorizada, ou colonos-
copia virtual, entretanto não existem evidências cientí-
ficas suficientes para que ela seja recomendada como 
método de rotina para rastreamento e prevenção, além 
de ter custo elevado. (PARADA A. A. et. al., 2008)29.

Mesmo que muito seguras, as colonoscopias e 
retossigmoidoscopias podem provocar sangramentos, 
perfuração intestinal (menos de 1% dos casos) e re-
ações adversas relacionadas com o preparo utilizado 
para esvaziar os intestinos. No entanto, se todas pesso-
as em idade de risco fossem submetidas à colonoscopia 
de rotina, com ressecção de todos os pólipos encontra-
dos, muito provavelmente não haveria mais câncer de 
cólon ou reto.

OBJETIVOS

O presente estudo objetivou analisar prontuários 
retrospectivamente visando identificar o perfil epide-
miológicodos pacientes portadores de câncer colorretal 
atendidos no serviço de oncologia do Hospital Univer-
sitário Evangélico de Curitiba (HUEC).

CASUÍSTICA E MÉTODOS

DESENHO DO ESTUDO
É um estudo do tipo epidemiológico, transversal 

e retrospectivo. Após aprovação pelo comitê de éti-
ca em pesquisa local sob o protocolo número CAAE: 
61879516.4.0000.0103 foi aplicado o questionário 
(ANEXO I) aos prontuários presentes no serviço de 
oncologia do HUEC com posterior análise e transcri-
ção das informações estatísticas. A amostra contém os 
atendimentos realizados para pacientes diagnosticados 
com câncer colorretal durante o período de 01/01/2013 
a 31/12/2016.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Foram incluídos na pesquisa os prontuários de pa-

cientes com diagnóstico de câncer colorretal atendidos 
no serviço de oncologia do HUEC durante o período 
de 2013 a 2016.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Prontuários de pacientes com diagnóstico de ne-

oplasia colorretal que não o tipo histológico adeno-
carcinoma foram excluídos da pesquisa.Prontuários de 
pacientes portadores de doença maligna colorretal me-
tastática (câncer secundário) foram excluídos da pes-
quisa.

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos 
no setor responsável pelo armazenamento dos prontu-
ários pertencentes ao HUEC mediante solicitação por 
escrito pelos responsáveis pelo setor de oncologia do 
hospital. Estas informações foram colhidas mês a mês 
para análise e posterior transcrição.

O tratamento e análise dos dados foram realizados 
de forma descritiva, com a distribuição absoluta e re-
lativa das informações obtidas nos prontuários. Foram 
empregados na pesquisa os valores absolutos e percen-
tuais, apresentando os resultados na forma de tabelas e 
gráficos, por meio de planilhas criadas no Excel.

RESULTADOS

No levantamento final, constavam 139 prontuários 
que foram analisados através da aplicação de questio-
nário.

Dentre os dados analisados, foi destacada a idade 
dos pacientes no momento do diagnóstico em relação à 
frequência dos casos nos gêneros masculino e feminino 

Estudo epidemiológico de pacientes portadores de câncer colorretal atendidos no serviço de oncologia do Hospital Universitário Evangélico de 
Curitiba.
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(Tabela 1). É possível notar que o risco de aparecimen-
to do CCR aumenta conforme a idade se eleva entre os 
pacientes.

TABELA 1 - IDADE EM RELAÇÃO AO GÊNERO

Idade Masculino Feminino Total

< DE 20 1 0 1

21 A 40 5 4 9

41 A 60 32 28 60

61 A 80 38 27 65

> DE 80 2 2 4

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES (2017).

Os dados referentes aos hábitos de maior risco, 
como tabagismo, etilismo e dieta (rica em carnes ver-
melhas, gordura animal, pobre em vegetais, frutas e 
cereais), também foram levados em consideração. Nos 
prontuários, foram buscadas informações que per-
mitiram afirmar a presença ou não destes hábitos e 
frequência de aparecimento entre os gêneros (Tabela 
2).

TABELA 2 - HÁBITOS DE VIDA RELACIONADOS A RISCO

Dados Masculino Feminino Total

Tabagismo

Sim 19 5 24

Nega 21 23 44

Desconhecido 38 33 71

Etilismo

Sim 15 0 15

Nega 21 26 47

Desconhecido 42 35 77

Dieta

Dieta sem risco 1 1 2

Dieta de risco 2 0 2

Desconhecido 75 60 135

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES (2017).

O tempo de diagnóstico, desde os sintomas ini-
ciais até confirmação anatomopatológica, foi classifica-
do como: tempo de diagnóstico inferior a três meses ou 
superior a três meses, sendo este um dado analisado 
durante o levantamento de prontuários (Tabela 3). 

TABELA 3 - TEMPO DE DIAGNÓSTICO

Masculino Feminino Total

< de 3 Meses 29 24 53

> De 3 Meses 1 2 3

Desconhecido 48 35 83

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES (2017).

Na fisiopatologia do CCR, é relevante a caracteri-
zação dos primeiros sinais da doença, que se traduzem 

como a sintomatologia. Sendo assim, os sintomas ini-
ciais mais frequentes foram também considerados du-
rante a análise (Tabela 4). Foi possível notar diferenças 
nos tipos de sintomas mais frequentes que acometem o 
gênero masculino em comparação ao feminino.

TABELA 4 - PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS

Sinais e sintomas Masculino Feminino Total

Desconhecido 18 15 33

Obstrução intestinal 17 12 29

Anemia 6 8 14

Emagrecimento 15 18 33

Diarreia 7 6 13

Sangramento anal 9 6 15

Alteração de hábito intestinal 16 12 28

Dor abdominal 10 14 24

Enterorragia 12 12 24

Melena 3 4 7

Dor anal 4 2 6

Náusea 0 2 2

Hematoquezia 5 2 7

Anorexia 0 1 1

Hematêmese 3 0 3

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES (2017).

Foram observados também os exames utilizados 
como método de rastreamento e/ou pesquisa diagnós-
tica mais utilizada e sua frequência (Tabela 5).

TABELA 5 - EXAMES DE RASTREAMENTO REALIZADOS

Masculino Feminino Total

Desconhecido 31 18 49

PSOF 2 0 2

Colonoscopia 32 29 61

Retosigmoidoscopia 4 4 8

Toque retal 18 17 35

US abdominal 7 6 13

EDA 2 0 2

TC 26 18 44

RM 1 1 2

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES (2017).

DISCUSSÃO

No presente estudo a incidência do câncer colorre-
tal foi mais prevalente no sexo masculino. Não existem 
evidências de que o sexo tenha grande importância na 
epidemiologia. Em comparação com estudo epidemio-
lógico retrospectivo publicado na revista Brasileira de 
Coloproctologia no ano de 2015 realizado na Faculda-
de de Botucatu, onde 80 prontuários de pacientes com 
carcinoma colorretal foram analisados os homens tam-
bém foram a maioria, correspondendo a 60%.
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O risco de desenvolver carcinoma colorretal au-
menta com a idade, sendo assim é comum que a in-
cidência seja maior em faixas etárias mais avançadas 
(SANTOS, 2007)20. O grupo que mostrou maior preva-
lência neste estudo foi entre 61 a 80 anos. Existindo 
4 casos de pacientes com idade superior a 80 anos e 
apenas 1 com idade inferior a 20 anos. Nas mulheres 
a faixa etária com maior acometimento foi entre 41 a 
60 anos.

O fator de risco mais importante é a história familiar 
de CCR, a predisposição genética ao desenvolvimento 
de doenças crônicas do intestino, assim como uma die-
ta com base em gorduras animais, baixa ingestão de 
frutas, vegetais e cereais, e ainda o consumo excessivo 
de álcool e o tabagismo e o sedentarismo(VASQUES et 
al. 2010)23. Contudo, mais da metade dos prontuários 
analisados não descreviam informações como história 
familiar, dieta, etilismo e tabagismo.

O tempo decorrido desde a primeira consulta do 
paciente no Hospital Universitário Evangélico de Curi-
tiba até o diagnóstico de carcinoma colorretal ser es-
tabelecido foi abordado na tabela 3. Novamente em 
grande parte dos prontuários essa informação não foi 
encontrada, seja por falha no preenchimento ou pelo 
paciente já chegar na unidade terciária de atenção com 
o diagnóstico pronto. Em 56 casos o diagnóstico demo-
rou menos de 3 meses para ser feito. Entretanto, a aná-
lise do estadiamento do carcinoma mostrou a grande 
maioria em um estadio predominantemente avançado, 
classificados como T3N0MX.

Os principais sinais e sintomas apresentados pelos 
pacientes em ordem decrescente de prevalência foram 
emagrecimento, obstrução intestinal, alteração do hábi-
to intestinal, dor abdominal, enterorragia, sangramento 
anal, anemia, diarreia, melena, hematoquezia, entre ou-
tros (tabela 4). É interessante destacar que informações 
importantes da anamnese, como os sinais e sintomas 
do paciente não estavam descritos em 33 prontuários 
analisados. Comparando com o estudo realizado na 
Faculdade de Botucatu os sintomas mais prevalentes 
foram perda de peso, sangramento, alteração do hábito 
intestinal e anemia.

A colonoscopia é o método de escolha para o 
rastreamento de prevenção secundária ou detecção 
precoce do CCR. A maioria dos tumores quando diag-
nosticados precocemente são completamente curados. 
O exame mais solicitado para esses pacientes foi a co-
lonoscopia. Entretanto, não foi utilizado como “scree-
ning”, foi solicitado tardiamente quando os pacientes 
já apresentavam sintomas da doença, piorando o prog-

nóstico. Este é o método de maior custo e mais inva-
sivo de rastreamento, mas tem a vantagem de permitir 
a avaliação de todo o intestino grosso e a retirada de 
eventuais pólipos. 

Outros métodos utilizados no rastreamento dos 
pacientes foram a pesquisa de sangue oculto nas fezes 
(PSOF), toque retal, retossigmoidoscopia, tomografia 
computadorizada, endoscopia digestiva alta, ultra-som 
abdominal, e ressonância magnética.

Dentre os serviços de saúde responsáveis pelo en-
caminhamento dos pacientes ao setor de oncologia do 
HUEC, as unidades básicas de saúde foram as respon-
sáveis pela grande maioria deles (52%), seguidos pelo 
encaminhamento de outros serviços especializados do 
próprio HUEC (24%), outros hospitais (16%) e central 
de leitos (8%). Nenhum outro estudo em relação a ori-
gem dos pacientes com CCR antes do atendimento em 
serviço de oncologia especializado fora encontrado, 
porém os resultados demonstrados na presente análise 
reforçam a importância dos serviços de atenção primá-
ria no âmbito do diagnóstico e tratamento precoces do 
paciente com CCR.

Conforme a localização da lesão tumoral, as topo-
grafias mais encontradas foram cólon esquerdo e cólon 
direito, seguido de reto alto e reto baixo.

CONCLUSÃO

Conforme os prontuários analisados foi possível 
concluir que a prevalência do carcinoma colorretal 
entre a população atendida no Hospital Universitário 
Evangélico de Curitiba é alta, chegando a uma média 
de aproximadamente 35 casos por ano neste estudo. 
O hospital atende a demanda de Curitiba, região me-
tropolitana e outras cidades do Paraná. Essa situação 
reflete o que acontece nos países em desenvolvimento. 

De acordo com os dados coletados não existe pre-
dileção por sexo nesta doença, e a idade foi o fator de 
risco mais significante. Outros fatores de risco pesqui-
sados como etilismo, tabagismo e dieta, na maior parte, 
não foram anotados em prontuário impossibilitando a 
formação de conclusões sobre esses comportamentos 
em pacientes com o carcinoma.

Existe uma grande falha na prevenção e rastrea-
mento desse tipo de tumor. O rastreio precoce, sobre-
tudo pela colonoscopia, pode evitar que um pólipo 
evolua para o câncer. De acordo com o estadio avança-
do da maioria dos pacientes analisados os exames não 
foram usados como screening, somente para diagnósti-
co piorando o prognóstico deles.

Estudo epidemiológico de pacientes portadores de câncer colorretal atendidos no serviço de oncologia do Hospital Universitário Evangélico de 
Curitiba.
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ABSTRACT - Colorectal cancer (CRC) is the fourth cause of death due to malignant neoplasm in Brazil and the se-
cond more common in the world. The early tracking and changes in lifestyle are determinant factors for mortality 
reduction. Objective: identify the epidemiological profile of patients attended at the oncology service of Evangelical 
University Hospital of Curitiba. Methods: retrospective study with analysis of 139 medical records between 2013 
and 2016 of patients with colorectal cancer diagnosis, transcription and display of data through tables and graphs. 
Results: higher incidence of CRC in men and in the age groups between 61 and 80 years. The diagnosis time was 
usually less than three months. The most commonly used screening test was colonoscopy. Conclusion: the practice 
of CRC prevention is not widely adopted by patients, the tracing is only used in an evident symptomatology phase.

KEYWORDS - Colorectal Câncer (CRC), Colon Adenocarcinoma, Screening, Intestinal Polyps.
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RESUMO - OBJETIVO: Analisar os dados de pacientes diagnosticados com melanoma cutâneo, em dois hos-
pitais oncológicos referência na região oeste do Paraná, visando montar um perfil clínico-epidemiológico dos 
doentes. MÉTODOS: Foram analisados 324 pacientes, por meio da plataforma online do Instituto Nacional 
de Câncer, de dois hospitais oncológicos referência no oeste do Paraná, a UOPECCAN (União Oeste Para-
naense de Estudos e Combate ao Câncer) e o CEONC (Centro de Oncologia de Cascavel). RESULTADOS: 
Sinteticamente, houve o predomínio do sexo masculino (55%), a partir da quinta década de vida, caucasoides 
(92,9%), com ocupação na área agropecuária, com os tumores localizados principalmente no tronco (38,8%). 
CONCLUSÕES: Concluiu-se, em geral, com a concordância com dados previamente analisados por outros 
autores, com exceção da discrepância entre o sexo e a localização primária predominante. Ademais, notou-se 
a prevalência do melanoma cutâneo em indivíduos com ocupação agrária, abrindo leques para os gestores 
de saúde da região.

DESCRITORES - Câncer de pele, Melanoma, Neoplasias cutâneas.
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INTRODUÇÃO

Indiscutivelmente, nota-se que o câncer é um 
problema na saúde pública contemporânea, devido 
ao seu impacto nas mais diversas comunidades. Se-
gundo a World Health Organization, em um docu-
mento de 2014 – o World Cancer Report -, os países 
mais afetados por essa patologia são os que estão 
em desenvolvimento, a exemplo do Brasil.1 Em tal 
nação, estima-se que entre 2016 e 2017, sejam des-
cobertos 600 mil novos casos de câncer, sendo o 
mais frequente o câncer de pele (não-melanoma), 
seguido dos de próstata e mama feminina (INCA, 
2016).2

Desse modo, nota-se que o câncer de pele é o 
tipo mais prevalente de câncer, graças a sua estreita 
e íntima relação com as taxas de exposição solar 
em que os pacientes são submetidos. Os cânceres 
de pele são, basicamente, subdivididos em câncer 
de pele não-melanoma e câncer de pele melanoma. 
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Por sua vez, o carcinoma de pele não-melanoma 
pode ser do tipo basocelular ou espinocelular. Além 
desses, ainda podem se encontrar outros tipos de 
tumores mais raros que afetam o maior órgão do 
corpo humano, como, por exemplo, o Sarcoma de 
Kaposi e a doença de Paget (FITZPATRICK, 2005).3

O carcinoma basocelular (CBC) é, hodierna-
mente, o mais prevalente dentre todos os tipos de 
câncer, atingindo as células basais, que se encon-
tram na camada mais profunda da epiderme. Sur-
gem, geralmente, em indivíduos de pele clara e es-
tão ligados à exposição solar acumulada durante a 
vida, em regiões mais expostas ao sol, como couro 
cabeludo e face. Embora não sofra metástases, o 
CBC tem a capacidade, dependendo de seu estágio 
de evolução, de destruir tecidos próximos, a exem-
plo de cartilagens e ossos (SBD, 2016).4

O carcinoma espinocelular (CEC), também cha-
mado de epidermoide, atinge a camada de células 
escamosas, as mais superiores da pele. Diferen-
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temente do CBC, o CEC tem a capacidade de atingir 
gânglios linfáticos e sofrer metástase, justificando sua 
maior mortalidade (SBD, 2016).4

Por sua vez, o melanoma é o tipo com menor inci-
dência de câncer de pele, porém, com a maior letalida-
de de todos. O melanoma é um câncer que se origina 
nas células produtoras de pigmento da pele (melanó-
citos). O melanoma pode iniciar como um pequeno 
tumor cutâneo pigmentado sobre a pele normal, mais 
frequentemente em áreas expostas ao sol, mas quase 
metade dos casos ocorre a partir de nevos pigmentados 
pré-existentes. Ao contrário de outras formas de câncer 
de pele, o melanoma produz metástase rapidamente 
para partes distantes do corpo, onde continua a crescer 
e destruir tecidos. Quanto menos o melanoma crescer 
na pele, maior a possibilidade de cura (AKISKAL et al., 
2010).5

Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer) em 
2016 há a estimativa de 5.670 novos casos no Brasil, 
sendo 3.000 em homens e 2.670 em mulheres, com as 
maiores taxas na região sul do país.2 Contudo, como su-
pracitado, sua mortalidade é alta: de acordo com o SIM 
(Sistemas de Informações sobre a Mortalidade), houve 
1.547 mortes em 2013, sendo 903 em homens e 644 
em mulheres.6 O prognóstico do melanoma é, dentre 
outros, determinado pelo estágio em que é efeito o 
diagnóstico, sendo que, se feito em estágios iniciais, 
pode chegar à taxa de sobrevida pode chegar a 95% em 
10 anos (American Cancer Society, 2016).7

Analisando tais perspectivas e considerações, nota-
-se que o melanoma é a forma mais grave e com maior 
mortalidade dos cânceres de pele, com maior incidên-
cia na região sul do Brasil, a que está inserido o oeste 
do Paraná. Sendo assim, o objetivo deste estudo é ca-
racterizar epidemiologicamente esse tipo de tumor, em 
uma região apontada como de alta prevalência, envol-
vendo o sexo, raça, faixa etária e ocupação dos pacien-
tes, além do tipo histológico e da localização primária 
dos tumores. Desse modo, a formação de um perfil 
clínico-epidemiológico pode auxiliar no diagnóstico 
precoce e, portanto, na sobrevida de um maior número 
de pacientes.

METODOLOGIA

Esta análise estatística se baseou no banco de da-
dos do INCA – Instituto Nacional do Câncer, por meio 
do Integrador RHC, que se caracteriza pela integração 
dos Registros Hospitalares de Câncer (RHC) de todo 
território nacional. Os dados foram tabulados entre o 
período de 2002 e 2012 em dois hospitais referência 
no tratamento de câncer da região oeste do Paraná: 
a UOPECCAN (União Oeste Paranaense de Estudos e 
Combate ao Câncer) e o CEONC (Centro de Oncologia 
de Cascavel), levando-se em consideração sexo, raça, 
faixa etária e ocupação dos pacientes, além do tipo his-
tológico e localização primária dos tumores.

Além disso, o referencial bibliográfico utilizado se 

baseou em jornais e periódicos, revistas científicas, li-
vros e artigos da área da saúde. Ademais, foram utili-
zadas algumas plataformas virtuais para a síntese desse 
artigo, como o SciELO e MEDLAINE. Ademais, a técnica 
para a investigação dos dados aqui expostos considera-
ram a leitura e o reconhecimento do material bibliográ-
fico, de modo seletivo e interpretativo. 

RESULTADOS 

Ao todo, foram 324 casos analisados, entre o pe-
ríodo de 2002 a 2012, totalizando 10 anos de estudo. 
Desse total de pacientes, 178 são do sexo masculino 
(55%) e 146 são do sexo feminino (45%), como de-
monstra o gráfico 1.

FIGURA 1. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CASOS DE MELANO-
MA CUTÂNEO DE ACORDO COM O SEXO E A FAIXA ETÁRIA DOS 
PACIENTES, NO PERÍODO DE 2002 A 2012 NA UOPECCAN (UNIÃO 
OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER) E 
CEONC (CENTRO DE ONCOLOGIA DE CASCAVEL).
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Considerando a faixa etária dos pacientes, nota-se, 
fortemente, um aumento no número de casos a partir 
da quarta década de vida, em ambos os sexos, também 
demonstrado no gráfico 1. Dentre todos os casos, 68 
deles acometeram pessoas entre 40 e 49 anos (20,9%), 
72 em pessoas entre 50 e 59 anos (22,2%) e 41 casos 
em pacientes cuja idade era entre 60 e 69 anos (19,7%). 
Além disso, embora o predomínio de casos seja do 
sexo masculino em praticamente todas as faixas etárias, 
nas primeiras décadas de vida (entre 0 e 29 anos) e na 
quinta década de vida (entre 50 e 59 anos), o registro 
de casos entre as mulheres foi maior. 

Melanoma Cutâneo: Estudo retrospectivo clínico-epidemiológico de 2002 a 2012 no oeste do Paraná.
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FIGURA 2. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CASOS DE MELANOMA CUTÂNEO DE ACORDO COM O TIPO HISTOLÓGICO, NO PERÍODO 
DE 2002 A 2012 NA UOPECCAN (UNIÃO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER) E CEONC (CENTRO DE ONCOLOGIA 
DE CASCAVEL).
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Ademais, é notória a grande discrepância da inci-
dência de um tipo histológico específico: o melanoma 
maligno sem outras especificações (SOE) é disparada-
mente o mais relatado, atingindo a marca de 275 pa-
cientes (84,8%). Seguindo esse, estão o melanoma in 
situ (4,9%) e o melanoma amelanótico (4,3%). Soman-
do-se todos os outros tipos histológicos relatados entre 
o período, eles atingiram 6% dos pacientes descritos e 
estão demonstrados no Gráfico 2.

Ao se tratar da raça/cor dos atingidos por mela-
noma cutâneo, o predomínio caucasiano é total, com 
301 pacientes (92,9%), seguido pelos 16 pardos (4,9%), 
6 negros (1,8%) e um único amarelo (0,3%), conforme 
demonstra a Tabela 1.

Ao se tangir a ocupação, nota-se relação extrema-
mente íntima entre essa e a incidência de melanomas 
cutâneos, visto que a exposição solar está diretamente 
envolvida na gênese desses tumores (SONDA, 2011).8 
Infelizmente, devido ao grande número de dados au-
sentes acerca o parâmetro ocupacional, a maioria dos 
pacientes (60,4%) foi excluída dessa análise, impossi-
bilitando um estudo mais confiável. Contudo, dos 324 
casos computados, 129 pacientes tiveram sua ocupação 
analisada, sendo 120 brancos e 9 não brancos, demons-
trada na Tabela 1.

FIGURA 3 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CASOS DE MELA-
NOMA CUTÂNEO RELACIONANDO A RAÇA E A OCUPAÇÃO DOS 
PACIENTES, NO PERÍODO DE 2002 A 2012 NA UOPECCAN (UNIÃO 
OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER) E CE-
ONC (CENTRO DE ONCOLOGIA DE CASCAVEL). FORAM CONSIDE-
RADAS OCUPAÇÕES COM EXPOSIÇÃO SOLAR AQUELAS CUJA MÉ-
DIA DIÁRIA DE EXPOSIÇÃO SOLAR MAIOR OU IGUAL A 6 HORAS.
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Desses dados analisados no parâmetro ocupacio-
nal, observou-se que 87 pacientes (67,4%) exercem al-
guma profissão com exposição contínua e considerável 

à radiação solar, principalmente aquelas relacionadas à 
área agropecuária (52,7%). 

Por fim, tomando-se por considerar a localização 
primária do tumor, observou-se um total de 74 não 
especificações, ou seja, 250 pacientes cujos tumores 
foram devidamente localizados e notificados ao INCA 
– Instituto Nacional de Câncer. Destes 250 pacientes, 
97 tiveram seus tumores localizados primariamente na 
pele do tronco (38,8%). Em seguida, 75 pacientes com 
tumores na cabeça e no pescoço (30%), 44 nos mem-
bros superiores (17,6%) e 34 no quadril e nos membros 
inferiores (13,6%), exemplificado no Gráfico 3. 

FIGURA 4 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE CASOS DE MELANO-
MA CUTÂNEO RELACIONANDO A LOCALIZAÇÃO PRIMÁRIA DOS 
TUMORES, NO PERÍODO DE 2002 A 2012 NA UOPECCAN (UNIÃO 
OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER) E 
CEONC (CENTRO DE ONCOLOGIA DE CASCAVEL).
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DISCUSSÕES

Ao se analisar o sexo, em estudos anteriores, como 
o de Criado et al., em 1999, demonstram o inverso: 
um predomínio no número de casos no sexo femini-
no (69,3%).9 Outro estudo, realizado por Ferrari et al., 
em 2008, também demonstra a dominância do sexo 
feminino no número de casos de melanoma cutâneo, 
atingindo 58,8% dos casos estudados.10 Em 2009, Dima-
tos e cols. publicaram um estudo realizado em Santa 
Catarina que demonstram a hegemonia feminina nos 
pacientes estudados (55,6%).11 
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Embora nossa amostra tenha revelado dados con-
trários a outras anteriormente publicadas, vale a pena 
ressaltar que, por alguns autores, o sexo feminino é 
considerado um fator de risco para a gênese do mela-
noma cutâneo. O estudo canadense de Carmichael et 
al., entre 1972 e 1981, revelou, de maneira similar a ou-
tros, o predomínio do sexo feminino nos casos de me-
lanoma cutâneo, com uma frequência de 1,13 mulheres 
para cada homem acometido.12 Em contrapartida, um 
estudo feito na Jordânia, entre 1964 e 1994, revelou 
a frequência de 1,6 homens doente para cada mulher 
diagnosticada, demonstrando certa semelhança com a 
amostra utilizada nesse estudo (CRIADO et al., 1999).9  

Os valores encontrados nesse estudo, ao tanger a 
faixa etária dos pacientes, vão de acordo com outros 
realizados anteriormente, em diversos serviços de saú-
de brasileiros. Ferrari et al. (2008), em um estudo reali-
zado na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, em 
São Paulo, demonstrou resultados parecidos, com pra-
ticamente 80% dos casos diagnosticados de melanoma 
em pacientes cuja faixa etária varia de 41 a 80 anos.10 
Também, em São Paulo, Criado et al. (1999) demons-
trou essa proporcionalidade de casos entre a quarta e a 
sétima década de vida, com cerca de 62% dos pacientes 
alocados nessa categoria.9

Ao se relacionar ao tipo histológico tumoral, a pre-
valência absoluta da classificação em melanoma cutâ-
neo maligno sem outras especificações (SOE) pode ser 
justificada, teoricamente, pelo preenchimento incorreto 
ou incompleto dos formulários de notificação por parte 
dos médicos, graças à inespecificidade dessa classifica-
ção hegemônica.

Ao se tratar de raça e cor, os dados encontrados 
sustentam e comprovam as teorias em que as raças, a 
quantidade de melanina produzida pelo indivíduo e os 
fototipos influenciam na gênese do melanoma cutâneo, 
caracterizando, portanto, os UVB-susceptíveis (NAS-
SER, 2009).13

Relacionando-se a ocupação, nota-se relação ex-
tremamente íntima entre essa e a incidência de mela-
nomas cutâneos, visto que a exposição solar está dire-
tamente envolvida na gênese desses tumores (SONDA, 
2011).8 As altas taxas relacionadas à ocupação agrária 
dos pacientes podem ser justificadas pelo fato da re-
gião do oeste paranaense ter sua economia baseada e 

alavancada por esse setor.  Esses índices vão de acordo 
com outros estudos, os quais indicam e pontuam a ra-
diação solar como principal fator de risco para a gêne-
se do câncer de pele, incluindo o melanoma. Em um 
estudo de Oliveira et al. (2011), estima-se que cerca de 
65% dos casos de melanoma estariam ligados a expo-
sição solar, em especial aos raios UVB e UVC, que são 
considerados os mais cancerígenos, hodiernamente.14 

Os índices da localização primária do tumor, se 
comparados a outros estudos, sofrem algumas discre-
pâncias, visto que a taxa percentual da incidência de 
lesões no tronco se encontra muito maior e as taxas 
de lesões nos membros inferiores muito menores em 
nossas amostras. Estudos conduzidos por Chiba et al. 
(2011), Criado et al. (1999) e Ferrari et al. (2008), em 
diferentes serviços hospitalares do Brasil revelaram que 
a maioria dos casos de melanomas por eles analisados 
se encontraram nos membros inferiores, especialmente 
na face dorsal do pé.15,9,10 Os dados encontrados em 
nossa amostra podem ser justificados pela alta taxa de 
pacientes do sexo masculino, o qual possui o tronco 
por localidade mais atingida (World Health Organiza-
tion, 2014).1

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, observou-se uma concordância 
dos dados obtidos nas amostras analisadas nesse estu-
do com outros anteriormente realizados, principalmen-
te ao se tratar da raça/cor e faixa etária dos pacientes 
diagnosticados com melanoma cutâneo. Contudo, al-
guns parâmetros andaram de antemão a estudos an-
teriormente realizados, podendo ser citados o sexo e 
os índices de localização primária do tumor. Ademais, 
a ocupação dos pacientes também foi analisada e nos 
revelou relação direta com a gênese tumoral cutânea, 
especificamente no melanoma.

Assim sendo, sugere-se aos órgãos competentes 
as devidas medidas relacionadas a prevenção do me-
lanoma cutâneo na região do oeste paranaense. Essas 
medidas, no limite das possibilidades, devem ser rela-
cionadas à ocupação agropecuária – e, portanto, com 
a exposição direta ao sol -, visto que a economia da 
região se baseia prioritariamente nesse setor.

ABSTRACT - BACKGROUND: Cutaneous melanoma, although with a lower prevalence, has a higher mortality rate 
among skin cancers, especially in the southern region of Brazil, where absolute rates are even higher.
OBJECTIVE: This retrospective study aimed to analyze the data of patients diagnosed with cutaneous melanoma 
in two reference cancer hospitals in the western region of Paraná, in addition to establishing a clinical and epide-
miological profile of the patients.METHODS: 324 patients were analyzed through the online platform of the INCA 
(Instituto Nacional do Câncer) of two referral cancer hospitals in western Paraná: UOPECCAN (União Oeste Para-
naense de Estudos e Combate ao Câncer) and CEONC (Centro de Oncologia de Cascavel) RESULTS: There was a 
predominance of males (55%), caucasoides (92.9%), with occupation in the agricultural area, with tumors located 
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RESUMO - Em vista do elevado grau tecnológico da atualidade, a temática da ética no ambiente acadêmico 
precisa ser continuamente discutida e revisada. As ferramentas tecnológicas não recriaram o padrão ético, 
mas passaram a oferecer alternativas aos alunos que facilitaram práticas como a cola, o plágio, as falsifica-
ções, o que tornou o desafio da instituição de ensino ainda mais complexo. Esse artigo debate os prejuízos 
que a desonestidade acadêmica pode representar para a sociedade, na medida em que refletem no padrão 
ético dos futuros profissionais. Buscou-se caracterizar os principais tipos de desonestidade acadêmica, indicar 
exemplos de como algumas práticas têm sido toleradas de forma aberta, comparar como a questão é tratada 
em outras culturas, apresentar exemplos de como algumas escolas médicas tratam essa temática em suas ma-
trizes curriculares, e por fim, apresentou-se algumas recomendações gerais acerca de mudanças que possam 
contribuir para melhoria do padrão ético e moral nas relações acadêmicas.
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INTRODUÇÃO

Quando nos aprofundamos no estudo da Bioé-
tica, deparamo-nos, às vezes, com palavras com sig-
nificados variados e sem precisão semântica. Dentre 
elas, “moral” e “ética”. Segundo Beauchamp e Chil-
dress 1, essas palavras  não devem se restringir a 
meros contextos teóricos. A teoria ética e a filosofia 
moral deveriam ser os termos apropriados quando 
focalizamos a reflexão filosófica sobre a natureza e 
o porquê da moralidade. A finalidade de uma teoria 
é sempre aumentar a clareza, a sistemática e a exati-
dão das nossas reflexões sobre a moralidade. Orien-
tados por essa linha de pensamento, aqueles au-
tores incluíram em “Princípios de ética biomédica” 
um capítulo dedicado à moralidade comum, vista 
como moralidade universal que abrangeria, dentre 
outras regras gerais, normas como não mentir, não 
roubar a propriedade alheia e respeitar os direitos 
dos outros.

Trabalho realizada na Faculdade de Minas (FAMINAS) e Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR).
1 - Doutor  – Faculdade de Minas (FAMINAS).
2 - Graduado – Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR)
3 - Doutor  – Faculdade de Ciências Medicas de Minas Gerais (FCMMG)
4 - Doutora  – Faculdade de Minas (FAMINAS).

Endereço para correspondência: Rodolfo Neiva de Sousa – Rua Luther King, 210 apt. 401, Cidade Nova - CEP 31170-100. Belo Horizonte/MG, Brasil.

Se “não mentir” e “não enganar” são princípios 
morais – partindo do conceito de Bioética como 
estudo sistemático da conduta humana no âmbito 
das ciências da vida e da saúde, examinada à luz 
de valores e princípios morais 2 – a desonestidade 
acadêmica, a exemplo da cola e do plágio, em seu 
sentido de conduzir a formas de engano, é assunto 
que se enquadra perfeitamente no conceito, prin-
cipalmente quando estão relacionados a processos 
avaliativos e produções nos campos das ciências da 
vida e da saúde 3. 

Como consequência, um dos grandes desafios 
do sistema educacional brasileiro da atualidade é a 
criação de uma cultura na qual predomine o com-
portamento e a postura ética entre os acadêmicos. 
Este desafio, longe de configurar fenômeno novo 
por essência, remete aos primórdios da educação 
em seus diferentes níveis, em diferentes eras e loca-
lizações geográficas. Elemento novo nesse contexto 
é o alto desenvolvimento tecnológico atual, que tem 
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proporcionado meios de comunicação cada vez mais 
eficazes, os quais tornaram o desafio de lidar com o 
comportamento ético algo ainda mais complexo. Em 
um mundo de tantos recursos eletrônicos de comunica-
ção, os procedimenos da cola e do plágio, por exemplo, 
ganharam novos requintes, amplificação, com recursos 
cada vez mais elaborados, e que em certos ambientes 
acadêmicos e contextos têm sido banalizados. 

Fomentar uma cultura em que predomine o com-
portamento ético depende de uma combinação de fato-
res. Nenhum deles, isoladamente, tem o poder de mu-
dar ou de formar uma cultura. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, a Association to Advance Collegiate Schools 
of Business (AACSB) exige que suas escolas-membro 
incluam em seus currículos um componente explicita-
mente dedicado a preparação ética na vida acadêmica 
4. Segundo Johns e Strand 5, entretanto, ensinar ética 
como disciplina, isoladamente, não necessariamente 
implicará na formação de profissionais com melhor 
perfil ético. 

Estudos em escolas de finanças e negócios apon-
tam que a desonestidade acadêmica nesses ambientes 
equivale àquela de escolas de outras especialidades, e 
que indivíduos que aceitam a desonestidade na esfera 
acadêmica estão mais inclinados a aceitá-la também na 
esfera do exercício profissional e dos negócios 6,7. Re-
conhece-se, portanto, que um dos maiores problemas 
da desonestidade acadêmica é que ela não se encerra 
na escola, mas se transfere para as etapas seguintes da 
vida do indivíduo, com fortes repercussões na justiça e 
no equilíbrio social.

A preocupação com a ética é válida em qualquer 
área de atuação profissional, mas particularmente se 
agrava na área de saúde, onde vidas humanas são su-
jeitas a avaliação e decisão médica. O Ministério da 
Educação do Brasil, por meio da Resolução CNE/CES 
4, instituiu as diretrizes curriculares nacionais do cur-
so de graduação em Medicina, que serve de espinha 
dorsal para as grades das faculdades de Medicina do 
país 8. Em seu artigo 3º, essa resolução determina que 
o curso de graduação em Medicina tem como perfil do 
formando egresso/profissional, o médico com formação 
generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado 
a atuar, pautado em princípios éticos (...). 

O Código de Ética Médica (CEM), aprovado pelo 
Conselho Federal de Medicina 9, disciplina a conduta 
ética a ser seguida pelo médico no exercício de sua 
profissão. E para que esse profissional de fato atue de 
forma ética, é fundamental que todo o seu processo de 
formação seja construído em ambiente acadêmico com 
sólida valorização desses princípios, e que estejam pre-
sentes não apenas nos textos dos regulamentos, mas na 
rotina prática da sala de aula e dos ambulatórios. 

Assim, procura-se discutir nesse estudo a perspec-
tiva da ética a respeito da questão da desonestidade 
acadêmica, em função dos reflexos que pode produzir 
na fase profissional do indivíduo. A ética, no âmbito 
acadêmico amplo, é tema muito vasto para ser tratado 

de forma integral em apenas um artigo, razão pela qual 
se optou por circunscrever este tema no cenário cultu-
ral brasileiro, dando ênfase ao ensino superior do curso 
de Medicina. A conduta ética envolve variada gama de 
posturas e atitudes que dificilmente seriam abordadas 
satisfatoriamente em um único artigo, razão pela qual, 
os autores também optaram por dar maior ênfase à 
questão da cola e do plágio, reconhecendo que a te-
mática ética transcende em muito esses dois aspectos.

Assim, o objetivo geral do artigo é apresentar argu-
mentos que indiquem os prejuízos que a desonestidade 
acadêmica representam para a sociedade à medida que 
isso reflete no padrão ético dos profissionais formados 
em ambientes acadêmicos que toleram práticas deso-
nestas. Além disso, o artigo também visa contribuir com 
a caracterização de tipos de desonestidade acadêmica, 
indicar exemplos de como algumas práticas têm sido 
toleradas de forma aberta, comparar como a questão 
é tratada em outras culturas, apresentar exemplos de 
como algumas escolas médicas lidam com essa temá-
tica em suas matrizes curriculares e, por fim, compilar 
material que sirva de suporte didático ao debate dentro 
e fora da sala de aula, para o crescimento de discentes, 
docentes e gestores que atuam na área de formação 
acadêmica e na construção da cidadania.

Tipos mais comuns de desonestidade acadê-
mica

Não é possível estabelecer com precisão quantas e 
quais são as maneiras de se agir com desonestidade em 
ambiente acadêmico, mas a lista a seguir resume 13 das 
principais formas de atitude desonesta, não necessaria-
mente relacionadas em ordem de importância:

Cola em atitude ativa: é o uso ou tentativa de uso 
não autorizado de materiais acadêmicos ou a ajuda de 
terceiros por ocasião de realização de exercícios ava-
liativos. Em geral, ocorre quando se lê as respostas da 
avaliação de um colega, utiliza material escrito, obtêm-
-se as respostas previamente ao exame, usa-se equi-
pamentos com mensagens eletrônicas, como relógios, 
escutas e telefones celulares, de forma não autorizada, 
dentre outros;

Cola em atitude passiva: é a facilitação da cola ati-
va por colegas, o agir com cumplicidade ou de alguma 
forma facilitar a desonestidade de terceiros. Isto pode 
incluir a cessão de trabalho escrito para que seja co-
piado, a permissão para que um colega tenha acesso a 
respostas em teste escrito etc;

Plágio: uso de ideias, de figuras ou de textos de 
outro autor sem atribuir a ele os créditos devidos, fa-
zendo parecer ser o plagiário o autor da ideia ou do 
texto original. O plágio não se resume à cópia fiel, pa-
lavra por palavra, mas também inclui textos reproduzi-
dos com mudanças superficiais, suficientes apenas para 
descaracterizar o texto original. Para Silva 10, há três 
modalidades de plágio: 1) o integral, quando é feita a 
transcrição de um texto completo sem citação da fonte; 



61

2) o parcial, quando é feita a cópia de algumas frases 
ou parágrafos de fontes diferentes; 3) e o conceitual, 
quando a pessoa se apropria de um ou mais conceitos, 
ou de uma teoria, e os apresenta como de sua autoria;

Adulteração ou invenção de dados: exemplos in-
cluem a falsificação de dados para um experimento ou 
relatório de aula prática, ou mesmo manipulação da 
magnitude ou expurgo não justificado de dados para 
forçar resultados pretendidos; 

Múltiplas submissões: é o uso de um mesmo tra-
balho já submetido anteriormente pelo acadêmico para 
uma tarefa anterior, com mudanças superficiais, sem 
que isso seja autorizado pelo professor ou pela institui-
ção proponente;

Engano e adulteração: refere-se a alterações de má 
fé em determinado trabalho acadêmico, o que pode 
incluir a falsificação de assinaturas, a imitação de gra-
fias para simular terceiros, a falsificação de cartas de 
recomendação ou de credenciais em geral;

Forjar participação em grupo: refere-se ao indiví-
duo que tira proveito de ter seu nome incluído nos 
trabalhos em grupo, sem que dele tenha efetivamen-
te participado ou contribuído. Erram também os que 
permitem a inclusão de alunos não contribuintes, sob 
pretexto de tratar-se de “coleguismo”. Tal atitude confi-
gura-se, na verdade, cumplicidade e reforço positivo a 
comportamento negativo, ferindo, portanto, o preceito 
ético do mérito;

Trabalhos em grupo, com realização segmentada: 
nos casos de trabalhos em grupo, o professor espera 
que todos os componentes tomem conhecimento do 
conjunto da obra, contudo, nos casos em que os grupos 
resolvem atribuir tarefas individuais para cada membro, 
de modo que as peças individuais sejam montadas ao 
final para compor o trabalho esperado, é comum que o 
aluno entregue a parte que lhe coube, mas não se en-
volva no entendimento do trabalho completo. Nesses 
casos, há uma distorção do propósito da tarefa;

Desonestidade por acessos computacionais não 
autorizados: refere-se ao uso não autorizado de contas 
de e-mail e sistemas restritos, para se obter vantagens 
do trabalho ou de informações de terceiros;

Dissimulação: refere-se aos casos em que o aluno, 
ao perceber um equívoco do professor que lhe seja 
favorável, como a soma ou lançamento de uma nota 
maior ou atribuição de qualquer vantagem indevida, 
simula não ter percebido o equívoco para dele se be-
neficiar;

Mentira e manipulação: refere-se ao uso de infor-
mação inverídica, em geral com certo apelo emocional, 
para coagir o professor a alterar datas de exames ou 
conceder algum benefício indevido. São exemplos o 
uso de atestados médicos falsos, invenção de proble-
mas familiares inexistentes etc;

Dois pesos e duas medidas: refere-se aos casos 
em que o aluno apela para o uso de determinada regra 
definida pelo professor em um contexto que lhe seja 
conveniente, mas casuisticamente recusa a aplicação da 

mesma regra em um contexto que lhe seja desfavorá-
vel;

Uso egoísta de material acadêmico coletivo: refere-
-se a fazer uso de material acadêmico coletivo como se 
fosse propriedade particular, ou mesmo danificar ma-
teriais acadêmicos coletivos, como se fossem próprios. 
Uma prática comum entre maus usuários em uma bi-
blioteca, por exemplo, envolve a ocultar livros escassos 
em locais de difícil acesso, onde não serão encontrados 
por usuários regulares. Isso permite ao aluno desones-
to ter acesso exclusivo àquele livro em particular sem-
pre que desejar, ainda que isso represente prejuízo ao 
interesse coletivo.

Esta lista não teve o propósito de esgotar as al-
ternativas de condutas acadêmicas desonestas, mas 
apenas de ilustrar situações típicas mais prevalentes no 
ambiente estudantil. Dentre as modalidades de deso-
nestidade acadêmica mais comuns, o plágio e a cola 
são a seguir apresentados em maiores detalhes, como 
as práticas em destaque nesse artigo.

O plágio e a cola 

Não há um conceito único sobre plágio e cola su-
ficientes para abranger toda a variação desses temas 
nas esferas ética, pedagógica, jurídica e institucional. 
Faz-se necessária, portanto, a segmentação desses con-
ceitos para melhor entendê-los. A Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), por 
exemplo, define o plágio no meio científico como sen-
do a utilização de ideias ou formulações verbais, orais 
ou escritas, de outrem sem dar-lhe por elas, expressa e 
claramente, o devido crédito, de modo a gerar razoavel-
mente a percepção de que sejam ideias ou formulações 
de autoria própria 11.

O peso relativo do plágio em diferentes cul-
turas 

Em algumas culturas, o plágio é tratado como algo 
tão grave que há fartos exemplos que envolveram figu-
ras públicas de renome, cassação de títulos e renúncia 
a mandatos. Um caso amplamente noticiado na im-
prensa ocorreu em março de 2011, quando o Ministro 
da Defesa da Alemanha, Karl-Theodor zu Guttenberg, 
renunciou ao cargo como desdobramento de um pro-
cesso a que respondia por ter supostamente cometido 
plágio em sua tese de doutorado em Direito pela Uni-
versidade de Bayeuth 12. Na ocasião, o ministro chegou 
a desculpar-se pela gravidade dos erros em sua tese e 
solicitou a revogação de seu título acadêmico. Embora 
sua função pública não tivesse relação direta com sua 
tese de doutorado, o fato gerou um desgaste público 
que corroeu sua credibilidade e culminou em sua re-
núncia. 

Ainda na Alemanha, em 2011, a ministra da Educa-
ção Annette Schavan, renunciou ao cargo depois de ter 
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perdido o título de doutora pela Universidade Heinrich 
Heine, de Dusseldorf, sob a acusação de ter plagiado 
sua tese. A universidade confirmou, após denúncias, 
que ela havia sistematicamente copiado trechos de sua 
tese e, embora o fato tivesse ocorrido em 1980, o erro 
não foi considerado prescrito em 2011. Na ocasião, ela 
era a quarta autoridade pública do país a perder o título 
de doutora por plágio. 

Outro caso emblemático envolvendo plágio, ocor-
rido em abril de 2012, levou ao afastamento do pre-
sidente da Hungria Pál Schmitt, que também renun-
ciou ao seu cargo diante do parlamento em função de 
um processo de plágio em sua tese de doutoramen-
to. Além da perda do cargo público, a Universidade 
Semmelweis, de Budapeste, também cancelou o seu 
título de doutor. Essas posturas não são exclusividades 
europeias. Casos de perdas de títulos são comuns em 
universidades canadenses e dos Estados Unidos, onde 
há legislação rigorosa sobre esta matéria.

Na América Latina, diante de índices de corrupção 
mais elevados, comparativamente aos países europeus 
e norte americanos, seria mais improvável que um fato 
relacionado a plágio fosse suficiente para afetar a car-
reira política de uma autoridade pública, o que mostra 
que o peso de um mesmo fato varia conforme o con-
texto geográfico, temporal e cultural. No meio cientí-
fico, entretanto, essas distâncias tendem a se reduzir, 
em vista da universalização da ciência, das publicações 
transfronteiras e dos acordos internacionais nessa área. 

No Brasil, a Universidade de São Paulo (USP) de-
mitiu recentemente um professor por plágio em sua 
pesquisa. O fato ocorreu em 2011, tendo sido a primei-
ra exoneração nos últimos 15 anos naquela instituição, 
segundo matéria divulgada pela própria Universidade 
11. Na ocasião, uma aluna de doutorado, sob orientação 
do mesmo professor, co-participante na mesma pes-
quisa, também perdeu o direito a seu título. Exemplo 
como esse mostra que existem pessoas e comissões 
no meio acadêmico brasileiro trabalhando para que o 
plágio não seja banalizado. Uma eventual progressão 
dessa tendência pode fazer com que, algum dia, a im-
portância desse tema no Brasil seja equivalente à que 
alcançou em países como a Alemanha, Hungria, Cana-
dá e Estados Unidos. 

As perspectivas ética, jurídica, pedagógica e 
institucional da cola e do plágio

Segundo Pithan e Vidal 13, o plágio deve ser en-
tendido nos âmbitos ético, jurídico, pedagógico e ins-
titucional. No campo ético, assim compreendido como 
o estudo da conduta humana na medida em que ela 
pode ser chamada de boa ou má, o plágio pode ser 
considerado uma conduta de má intenção, eticamente 
incorreta e, portanto, reprovável no meio acadêmico. 
Aspecto lamentável, segundo esses autores, é que a 
prática da fraude acadêmica faz parte de uma cultura 
de desonestidade em algumas instituições, o que leva 

à distorção de valores, pois nos casos em que ocorre 
punição exemplar de alunos, isso acaba sendo visto 
com maus olhos pelos demais membros daquele am-
biente acadêmico, que entendem ter havido excesso na 
medida coercitiva.

Na esfera jurídica, o assunto é tratado como pro-
teção de direitos autorais, a começar pela Constituição 
Federal 14, que caracteriza em seu artigo 5º que aos 
autores pertence o direito exclusivo de utilização, pu-
blicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 
herdeiros pelo tempo que a lei fixar. A Lei de Direitos 
Autorais 15 enfatiza as regras de citação, afirmando a 
obrigatoriedade da indicação de autoria e local da pu-
blicação das obras citadas. Ou seja, o plágio não se 
configura propriamente pelo uso das ideias ou palavras 
de terceiros, mas pela omissão dos créditos apropria-
dos. O Código Penal 16, por sua vez, tipifica como con-
duta criminosa a violação de direitos autorais. A viola-
ção desses direitos pode implicar na pena de detenção 
de três meses a 12 meses ou em multa.

No caso da cola, parece estar enraizada na cultura 
estudantil de muitos ambientes a ideia de que colar 
faz parte do processo. São comuns os casos de alunos 
que se vangloriam por seus métodos cada vez mais 
elaborados de colar e o fato de ter enganado um pro-
fessor é visto como triunfo da esperteza de um sobre 
a distração do outro. Passada a avaliação, o aluno que 
cola costuma não esconder o feito dos colegas mais 
próximos, ao contrário, compartilha com aqueles de 
seu círculo, na certeza de que não será repreendido, 
mas ao contrário, receberá certo suporte. 

Outra clássica inversão de valores se observa em 
relação a como são vistos os colegas que recusam for-
necer a cola durante uma avaliação. A atitude de alguns 
de não compactuar com a cola costuma ser rotulada 
pelos colegas desonestos como “egoísta”, ou “falta de 
solidariedade e de companheirismo”, rótulos que vi-
sam desencorajar o aluno honesto a preservar a sua 
integridade. Essas são práticas comuns em ambientes 
de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino 
superior, e até mesmo em cursos de pós-graduação. 
Trata-se, portanto, de costume relativamente aceito que 
permeia o meio acadêmico em seus diferentes níveis.

Nos âmbitos pedagógico e institucional, entra o 
papel dos administradores e educadores no contínuo 
processo de formação do caráter de seus alunos. Além 
da questão de cunho ético e da previsão de regras 
nos regimentos internos e no ordenamento jurídico, a 
questão da desonestidade escolar, em tese, deve ser 
tratada no ambiente acadêmico como parte cotidiana 
na formação do caráter e do amadurecimento de alu-
nos. Aparentemente, a maioria das instituições de en-
sino entendem que seu papel em relação ao aluno se 
restringe ao que possa ocorrer durante o período de 
tempo em que se estabelece um vínculo direto entre 
ambos, ou seja, durante a vigência do contrato estudan-
til. O problema é que as lições que esse aluno aprender 
no campo moral produzirão reflexos que perdurarão 
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muito além da vigência do contrato e influenciarão o 
padrão comportamental do indivíduo no exercício de 
sua profissão. 

A banalização da desonestidade acadêmica, 
sobretudo da cola e do plágio

A cultura brasileira, em certos aspectos, tem permi-
tido a banalização desse tema. Alguns sítios na Internet, 
por exemplo, apresentam vasta coletânea de dicas so-
bre como ser “efetivo” na cola ou como distorcer textos 
de forma que o plágio não seja percebido. Apenas para 
exemplificar, o internauta Ferreira 17 posta em seu blog 
uma coletânea de 25 dicas infalíveis (segundo o autor) 
para se colar em provas. As evidências da banalização 
são muitas. 

O autor, ao postar, não demonstra nenhum cons-
trangimento, ao contrário, coloca-se como um pres-
tador de serviço aos que irão usufruir de suas dicas, 
sobre as quais comenta em certo tom de orgulho de 
sua criação: aqui vão 25 dicas infalíveis, desenvolvidas 
e utilizadas por mim, para você colar nas provas. A 
postagem é seguida por uma enxurrada de comentá-
rios positivos de seus seguidores, enaltecendo as dicas, 
citando seu próprio testemunho, complementando-as, 
parabenizando o autor. O internauta, ao fazer este tipo 
de postagem, não incorre em crime previsto em lei. 
Não há dispositivo legal que preveja “crime de incita-
ção à cola”, ou “incitação à desonestidade acadêmica”. 
E talvez não deva haver mesmo, afinal, essa não é uma 
questão a ser resolvida nas esferas legislativa e jurídica, 
mas na esfera moral, a medida que as instituições e a  
sociedade evoluam em seus valores e conceitos, e se 
auto regulem.

Há também o curioso caso de professor da Univer-
sidade Estadual Vale do Acaraú, com alguns títulos de 
pós-graduação 18, que tem visão bastante peculiar sobre 
escola, cola e aprendizagem. Em seu blog, ele escreve 
a matéria “A Cola como liberdade de aprender”, em 
que afirma: Vejo a cola não como fraude ou ato clan-
destino do aluno, mas como manifestação ou recurso 
de liberdade de aprender do aluno e estratégia de recu-
peração dos alunos de baixo rendimento do professor 18. 

O mesmo professor revela que, a cola foi introdu-
zida na minha prática educacional, como estratégia de 
recuperação para os alunos de baixo rendimento assim 
como o sol, por osmose, interpenetra a carne 18. Segue 
apresentando vários argumentos em defesa da cola 
como recurso pedagógico de inclusão social, como so-
lução viável para os alunos de baixo rendimento aca-
dêmico, acrescentando também:

...que podemos ver no procedimento da cola um 
instrumento para assegurar, na verificação do rendi-
mento escolar, um princípio de ensino como preconiza 
a Constituição Federal, no seu inciso II, do artigo 206, 
que enumera, entre os princípios de ensino, a liberdade 
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamen-

to, a arte e o saber. Encaro, pois, a cola como uma ma-
nifestação de liberdade de aprender do aluno 18.

 
É muito provável que essas linhas de raciocínio 

não constituam casos isolados. Quando se compara o 
rigor da disciplina nas escolas de 40 anos atrás com o 
rigor de hoje, percebe-se o quanto conceitos como li-
berdade de expressão têm sido confundidos com liber-
dade para burlar regras, para subverter valores. Basta 
se verificar as pixações na parede da escola pública, 
que em boa parte são fruto da dita liberdade de expres-
são, a tão desejada liberdade para se expressar após 
anos de governos ditatoriais. Seguindo essa linha de 
argumentação em nome da política de inclusão e da 
liberdade, há os que defendam permitir que o estudan-
te se valha de quaisquer recursos que maximizem suas 
chances de aprovação, e para legitimar essas práticas, 
conceitos e valores no campo da ética são relativizados. 

Com isso, deixa-se de criar um espaço claro que di-
vide o certo do errado, e cria-se nesse espaço uma área 
de relativização, em que, dependendo da argumenta-
ção e da suposta nobreza de propósitos, algo como 
inclusão social, por exemplo, um recurso de caráter 
antiético em determinado contexto passa a ser aceito 
como método viável de inclusão, em outro contexto.

Reflexos da desonestidade acadêmica no exer-
cício da profissão

Trabalho realizado por Grime 4, com a devida re-
presentatividade estatística, buscou estabelecer corre-
lação entre a conduta de estudantes no ambiente aca-
dêmico e a conduta de profissionais no ambiente de 
trabalho, baseando-se em questionários que avaliassem 
a percepção dos estudantes sobre determinados valo-
res. O trabalho demonstrou que a correlação é signifi-
cativamente alta, como se esperava na hipótese inicial.

No ambiente acadêmico, a pesquisa analisou parâ-
metros como: iludir o professor com razões falsas para 
faltar a aulas ou exames; nos trabalhos em grupos, não 
colaborar com os demais participantes; receber infor-
mações não autorizadas (cola) antes ou durante a reali-
zação de exames; incluir nome de colegas não partici-
pantes em trabalhos em grupo; copiar e colar trabalhos 
diretamente da Internet (plágios); copiar trabalhos de 
colegas etc. No contexto do exercício da profissão, fo-
ram levantadas situações como: observância ao horário 
autorizado no intervalo de almoço; relatar ao emprega-
dor o real motivo de ausências; nos projetos em equi-
pe, o empenho individual tanto quanto os demais da 
equipe; questiona-se ao entrevistado se ele/ela obteria 
a lista de clientes de um concorrente de forma não au-
torizada; se escreveria um relatório para um colega; se 
preencheria um relatório financeiro com recibos fabri-
cados para aumentar o valor de um reembolso de via-
gem; se apresentaria ideias de colegas como se fossem 
suas; registraria o ponto pelo colega ausente etc.

Estabelecer essa correlação entre comportamento 
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na vida acadêmica e na vida profissional, como feito 
nesse estudo, pode ajudar a explicar, por exemplo, se 
um médico que hoje tenha por hábito emitir atestado 
prestando declaração falsa para atender a interesses di-
versos, é possivelmente reflexo de um estudante de 
medicina que viveu em ambiente acadêmico em que 
práticas antiéticas eram banalizadas. Observe-se que, 
embora sejam contextos distintos, o padrão ético no 
ambiente acadêmico tende a ser reproduzido no am-
biente profissional, com amplo reflexo na formação 
dos valores da sociedade. Essa forte correlação reforça 
a importância de se aprofundar a questão da desones-
tidade acadêmica em todas as etapas da formação do 
indivíduo. 

Como algumas escolas médicas lidam com o 
problema

As matrizes curriculares das escolas médicas em 
geral apresentam três ou quatro disciplinas que tangen-
ciam a discussão sobre desonestidade acadêmica, mas 
nenhuma costuma tratar o assunto com profundidade 
proporcional à relevância do tema. As grades são ba-
seadas em diretrizes do Ministério da Educação 8. Em 
geral, as matrizes reservam uma disciplina voltada para 
Metodologia Científica, na qual a tônica da discussão 
é a observância de normas de redação, nos termos da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Há 
também disciplina voltada à discussão do CEM, em que 
o foco é a deontologia médica, os direitos e deveres do 
médico, sobretudo em relação ao seu paciente. 

Outra disciplina aborda a Legislação Médica, dis-
cutindo os aspectos jurídicos da conduta médica, e ain-
da, a Bioética, cujo foco se encontra no debate das 
polêmicas envolvendo direitos dos pacientes sobre a 
vida. Assim, o tema honestidade acadêmica, em sua es-
sência, é tratado como se fosse uma questão implícita, 
uma virtude ou conhecimento que todos os que entram 
no curso já trouxessem consigo desde seu ingresso na 
faculdade, e portanto não seria mais papel da escola 
discuti-la de forma explícita. 

Baber 19, em seu artigo intitulado “Culpe os pais, 
não a escola”, por exemplo, afirma que a escola e os 
professores não têm o papel de fazer pelos alunos o 
que os próprios pais não conseguiram. Ora, de certa 
forma isso equivale a repetirmos o mantra de que “a 
educação vem de berço” e, assim sendo, passada a fase 
do berço, a escola não teria papel na continuidade des-
se processo? Se o professor não for também um edu-
cador, apenas lhe restará o papel de transferência da 
ementa da disciplina? Isso, definitivamente, não seria 
correto, visto que a formação do caráter é um processo 
contínuo, e os indivíduos são altamente influenciáveis 
pelos sucessivos ambientes em que vivem nas diferen-
tes fases da vida.

As escolas médicas, em geral, editam regimentos 
internos nos quais preveem regras para lidar com a 
cola, o plágio, as falsificações, entre seus discentes. 

Embora a desonestidade acadêmica seja um tema mui-
to mais amplo, conforme mencionado, a cola é o tema 
mais recorrente nesses regimentos, e o plágio às vezes 
nem mesmo é mencionado. Ainda que com variações 
pontuais, esses regimentos se assemelham em seus as-
pectos conceituais.

A maior diferença, aparentemente, não está no tex-
to regimental em si, mas na implementação prática do 
rigor previsto no regimento e no tempo e esforço que 
cada instituição dedica em efetivamente orientar e edu-
car seus acadêmicos, levando-os a internalizar valores 
éticos da formação superior. Apenas para exemplificar, 
algumas Faculdades de Medicina do Estado de Minas 
Gerais (Unifenas 20; Faminas-BH 21; FCMMG 22, UFMG 
23; Fepar 24; UFF 25) preveem em seus Regimentos Inter-
nos que os membros do corpo discente estão sujeitos 
a penas disciplinares que variam de advertência verbal, 
repreensão, suspensão ao desligamento. Preveem tam-
bém que a cola ou uso indevido de aparelho celular 
durante avaliações, bem como situações de plágio em 
trabalhos acadêmicos, são consideradas faltas graves, 
passíveis de punição com atribuição de nota zero na 
avaliação e suspensão automática de certo número de 
dias. 

Os regimentos destas instituições, entretanto, são 
usados para punições pontuais. Em geral, não há polí-
ticas institucionais no sentido de fazer esse debate ser 
pauta permanente em salas de aulas, no sentido de 
encorajar os alunos e seguirem padrões éticos, de for-
mar uma cultura de rejeição a quaisquer modalidades 
de desonestidade acadêmica. As instituições, de modo 
geral, parecem adotar a postura sugerida por Barber 19, 
e optam por não se envolver no que consideram papel 
dos pais.

Uma característica observada no regimento de 
muitas dessas instituições de ensino, é que elas tratam 
a questão do plágio de forma apenas protocolar, e al-
gumas abordam o assunto apenas no âmbito da disci-
plina “Metodologia Científica” ou seu correlato. Dessa 
forma, o aluno é ensinado, em tese, durante o semestre 
em que a disciplina é ofertada, a respeito do plágio por 
definição, como ele se configura, como caracterizá-lo. 
Encerrada essa disciplina, o assunto não constará na 
pauta das demais disciplinas técnicas, que terão por 
essência o conteúdo de suas próprias ementas. 

Da mesma forma, deixa-se de tratar as demais 
questões relativas à desonestidade acadêmica. Usual-
mente discute-se ética apenas no contexto da discipli-
na pedagogicamente planejada para este fim. Tome-se 
como exemplo, a disciplina “Bioética Médica” ou seus 
correlatos, que dão grande ênfase às intervenções mé-
dicas polêmicas como a prática da eutanásia, do abor-
to, dos transplantes de órgãos, mas apenas tangencia 
os deslizes do cotidiano como a emissão de atestados 
médicos irregulares, as ausências e atrasos aos plantões 
médicos, o desrespeito aos pacientes, as consequências 
desses atos para a sociedade e de que forma a desones-
tidade acadêmica pode influenciar o comportamento 
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do futuro médico. Encerrada a disciplina em questão, 
ainda que o aluno tenha sido aprovado com a nota má-
xima, essa nota pouco dirá sobre a conduta ética futura 
daquele profissional.

São raros os cursos de graduação em que existe 
vínculo formal entre o aluno e o seu professor orien-
tador, que o acompanhe em reuniões frequentes, que 
avalie seu desempenho acadêmico e o oriente adequa-
damente. Como o professor costuma ser cobrado pela 
instituição apenas pelo cumprimento de seu cronogra-
ma de aulas, as atividades de orientação, de publica-
ção, de análise dos textos produzidos pelos alunos, do 
aconselhamento e feedback quanto à conduta ética, fi-
cam relegadas a um segundo plano, ou a plano algum. 
Isso ocorre, pois, não raro, a atividade docente é ex-
clusivamente dedicada ao cumprimento de cronograma 
de aulas e aplicação de avaliações. Também, não raro, 
a remuneração de um professor é função exclusiva de 
sua carga horária em aulas. Ou seja, nesse cenário, que 
incentivo tem um professor para orientar o aluno, con-
duzir pesquisa, publicar em parceria com aluno, acom-
panhar os trabalhos e avaliações de seus orientados, 
fornecer feedbacks, cobrar resultados?

Para se formar um bom médico no Brasil, por 
exemplo, não são suficientes apenas os seis anos do 
ensino superior, mas pelo menos 16 anos, consideran-
do-se que a educação formal deste indivíduo não foi 
iniciada apenas após o vestibular, mas evolui-se desde 
a pré-escola, e foi influenciada pelos feedbacks positi-
vos e negativos que recebeu ao longo desse tempo, e 
que foram internalizados ao longo dessa jornada. Esses 
feedbacks incluem o conjunto de consequências, ou de 
falta dessas, para quaisquer atitudes de desonestidade 
acadêmica a que esse indivíduo tenha sido exposto no 
decorrer de sua formação. Uma vez na faculdade, este 
futuro médico, ainda em fase de formação de caráter, 
será influenciado pela cultura do meio. Se o meio for 
mais, ou se for menos, tolerante com erros e com a 
desonestidade acadêmica, isso certamente terá influên-
cia sobre a formação profissional e as atitudes desse 
indivíduo no exercício de sua profissão. Os níveis de 
tolerância e os valores que se passarão aos alunos irão 
configurar a cultura institucional, da mesma forma que 
o aluno ingressante tenderá a se adaptar ao meio que 
encontrar quando de seu ingresso. Veja o exemplo da 
USP, citado anteriormente. Ao exonerar um professor 
de 15 anos de carreira por plágio, naquele episódio, 
especificamente, que mensagem essa instituição pas-
sou a seus alunos? 

Considerações finais

A ética é tema de discussão desde sempre e para 
sempre, sendo muitas vezes confundida e aliada à mo-
ral e temas ligados à legalidade. Enquanto a moral e a 
lei são passíveis de mudanças com o tempo e a região 

geográfica, somente a ética é inerente ao livre arbítrio 
do indivíduo. 

A desonestidade acadêmica, em toda a sua ampli-
tude, e em especial as questões relativas ao plágio e a 
cola, definitivamente não são abordagens limitadas a 
umas poucas disciplinas específicas de um curso su-
perior. São temas que permeiam toda a extensão de 
um programa de formação do indivíduo. Em geral, as 
Universidades/Faculdades de Medicina acolhem jovens 
de 18 anos e os entregam à sociedade, aos 24 anos, 
médicos formados, para atenderem as demandas de 
saúde da população. A honestidade profissional desses 
indivíduos estará fortemente correlacionada à honesti-
dade acadêmica que internalizaram durante seus anos 
de estudo. 

É natural, portanto, concluir que a instituição mais 
bem sucedida na formação de profissionais de primei-
ra linha, será aquela que, além de todo conteúdo de 
natureza técnica, também muito se empenhou para a 
implantar a cultura da integridade, que orientou e que 
cobrou de seus alunos a honestidade em caráter inte-
gral. Esse tema, pois, é para ser tratado continuamente, 
em todas as disciplinas, em todas as etapas do curso, 
por todos os professores, os quais também precisam 
ser continuamente treinados pela instituição. As regras 
devem ser claras, reiteradas como rotina, sua aplicação 
deve ser acompanhada, os bons exemplos devem ser 
cultuados, os maus exemplos devem ser tratados à luz 
de sansões amplamente divulgadas e não pinçadas em 
casos isolados. 

Deve-se criar um ambiente que desencoraje o plá-
gio, que leve ao banimento da cola, que estimule a cria-
tividade e encoraje a honestidade acadêmica em todas 
as suas formas. Em todos esses casos, a instituição de 
ensino pode e deve instituir medidas para desestimular 
estas más condutas, sob pena de, em não o fazendo, 
encorajar o aluno a transportar para a vida profissional 
futura o exercício das mesmas práticas, o que implica 
em forte prejuízo do interesse coletivo.

Entretanto, isso somente será possível por “efeito 
cascata”. Ou seja, os princípios e valores institucionais, 
da alta administração, do médio escalão, dos professo-
res e demais colaboradores, e dos alunos, todos devem 
estar sob um mesmo guarda chuva ético. Não há recei-
ta de sucesso que possa abranger determinado nível 
sem que todos estejam contagiados pelo espírito de 
incorporação de boas práticas, determinando, assim, a 
cultura da instituição.

Nesse caminho, talvez o Brasil chegue ao ponto 
em que chegou a Alemanha, onde uma situação de plá-
gio levou à renúncia de um primeiro ministro. Políticos 
brasileiros costumam não sucumbir mesmo diante de 
grandes escândalos financeiros, o que nos dá uma di-
mensão da real escala em que a nossa sociedade ainda 
precisa rever seus valores.
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ABSTRACT - Given the current high level of technology, the theme of ethics in the academic environment must be 
continually discussed and revised. Technological tools not recreated the ethical standard, but began to offer alter-
natives to students who facilitated practices such as cheating, plagiarism, misleading, which have made the chal-
lenges of educational institutions even more complex. This article discusses the damage and losses that academic 
dishonesty may pose to society, as it reflects on the ethical standards of future professionals. The authors sought to 
characterize the main types of academic dishonesty, present examples of how some unethical practices have been 
tolerated openly, compare how the issue is dealt with in other cultures, show up examples of how some medical 
schools approach this subject in their curriculum matrices, and finally, present some general recommendations on 
changes that can contribute to improving the ethical and moral standards in academic relations.
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hipotermia deveria ser instituída em pacientes pós-parada (classe I). Após dois anos de estudos, iniciamos os 
primeiros casos de hipotermia terapêutica utilizando os métodos de superfície e de soro gelado administrado 
por via endovenosa.
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HIPOTERMIA TERAPÊUTICA  - TERAPIA ADJUVANTE NA 
PARADA CARDÍACA.

THERAPEUTIC HYPOTHERMIA - ADJUVANT THERAPEUTIC AFTER 
CARDIAC ARREST.

Hélcio GIFFHORN1.

INTRODUÇÃO

O estado clínico da hipotermia representa a 
condição na qual a temperatura do ser humano está 
abaixo do valor normal. Ela pode ser dividida de 
acordo com o estado que ocorre: acidental, terapêu-
tica ou induzida (em circulação extra-corpórea na 
cirurgia cardíaca).

A hipotermia terapêutica (HT) foi desenvolvida 
a partir de um conceito de neuroproteção cerebral. 
A HT na prática clínica pode ser utilizada em três 
situações: trauma crânio-encefálico, em neuroci-
rurgias e pós-parada cardio-respiratória (PCR). Na 
PCR, deve ocorrer o retorno à circulação após o 
evento de fibrilação ou taquicardia ventricular.1,2

Em 2002, dois trabalhos independentes apre-
sentaram resultados promissores na utilização da 
HT, a nível clínico, após uma PCR, demonstrando 
resultados neurológicos favoráveis e também redu-
ção da mortalidade.3,4 Peter Safar, em editorial deste 
mesmo ano, corrobora o fato de que novas aborda-
gens terapêuticas deveriam ser desenvolvidas na 
PCR.5

Os objetivos principais para a utilização da HT 
seriam minimizar o efeito da parada de fluxo san-
guíneo na PCR e também o efeito secundário da 

Trabalho realizada na Clínica Cardiológica Giffhorn - Hospital Pilar.
1 - Mestrado em Clínica Cirurgica na UFPR.

Endereço para correspondência: Hélcio Giffhorn - Av. Desembargador Hugo Simas, 322 - Bom Retiro - Curitiba/PR.
Endereço eletrônico: hgiffhorn@uol.com.br

encefalopatia isquêmico-anóxica.1

Pacientes vítimas de PCR apresentam funda-
mentalmente dois mecanismos fisiopatológicos que 
são a anóxia e a síndrome de reperfusão (SR). A HT 
procura atuar na lesão neurológica da SR que pode 
persistir de 48 a 72 h após a PCR.6

Tradicionalmente, a hipotermia tem o seu efei-
to protetor na redução da taxa metabólica. O meta-
bolismo cerebral apresenta uma redução de 6 a 7% 
para cada grau centígrado (○C) de diminuição da 
temperatura.7

A fisiopatologia do insulto isquêmico apresenta 
uma deficiência de adenosina trifosfato (ATP), alte-
ração dos compartimentos intra e extracelulares e 
produção de radicais livres de oxigênio (por conse-
quente acidose intracelular e peroxidação lipídica). 
Mesmo após a normalização do fluxo tecidual e re-
posição da energia celular, a lesão celular persiste. 
Este tipo de lesão que ocorre na reperfusão é secun-
dário à acelerada geração de radicais livres óxidos.7

A mortalidade ainda é elevada em situações ex-
tra e intra-hospitalares de PCR (respectivamente, 90 
e 70%).  Naquelas situações de ritmos cardíacos em 
que há atividade elétrica sem pulso (AESP) ou as-
sistolia, os resultados são ainda menos favoráveis.5 
Diante deste prognóstico pouco favorável, pela 
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maior frequência de AESP e de assistolia, e também 
pelo pouco desenvolvimento farmacológico a ser 
utilizado em uma PCR, a HT está sendo ofertada 
com créscimo na cadeia da vide em eventos de 
PCR.8

FUNDAMENTOS

DEFINIÇÕES IMPORTANTES:

1. RECOMENDAÇÕES PARA O INÍCIO DE TE-
RAPÊUTICA DE HIPOTERMIA

PARADA CARDÍACA COM RECUPERAÇÃO 
DOS BATIMENTOS CARDÍACOS9,10,11 - As recomen-
dações da ‘The American Heart Association‘, da ‘The 
International Liaison Committee of Resuscitation’ e 
do ‘European Resuscitation Council’ são de iniciar 
o protocolo de  HT em paciente comatosos e que 
apresentaram recuperação dos batimentos cardía-
cos. A partir das diretrizes de 2010 da 'AHA', houve 
forte recomendação para o início da HT. Pacientes 
que recobram a consciência não devem a princípio 
serem induzidos à hipotermia. Na visão de Peter Sa-
far, ela poderia ser ampliada para outras situações, 
mas elas ainda não estão incluídas no algoritmo de 
atendimento da parada cardíaca.

Um aspecto importante a ser considerado é o 
de que deve-se esperar um tempo aproximado 5 a 
15 minutos após a última parada cardíaca assistida 
ou um intervalo de 60 minutos da PCR ao retorno 
de circulação quando não assistida.12

TIPO DE PARADA CARDÍACA9,11 - As melhores 
evidências para a indicação a HT após recuperação 
de uma parada cardíaca são:

- fibrilação ventricular
- atividade elétrica sem pulso
- assistolia

PARADA CARDÍACA EXTRA OU INTRA-HOSPI-
TALAR 11 - A sobrevida ou a recuperação neuroló-
gica não melhora quando a HT inicia-se no aten-
dimento extra-hospitalar. As técnicas utilizadas nos 
estudos avaliados foram a infusão rápida de soro 
fisiológico. Os eventos adversos observados foram 
o edema pulmonar ou uma nova parada cardíaca. 
Métodos de superfície não foram testados, talvez 
obtendo resultados mais promissores.

TEMPO PARA INICIAR A HT12 -  O tempo entre 
a recuperação dos batimentos cardíacos e o início 
da HT é variável.  Pode iniciar-se entre 4 a 16 horas 
após a PCR. Não existem neste momento dados que 
expliquem a razão da HT apresentar resultados fa-
voráveis mesmo com um tempo tão distante quanto 
16 horas pós-PCR.

2. FASES DA HT

A HT apresenta quatro estágios operacionais: iní-
cio, manutenção, reaquecimento e retorno à normo-
termia. Estas são fases críticas e o paciente deve estar 
devidamente monitorizado, sedado e toda equipe de 
assistência sincronizada no procedimento a ser reali-
zado.

Antes de iniciar-se propriamente a HT, a infraes-
trutura deve estar preparada para receber o paciente: 
quarto isolado com temperatura ambiente o mais baixa 
possível, termômetros de ambiente e esofágico (para o 
paciente), restrição à entrada de pessoas e de visitas ao 
paciente, verificação do sistema de esfriamento a ser 
empregado (de superfície ou de administração endove-
nosa de soro fisiológico) e monitorização neurológica 
com monitor de índice bispectral (B.I.S.). O procedi-
mento deve ser informado à família e devidamente au-
torizado após a exposição de seus riscos.

FASE INICIAL9,13

O tempo após uma PCR revertida e optar-se iniciar 
a HT, pode ser de 4 a 6 horas, mas há estudos em que 
eles iniciou-se até 16h após.12

A indução deve ter como alvo a temperatura de 34 
a 32○ C. Temperaturas abaixo de 32○ C apresentam o 
risco de fibrilação ventricular. O método de esfriamen-
to pode ser a administração de soro fisiológico gelado 
(30 a 40 ml/kg), colocação de ‘ice-packs’ na superfície 
corporal (particularmente ao redor da cabeça, virilhas, 
axilas, abdome anterior, pernas e coxas )  ou ambos.  O 
paciente deve estar sedado profundamente (escala de 
Richmond-Rass de – 4 ou -5), monitorização neuroló-
gica (B.I.S.) e a hipertermia e/ou calafrios  devem ser 
controlados de modo eficaz. Não se observou diferen-
ças nesta fase de esfriamento em relação ao tempo para 
se atingir a temperatura alvo.

Deve-se monitorizar o cuidado com a pele para 
não ocorrer lesão pelo frio (veladura). Em pacientes 
com fração de ejeção ventricular esquerda reduzida, o 
método de superfície deve ser o recomendado.

FASE DE MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA
A segunda fase, correspondendo à manutenção da 

temperatura alvo entre 32 e 34○ C. O tempo a ser man-
tido em HT recomendado seria de 24 horas.10

Diferentes métodos podem ser utilizados: esfria-
mento de superfície, utilização de cateteres endovascu-
lares, esfriamento com utilização de capas e capacetes 
térmicos e administração de soro esfriado endovenosa-
mente. A administração de volume gelado na manuten-
ção da temperatura apresenta a característica de se utili-
zar grande volume, resultando em sobrecarga hídrica e 
possibilidade de congestão pulmonar.14 A manutenção 
da temperatura representa um estado crítico no qual 
o organismo tentará elevar a sua temperatura, e em 
pacientes de grande superfície corporal apresentarão 
maior dificuldade frente à manutenção da temperatura 
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alvo, e as flutuações de temperatura nesta  fase não 
poderão ser maiores de 0.2 a 0.5○ C. 15

Se a temperatura abaixar mais, há a possibilidade 
de arritmias malignas, relacionadas à hipotermia. Estas 
só conseguem ser revertidas com a elevação da tempe-
ratura acima de 32○ C. 15

ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES9,12,13

Ocorre diminuição do débito cardíaco entre 25 a 
40 %, principalmente devido à diminuição da frequên-
cia cardíaca (FC). Há um aumento do retorno venoso 
por ativação do peptídeo natriurético, maior diurese e 
consequente hipovolemia, perda de eletrólitos via re-
nal, hemoconcentração e maior viscosidade sanguínea. 
Na presença de hipovolemia, esta deve ser corrigida 
prontamente.

A pressão arterial média deve ser igual ou acima 
de 60 mmHG  e o início de drogas vasoativas (norepi-
nefrina ou dobutamina) devem ser consideradas se o 
valor for abaixo disso.

A hipotermia leva frequentemente à ocorrência de 
arritmias. As de origem atrial são as mais frequentes. Há 
também o aparecimento de ondas J, ondas de Osborn, 
todas relacionadas a uma diminuição da função mio-
cárdica pelo declínio da temperatura.

PROTEÇÃO NEUROLÓGICA
Podemos considerar em duas partes. Na primeira 

parte há necessidade do paciente estar devidamente se-
dado, monitorizado continuamente de sua função cere-
bral. Na segunda, ocorre a presença de tremores mus-
culares (calafrios), uma resposta natural do organismo 
para  protege-se da hipotermia, e a administração de 
bloqueadores neuromusculares (BNM) devem ser con-
siderada. Estes tremores levam ao reaquecimento e ao 
aumento do consumo de oxigênio.10,12 A utilização de 
BNM deve ser de cisatracurônio.

CONTROLE GLICÊMICO
A HT leva a diminuição da secreção da insulina e 

aumento de sua resistência. O controle glicêmico deve 
ser horário, e, a meta de 200mg/ml deve ser considera-
da a inferior. Há risco elevado de hipoglicemia durante 
a fase de reaquecimento.10

INFECÇÃO
A HT leva a supressão da imunidade celular e hu-

moral. A incidência de infecção (particularmente a pul-
monar) chega a 2/3 dos casos, porém não aumenta 
a mortalidade. Os fatores de risco são o atendimento 
emergencial (massagem cardíaca, entubação orotraque-
al), ventilação mecânica e o uso de dispositivos intra-
vasculares. Culturas de rotina devem ser realizadas em 
busca ativa de microorganismos.10

PROTEÇÃO À PELE
Há necessidade de rigorosa monitorização da in-

tegridade da pele quando da utilização de hipotermia 

de superfície. A geladura é uma possibilidade sempre 
presente, e, assim, a sua monitorização dever ser con-
tínua, concomitante aos dados vitais.

FASE DE REAQUECIMENTO9,10

O reaquecimento do paciente em HT inicia-se ou 
24 horas após o início da HT ou da hora em que a 
temperatura alvo foi alcançada. Dever ser lento,0.25○ 
C/hora. Este tempo de reaquecimento completo pode 
levar 12 a 16 horas. Dever haver controle rigoroso dos 
níveis séricos do potássio, glicemia e do pressão arte-
rial. A presença de febre indica mau prognóstico neu-
rológico.

2. CONTRA-INDICAÇÕES AO INÍCIO DA HIPO-
TERMIA TERAPÊUTICA9,10

As contra-indicações mais evidentes são poucas e 
devem-se a condições médicas e maior risco:

- hemorragia intracraniana
- choque hemorrágico
- hipotensão refratária a drogas vasoativas
- sepse severa
- gestação
- PCR em que após o atendimento há retorno ao 

nível de consciência

Para as PCR em que se apresentam como ritmos 
não chocáveis, a HT pode ser iniciada, mas apresenta 
prognóstico tanto neurológico como recuperação he-
modinâmica com resultados menos favoráveis.

EXPERIÊNCIA CLÍNICA INICIAL DE HIPOTERMIA 
TERAPÊUTICA NO HOSPITAL PILAR

CASO 1. 02/12/2016 - S.J.S., 80 a., f., re-admitida 
na UTI por insuficiência respiratória aguda, insuficiên-
cia renal crônica agudizada associado a hipercalemia 
e  choque hipovolêmico. PCR ( FV) por 6 minutos . 
Iniciou-se esfriamento de superfície, temperatura alvo 
de 32 ○ C. Ocorreu queda dos valores do B.I.S. com 
midríase bilateral e evolução de assistolia  após 19h da 
PCR.

CASO 2. 12/03/2017 - W.P., 83 a., m., admitido após 
PCR recuperada (06-07h), ritmo não identificado,coma.

HMP: diabetes, HAS, DAC - revascularização mio-
cárdica. ACLS na origem do atendimento, 10 minutos 
sem pulso. Neste caso, houve febre durante a HT. Não 
houve infecção associado à HT. Mas, o coma persistiu e 
o paciente foi de alta da UTI (Glasgow - 03).

CASO 3. 03/06/2017 - D.P.L., 66 a.,m., admitido na 
UTI após episódio de FV com duração aproximada de 
7 minutos. HMP: DAC, HAS, DMNID. Esta FV somente 
foi evidenciada na emergência do hospital. Houve re-
aquecimento passivo e o paciente recebeu alta da UTI 
no 12○ dia de admissão sem lesões neurológicas.

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017; 76(1):67-70.
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ABSTRACT - The therapeutic hypothermia appears like an option to managing the patient after cardiac arrest. The 
pharmacologic strategies associated with therapeutic hypothermia have been promising. The evolution happened in 
such a way the American Heart Association recommended in his guidelines the inclusion of hypothermia in patients 
after return of spontaneous circulation (class I). After studying two years, we began the first cases of therapeutic 
hypothermia using surface cooling with ice packs and cool intravascular fluid.

KEYWORDS - Therapeutic Hypothermia, Cardiac Arrest.
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CONCLUSÕES

A HT apresentou grande desenvolvimento após os 
estudos iniciais, em 2002, com Holzer e Bernard.3,4 O 
desenvolvimento , estruturação e implantação do mé-
todo de atendimento pós-PCR com a utilização da HT 
demanda a implementação de uma equipe multidisci-
plinar, quebra de paradigmas e controle clínico rigoro-
so do paciente.

A utilização de métodos de baixo custo (esfriamen-
to de superfície ou endovenoso) são mais difíceis para 
o controle clínico do paciente em todas as suas fases, 
mas não impossibilitaram o uso da hipotermia terapêu-
tica.
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Dasenbrock A, Gaion ED, Barbosa GS, Moura IW, Hasegawa RK. Adenocarcinoma de Células Claras na era 
pós Dietilestilbestrol. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2018;76(1):71-73.

RESUMO - Carcinoma de células claras (CCC) em colo uterino é raro. A colpocitologia pode estar normal. 
Cirurgia radical é indicada, podendo associar-se a quimioterapia (QT) e radioterapia (RT) adjuvantes. Relata-
mos CCC de colo uterino e metástase recidivada em mulher jovem. Paciente possuía estadiamento IA1 e não 
havia tido contato com dietilestilbestrol. Foi submetida à histerectomia radical e tumor era moderadamente 
diferenciado. Em 3 anos, surgiram metástases pulmonares, todas ressecadas e conduzidas com QT adjuvante. 
Tamanho tumoral aumentado, grau histológico indiferenciado e presença de metástases são fatores prog-
nósticos ruins, o que pode explicar a evolução desfavorável da paciente. Conquanto seja de patologia rara, 
é imprescindível que o CCC faça parte do diagnóstico diferencial de tumores de colo uterino, mesmo que 
colpocitologia normal.

DESCRITORES - Câncer de colo de útero, adenocarcinoma de células claras, histerectomia radical, HPV.
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Relato de Caso

ADENOCARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS NA ERA PÓS 
DIETILESTILBESTROL.

CERVICAL CLEAR CELL ADENOCARCINOMA IN THE ERA AFTER 
DIETHYLSTILBESTROL.

Angela DASENBROCK1, Elisa Daniele GAIO1, Gabriela Siqueira BARBOSA2,  
Izabella Wisniewska de MOURA2, Rodrigo Katsutoshi HASEGAWA3.

INTRODUÇÃO

O carcinoma de células claras (CCC) representa 
4% dos adenocarcinomas de colo uterino. O princi-
pal sintoma associado é o sangramento vaginal irre-
gular e a citologia é frequentemente negativa, o que 
torna o diagnóstico difícil. Nos anos 70, o principal 
fator de risco desse tumor foi o uso materno de die-
tilestilbestrol, um anti-abortivo. (1)

São descritos também outros fatores de risco: 
fatores genéticos, instabilidade microssatélite, HPV, 
superexpressão da proteína BCL-2, mutação do 
gene p53(2). 

Pelo fato de ser rara, há informações limitadas 
sobre a fisiopatologia e o tratamento dessa doença. 
Em geral, esses tumores são manejados assim como 
os demais tipos histológicos: em estágios iniciais, 
com cirurgia radical seguida de quimioterapia (QT) 
e radioterapia (RT) adjuvante. Para os localmente 
avançados, dentre as estratégias, encontram-se a QT 
e a RT isolada. (3)

Relatamos paciente jovem com carcinoma de 

Trabalho realizado no Hospital Erasto Gaertner.
1 - Médica oncologista clínica do Hospital Erasto Gartner.
2 - Acadêmica de medicina da Faculdade Evangélica do Paraná.
3 - Médico formando pela Faculdade Evangélica do Paraná.

Endereço para correspondência: Izabella Wisniewska de Moura – Rua Prefeito Angelo Ferrario Lopes, 1215, Alto da XV. Cel: 999183136

células claras de colo uterino com metástase pulmo-
nar recidivada.

APRESENTAÇÃO DO CASO

Paciente do sexo feminino, 21 anos, branca, foi 
encaminhada ao serviço do hospital com queixa de 
metrorragia. Apresentava colpocitologia sem anor-
malidades. Foi diagnosticada com carcinoma de 
colo uterino, com estadiamento IA1. Submeteu-se à 
histerectomia total Piver II. O resultado anatomopa-
tológico revelou carcinoma de células claras mode-
radamente diferenciado. Nenhuma outra terapia foi 
instituída nesse momento. 

Após 3 anos, já sintomática, procurou o hospi-
tal de referência e foi diagnosticada com metástase 
pulmonar em lobo médio direito. Foi então subme-
tida à ressecção lobar, seguida de QT adjuvante.

Em um ano apresentou recidiva no ápice pul-
monar direito, recebendo novo ciclo de QT. Esse 
ciclo foi suspenso devido à intolerância e ausência 
de resposta. Por se tratar de doença oligometastática 
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localizada, foi realizada segmentectomia apical do lobo 
superior direito. 

Encontra-se em recuperação deste último procedi-
mento e aguarda resultados de marcadores genéticos, 
na suspeita de Síndrome de Li Fraumeni.

DISCUSSÃO

O carcinoma de colo uterino é um tumor malig-
no muito comum na mulher. A maioria é representada 
pelo carcinoma de células escamosas. O adenocarci-
noma de células claras é um subtipo histológico muito 
menos comum e, por muito tempo, esteve relacionado 
com a exposição materna ao dietilestilbestrol. A pacien-
te do relato não possui histórico de contato com essa 
medicação.

Embora existam poucos relatos, os HPV de alto 
risco vêm sendo relacionados ao desenvolvimento de 
CCC na era pós dietilestilbestrol. Desse modo, discute-
-se a detecção desses vírus, independente do tipo his-
tológico do tumor cervical (4). Dois estudos com meni-
nas jovens, de 9 e 16 anos, detectaram a presença do 
HPV  em portadoras de CCC (5,6). Outro estudo mais 
recente mostrou a presença do HPV tipo 18 em menina 
de 14 anos nas mesmas condições. (4) A paciente des-
crita no relato não apresentava exame colpocitológico 
compatível com a presença no HPV, no entanto, não foi 
realizada pesquisa de DNA-HPV para dar continuidade 
diagnóstica.

Em estudo realizado com 47 pacientes portado-
ras de CCC sem relação com dietilestilbestrol, mais da 
metade eram estadiamento I. Quase 90% foram subme-
tidas à histerectomia radical e linfadenectomia. Estadia-
mento de tumor avançado, tamanho tumoral aumenta-
do e presença de metástases foram fatores relacionados 
à redução da taxa de sobrevida. (7) A paciente descrita 
estava em estagio IA1 e apresentou metástase pulmo-
nar 3 anos após diagnóstico inicial.  

O tratamento com cirurgia radical isolada nos tu-
mores de estadiamentos baixos se mostrou eficaz em 
uma recente revisão, não sendo necessária associação 
com terapias adjuvantes(8). Na paciente descrita, foi re-
alizado cirurgia de Piver II isolada. A RT adjuvante ou 
associada a QT não mostrou efeito na sobrevida nos 
pacientes.(7)

O grau histológico e a invasão linfovascular são 
considerados fatores prognósticos. Pulmão, fígado e 
ossos são os alvos de metástases mais comuns. (1) A 
paciente descrita apresentou CCC moderadamente di-
ferenciado e metástase pulmonar. Um estudo compa-
rou o prognóstico de pacientes em estadiamento IB e 
IIB submetidas à cirurgia radical e não houve diferença 
entre o carcinoma de células escamosas e o CCC. (2) 

Em artigo de 2014, foi relatado caso de senhora de 60 
anos, em estadiamento 1B1, que foi submetida à ci-
rurgia radical e radioterapia, apresentando recidiva da 
doença em 6 meses. (9) A paciente deste relato, com 
estadiamento 1A1, recidivou em 3 anos e não recebeu 
radioterapia antes desse evento.

A paciente descrita está atualmente investigando 
marcadores genéticos, na suspeita de Síndrome de Li 
Fraumeni e mutação do gene p53. Esta última apresen-
ta elevada prevalência na região do relato.

CONCLUSÃO

A diferenciação celular moderada do tumor de cé-
lulas claras da paciente descrita pode ter contribuído 
para gravidade da doença e a presença de metástase 
pulmonar torna o prognóstico mais reservado. Mais es-
tudos revelarão fatores de risco, formas de prevenção 
e terapêuticas.  Conquanto seja de patologia rara, é im-
prescindível que faça parte do diagnóstico diferencial 
de tumores de colo uterino, mesmo que colpocitologia 
normal.

ABSTRACT - Cervical clear cell adenocarcinoma is   rare. Colpocytology may be normal. Radical surgery is indicated, 
and may be associated with chemotherapy (QT) and radiotherapy (RT) adjuvants. We report a patient with CCC of 
uterine cervix and recurrent metastasis in young women. Patient had IA1 staging and had no contact with diethyls-
tilbestrol. It was subjected to radical hysterectomy and tumor was moderately differentiated. At 3 years, pulmonary 
metastases appeared, all resected and conducted with adjuvant QT. Increased tumor size, undifferentiated histologi-
cal grade and presence of metastases are poor prognostic factors, which may explain the unfavorable evolution of 
the patient. Although it is rare, it is essential to be part of the differential diagnosis of uterine cervix tumors, even 
if normal colpocytology.

KEYWORDS - Cancer of the cervix, clear cell adenocarcinoma, radical hysterectomy, HPV.
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RESUMO - Ameloblastoma é uma neoplasia epitelial odontogênica localmente agressiva, com crescimento 
lento e, na maioria dos casos, benigna. Apresenta alto índice de recorrência se não for corretamente removi-
do (1). Ameloblastoma é o segundo tumor odontogênico mais comum, com distribuição semelhante entre os 
gêneros. Ocorre principalmente na terceira década de vida e cerca de 91,7% ocorre na mandíbula e 8,3% na 
maxila (1, 3). A incidência anual da neoplasia varia entre 1,5 a 2,41 casos por milhão (4, 5). Na classificação da 
OMS de 2005 sobre tumores odontogênicos, o ameloblastoma era dividido em: sólido/ multicístico, extraós-
seo/ periférico, desmoplásico e unicístico. Na mais recente classificação de 2017 o ameloblastoma é dividido 
em três tipos: ameloblastoma; ameloblastoma unicístico e ameloblastoma extraósseo/ periférico. Verificou-se 
nos estudos subsequentes que a classificação anterior não demonstrava significado biológico relevante, sen-
do alguns reclassificados apenas como sub-tipos histológicos (1, 2).

DESCRITORES - Ameloblastoma, tumores odontogênicos, Organização Mundial da Saúde, ameloblastos, 
mandíbula.
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Relato de Caso

AMELOBLASTOMA: RELATO DE CASO E REVISÃO DA 
LITERATURA COM ENFOQUE NA NOVA CLASSIFICAÇÃO 
DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE DE TUMORES 

ODONTOGÊNICOS.

AMELOBLASTOMA: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW 
WITH FOCUS IN THE NEW WORLD HEALTH ORGANIZATION 

CLASSIFICATION OF ODONTOGENIC TUMORS.

Gilliatt Hauer Queiroz TELLES1,4, José Luis DISSENHA3, Alexandre do NASCIMENTO1, Matheus Vieira da 
COSTA4, Larissa Uhlmann WENDLING1, José Ederaldo Queiroz TELLES1,2.

RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, branco, 32 anos, 
buscou atendimento odontológico devido ao surgi-
mento de lesão expansiva na mucosa oral, indolor, 
na região do corpo mandibular. Ao exame verificou-
-se aumento de volume na mesma região, com pro-
tuberância para cavidade oral, na região do corpo 
e ângulo da mandíbula, sem ulceração mucosa ou 
edema (figura 1). O paciente foi submetido a uma 
hemimandibulectomia no Hospital e Maternidade 
de São José dos Pinhais, na cidade de São José dos 
Pinhais, Paraná.

Trabalho realizada no Laboratório Patologia Humana Diagnostica em Curitiba e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.
1 - Patologista do laboratório PhD em Curitiba PR. 
2 - Professor de patologia da Universidade Federal do Paraná. 
3 - Cirurgião dentista do Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais. 
4 - Patologista do Laboratório PhD em Pato Branco-PR.

Endereço para correspondência: Gilliatt Hauer Queiroz Telles - Rua Campos Sales 300, apto 192, CEP:80030-230, Curitiba-PR.
Endereço eletrônico: gilliatt@yahoo.com

A macroscopia (figura 3) apresenta segmento 
de mandíbula medindo 7,0 cm de comprimento, 4,0 
cm de altura e 3,0 cm de diâmetro antero-poste-
rior, composto por segmento ósseo, mucosa e um 
elemento dentário molar. Aos cortes, nota-se lesão 
sólida com área cística, uniloculada, com conteúdo 
hemorrágico. A área sólida é brancacenta de consis-
tência firme. A lesão é bem delimitada, osteolítica, 
envolta por rima de tecido ósseo e mucosa oral.

À microscopia (figuras 4 a 8), a neoplasia é bem 
delimitada, sólida e cística,apresenta predomínio 
do padrão folicular, composto por ilhas de epitélio 
odontogênico em um estroma fibroso. Algumas das 
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ilhas mostram degeneração cística central.Essas ilhas de 
epitélio apresentam células basais colunares, dispostas 
em paliçada, com núcleos hipercromáticos, afastados 
da membrana basal, com citoplasma geralmente va-
cuolizado. Não há quantidade significativa de mitoses 
nem pleomorfismo celular. Notam-se frequente ilhas de 
epitélio ameloblástico contendo no centro grandes cé-
lulas arredondadas contendo grânulos eosinofílicos no 
citoplasma.

FIGURA 1 - AUMENTO DE VOLUME NA REGIÃO MANDIBULAR 
COM CRESCIMENTO EXPANSIVO MEDIAL.

FIGURA 2 - RADIOGRAFIA PANORÂMICA MOSTRA IMAGEM RA-
DIOLÚCIDA MULTILOCULADA.

FIGURA 3 - SEGMENTO DE MANDÍBULA RECÉM EXTRAÍDO MOS-
TRA AUMENTO DE VOLUME NA REGIÃO CENTRAL DA PEÇA.

FIGURA 4 - PADRÃO FOLICULAR EM FUNDO FIBROSO COM DEGE-
NERAÇÃO CÍSTICA E ALGUMAS ESTRUTURAS FOLICULARES.

FIGURA 5 - ESTRUTURAS FOLICULARES E ÁREAS GRANULARES.

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2017; 76(1):74-78.
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FIGURA 6 - ÁREAS GRANULARES.

FIGURA 7 - CÉLULAS COM CITOPLASMA GRANULAR.

FIGURA 8 - ILHAS DE EPITÉLIO AMELOBLÁSTICO PRÓXIMAS A 
MUCOSA ESCAMOSA ORAL.

DISCUSSÃO

Lesões dentárias e císticas, hoje conhecidas como 
ameloblastoma, foram inicialmente reportadas em al-
guns artigos de língua alemã e francesa no final do 

século 19. De acordo com Frank S. Butler e William F. 
Harrigan em seu artigo sobre ameloblastoma em 1954 
no “The American Journal of Surgery”, o primeiro a 
descrever o ameloblastoma foi Louis Charles Malassez, 
fisiologista francês, no ano de 1884 (9, 10) com o termo 
epitelioma adamantinoma da mandíbula ou adaman-
tinoma surgindo em cisto odontogênico. Existem, po-
rém, relatos anteriores, como o de 1827 em que Gorlin 
é tido como o primeiro a identificar a neoplasia, ou em 
1853 em que Wedl cunha o termo cistossarcoma ou 
cistossarcoma adenoide e sugere origem no broto den-
tário. Ivy e Churchill em 1930 sugeriram o uso do ter-
mo ameloblastoma e, no artigo de Robinson, H.B.G em 
1937 consagrou o nome ameloblastoma. Neste artigo 
foram estudados 379 casos com um detalhado estudo 
histológico dos mesmos (11).

O ameloblastoma é o segundo tumor mais comum 
surgindo do epitélio odontogênico e corresponde a 
apenas 0,8% de todos tumores das regiões oral e ma-
xilofacial (2, 6). Dados de um recente estudo holandês (5) 
sobre a epidemiologia do ameloblastoma num período 
de 25 anos (1985-2010) mostrou incidência anual de 1,5 
caso por milhão. A razão masculino: feminino foi de 
1,4: 1,0. Idade no diagnóstico foi de 44,1 anos (varian-
do de 0 a 98 anos). A idade média do diagnóstico em 
homens foi de 46,3 e mulheres de 41,3 anos.

O ameloblastoma surge de células epiteliais odon-
togênicas ou seus remanescentes, mas não se sabe com 
precisão qual célula especificamente dá origem à neo-
plasia. Dentre as hipóteses para a origem do tumor es-
tão: epitélio de cistos odontogênicos, células basais do 
epitélio de superfície, epitélio dos órgãos do esmalte, 
resquícios de epitélio do aparato de formação do dente 
como restos celulares de Malassez. 

Importantes estudos sobre as alterações genéticas 
no ameloblastoma foram publicados de 2014 para cá 
(2, 14, 15, 16). Os quais reportaram a identificação de alta 
frequência de mutações na via de sinalização da MAPK 
(mitogen-activated proteinkinase) e Hedgehog, estas 
duas vias estão também ativas no desenvolvimento do 
dente.  Mutações mais específicas na via MAPK como 
BRAF, KRAS e FGFR2 foram identificadas. 

Mutações no BRAF, KRAS e FGFR2 foram encon-
tradas em até 79% dos ameloblastomas. Mutação ex-
clusiva na via SMO relacionada ao Hedgehog  presente 
entre 17% e 39% sugere a existência de duas etiologias 
independentes para o surgimento do ameloblastoma 
(BRAF e Sonic Hedgehog) (14, 15, 16). Ameloblastomas da 
maxila demonstram mais frequentemente mutação na 
SMO enquanto na mandíbula é mais frequente a mu-
tação BRAF (14, 15, 16), sem uma explicação concreta para 
isso ainda. Estudos multicêntricos e com grande quan-
tidade de casos são aguardados para poder avaliar o 
comportamento biológico dos ameloblastomas relacio-
nados as suas respectivas localidades e mutações.

A elucidação da ativação das vias moleculares que 
levam ao surgimento do ameloblastoma leva a possibi-
lidade para terapias direcionadas, seja adjunta ou ex-
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clusiva (2).
Na última revisão da O.M.S. (2) a classificação dos 

tumores odontogênicos benignos foi revista e as se-
guintes entidades descritas: ameloblastoma, ameloblas-
toma unicístico e ameloblastoma extraósseo/ periférico. 
O ameloblastoma (antes classificado como Ameloblas-
toma sólido ou multicístico) é a forma mais comum 
(86% dos casos) (7) e apresenta comportamento distinto 
dos demais. Tem tendência maior de agressividade e 
maior chance de recorrência. O ameloblastoma unicís-
tico descrito pela primeira vez em 1977 por Robinson 
e Martinez (10) mostra uma grande cavidade cística com 
proliferação luminal ou mural de células ameloblásti-
cas. Este tipo tem uma baixa taxa de recorrência. O 
ameloblastoma periférico foi descrito por Stanley e 
Krogh em 1959 (12) e tem histologia similar ao amelo-
blastoma. O que o difere é sua apresentação clínica, 
como uma lesão gengival ou alveolar, pedunculada, in-
dolor e não ulcerada (13). 

A nova classificação da O.M.S. levou em conside-
ração principalmente o comportamento biológico das 
neoplasias e os respectivos tratamentos. O Ameloblas-
toma unicístico, considerada uma neoplasia distinta há 
décadas, responde satisfatoriamente a uma intervenção 
cirúrgica convencional. Na classificação, entretanto, 

fica recomendado ao patologista relatar a presença de 
envolvimento mural da neoplasia devido a maior chan-
ce de recidiva e necessidade de tratamento como o 
ameloblastoma convencional. Este, necessita uma ci-
rurgia extensa. O ameloblastoma periférico, contudo, é 
tratado com excisão local e tem comportamento bioló-
gico favorável. (2, 13). 

CONCLUSÃO

O ameloblastoma, apesar de raro, aparece com fre-
quência em laboratórios que atendem serviços grandes 
de odontologia e cirurgia odontológica. Na rotina de 
um laboratório geral, contudo, ele é incomum, poden-
do ser um desafio diagnóstico em amostras pequenas. 
Quando o cirurgião dentista detalha os achados clíni-
cos e faz a interpretação correta do exame de radiolo-
gia, o trabalho do patologista fica muito mais fácil mes-
mo em pequenas biopsias incisionais. Importantíssimo 
para o patologista geral é estar atualizado com a última 
classificação de tumores odontogênicos da OMS, a qual 
sofreu significativas alterações em relação a anterior, 
diminuindo os tipos tumorais e reagrupando antigas 
entidades em subtipos histológicos.

ABSTRACT - Ameloblastoma is a slow growing and locally agressive odontogenic neoplasm, most of them are 
benign. It has a high rate of recurrence if not adequate ressected (1). Ameloblastoma is the second most commun 
odontogenic tumour. It exhibits no gender predilection. Most cases are diagnosed between 20 and 40 years of age. 
91,7% occurs in mandible and 8,3% in maxillary region (1,3). The annual incidence rate ranges from 1,5 to 2,41 per 
million population (4,5). In the former World Health Organizantion Classification of Odontogenic tumors, published 
in 2005, ameloblastoma was classified as a benign tumour divided in: Ameloblastoma solid/ multicystic type; Amelo-
blastoma extraosseous/peripheral type; Ameloblastoma desmoplastic type and Ameloblastoma unicystic type. In the 
last classification, just published in 2017, it is divided in three types only: Ameloblastoma; Ameloblastoma unicystic 
type and Ameloblastoma extraosseous/peripheral type. It was concluded in the latter studies that the previous clas-
sification did not have a relevant biological significance, some of them being reclassified as histological subtypes (1,2).

KEYWORDS - Ameloblastoma, Odontogenic Neoplasm, World Health Organization, Ameloblast, Mandible.
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Borghi BM, Hasegawa HA, Bayer DL, Góes ACJ, Amorim G. Ascite liquórica estéril após implante de deriva-
ção ventriculo-peritoneal. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2018;76(1):79-81.

RESUMO - INTRODUÇÃO: a hidrocefalia, devido possíveis complicações, exige tratamento para desvio do 
líquido cefalorraquidiano. A derivação ventrículo peritoneal (DVP) é uma das técnicas para isso, entre suas 
complicações, a ascite liquórica estéril é a mais rara, havendo menos de 30 casos registrados. RELATO DE 
CASO: feminino, 03 meses, submetida à DVP por hidrocefalia, no Hospital Infantil de Londrina. Contudo, 
apesar do sistema valvular funcionante, paciente desenvolveu ascite liquórica estéril, clinicamente assinto-
mático e exames laboratoriais normais. Para adequada drenagem liquórica foi realizado DVA, apresentando 
boa evolução. DISCUSSÃO: devido à incapacidade de absorção liquórica pela cavidade peritoneal, forma-se 
a ascite estéril. Não existe causa definida para etiologia, mas, é pensado que a quebra da membrana perito-
neal associada a rejeição do cateter, induza alterações de celularidade prejudicando a reabsorção liquórica. 
Nesses casos, DVA apresenta-se como primeira opção. CONCLUSÃO: ascite liquórica estéril demanda estudos 
profundos e abrangentes, para obter maior compreensão, especialmente quanto à prevenção.

DESCRITORES - Líquido Cefalorraquidiano, Neurocirurgia, Ascite, Hidrocefalia.
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Relato de Caso

ASCITE LIQUÓRICA ESTÉRIL APÓS IMPLANTE DE DERIVAÇÃO 
VENTRICULO-PERITONEAL.

STERILE ASCITES FROM A VENTRICULOPERITONEAL SHUNT: A CASE 
REPORT.

Marilia Burdini BORGHI1, Hugo Akio HASEGAWA1, Dafne Luana BAYER1,  
Ana Cláudia Janiszewski GOES1, José Guilherme da Silva AMORIM2.

INTRODUÇÃO

A hidrocefalia, devido a sua grande gama de 
possíveis complicações, exige pronto tratamento 
cirúrgico de desvio do líquido cefalorraquidiano 
(LCR) para um meio extra-cerebral através da deri-
vação ventrículo peritoneal (DVP). (1)

Entre as complicações deste procedimento, 
desde obstruções mecânicas a infecções, a ascite 
liquórica estéril é a mais rara, sendo seu primeiro 
registro feito em literatura médica datado de 1967 
e tendo sido publicados até o momento menos de 
30 casos mundialmente. O objetivo deste trabalho 
é apresentar um caso de ascite estéril pós-DVP, re-
solvida por meio do implante de uma derivação 
ventrículo-atrial (DVA). (2)

A ascite liquórica estéril consiste em um acú-
mulo de LCR na cavidade peritoneal, resultado de 
uma incapacidade absortiva por parte do peritônio, 
seja por um defeito disabsortivo (infecções e perito-
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nites – associadas a formação de cistos inflamatórios 
devido a múltiplas cirurgias abdominais prévias ou 
reações inflamatórias inespecíficas contra o material 
que compõe o sistema de drenagem) (3) ou um au-
mento intrínseco e anômalo da produção de LCR, 
por tumores, como papiloma do plexo coroide ou 
hipertrofia vilosa do plexo coroide. (4)

RELATO DO CASO

YVSA, 3 meses de vida, foi identificado aumen-
to de perímetro cefálico por familiares há aproxi-
madamente 7 dias.  Mãe nega problemas durante 
gestação e trabalho de parto, também não refere 
qualquer intercorrência nestes primeiros meses de 
desenvolvimento. Ao exame físico, paciente apre-
sentava PC de 48cm, mantinha quadro neurológico 
estável, glasgow 15, pupilas iso e fotorreativas, sem 
déficits motores aparentes. TC de crânio evidenciou 
hidrocefalia triventricular, ausência de sinais de HIC, 
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havendo comprometimento de cisternas da base e des-
vio de linha média. A paciente foi internada e submeti-
da a uma DVP à direita para tratamento de hidrocefalia, 
no Hospital Infantil Sagrada Família de Londrina (PR), 
cirurgia sem intercorrências levando a redução do pe-
rímetro cefálico em 1,5cm. Entretanto, em aproximada-
mente 2 meses a criança foi internada por  um quadro 
de gastroenterocolite aguda, mas durante o período de 
internamento foi observado exteriorização do pump da 
válvula de DVP com necessidade de  cirurgia para re-
visão, retirada e implantação  de novo sistema de DVP, 
agora à esquerda. No entanto, mesmo com a válvula 
funcionante, em alguns dias evoluiu com uma ascite 
estéril por incompetência peritoneal para absorção de 
líquido. Por isso, para resolução do quadro de hidro-
cefalia foi realizada uma DVA. Paciente manteve boa 
evolução clínica e neurológica. 

DISCUSSÃO

A causa mais comum de ascite secundária a DVP é 
a infecciosa, seja de origem da própria válvula ou por 
peritonite, apresentando uma incidência de 4 a cada 
300 casos. (5) Estes quadros, no entanto, estão frequen-
temente associados a outros sinais clínicos de maior 
relevância, como febre, leucocitose e coleções liquidas 
fluidas compartimentalizadas por paredes fibróticas for-
madas por células inflamatórias, visualizadas aos exa-
mes de imagem (2). O paciente do caso apresentado não 
apresentou ao exame clínico inicial quaisquer sintomas 
flogísticos que pudessem assim, sugerir uma etiologia 
infeciosa. Além disso, o líquido ascítico foi drenado e 
não foram evidenciados achados microbiológicos su-
gestivos de infecção. 

Por outro lado, a ascite estéril é definida como um 
acúmulo de líquido no espaço peritoneal na ausência 
de infecção (seja de qualquer etiologia) (6) Seu tempo 
de aparecimento é muito variável na literatura, haven-
do casos de ascite que surgiram em 2 meses até 3 anos 
após a colocação da válvula.(1)

O quadro clínico destes pacientes é clássico de 
qualquer outra causa de ascite, cursando com disten-
são abdominal, podendo associar-se a pequenos sinais 
de defesa, macicez móvel a percussão e manobra de 
Piparote positiva. (7) O perímetro abdominal se torna 
naturalmente aumentado e podem se tornar visíveis 
veias da parede abdominal. O exame de imagem ini-
ciala ser indicado é a ultrassonografia, que revela cole-

ção difusa, ausências de septos ou loculações, e exclui 
a presença de sinais de trombose de vasos hepáticos. 
O exame padrão ouro é a paracentese diagnóstica, que 
permite a análise bioquímica do conteúdo e a realiza-
ção de culturas do LCR. (8)

Em nossa pesquisa pela literatura, apenas encon-
tramos 23 relatos de ascite liquórica estéril, sendo o 
primeiro deles em 1967 (1). As principais e mais contem-
pladas explicações para essa rara patologia são: degra-
dação microscópica do sistema valvular, causando uma 
reação inflamatória peritoneal maciça, o que levaria a 
uma incapacidade absortiva, e processos infecciosos / 
neoplásicos do sistema nervoso central, que acarretem 
em um aumento da quantidade de proteínas presentes 
no líquor, promovendo uma elevação súbita da pressão 
oncótica peritoneal e assim, a formação da ascite. (9) 
Durante a investigação do quadro do paciente apresen-
tado, não foram encontradas doenças peritoneo-abdo-
minais que justificassem a coleção líquida ou processos 
neoplásicos ou inflamatórios do sistema nervoso cen-
tral que explicassem uma possível hiperproteinorraquia 
e consequente aumento da pressão oncótica.

A maioria dos casos encontrados na literatura teve 
seus quadros resolvidos com a conversão da DVP em 
uma derivação ventrículo-atrial, assim como no caso 
apresentado, que cursou sem demais complicações e 
resolução completa do quadro (7)

Os autores sugerem a realização de estudos que 
comparem taxas de falso-negativos quanto a associação 
entre as culturas, de modo a realizar o diagnóstico pre-
coce e acurado de infecções deste sítio, uma vez que 
até o atual momento, não existem múltiplos estudos 
que analisem a taxa de falha das culturas de líquor e do 
sistema de drenagem, sendo estas consideradas o mais 
acessível meio de diagnosticar ou excluir a presença de 
infecções. 

CONCLUSÃO

A ascite liquórica estéril é um diagnóstico de ex-
clusão, devendo ser acompanhado de uma série de 
exames complementares, incluindo análise bioquímica 
do líquido ascítico, pesquisa de malignidades através 
de exames de imagem (tomografia computadorizada e 
ressonância nuclear magnética). Uma vez excluídas de-
mais causas, uma conversão para derivação ventrículo-
-atrial deve ser realizada para resolução do quadro. 

Borghi BM, Hasegawa HA, Bayer DL, Góes ACJ, Amorim G. Sterile ascites from a ventriculoperitoneal shunt: a case 
report. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2018;76(1):79-81.

ABSTRACT - Hydrocephallus demands treatment in order to divert the cerebral spinal fluid. The ventriculo perito-
neal shunt is the main technique used, and a possible complication (despite the rare stone) is the sterile liquoric 
ascitis (30 registered cases). CASE REPORT:female, 3 months, submitted to ventriculo peritoneal shunt for hydro-
cephallus, at Infantile Hospital of Londrina – Londrina, Brazil. However, despite the functional valvular system, a 
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sterile liquoric ascitis was developed, asymptomatic and with normal laboratory findings. In order to develop a 
normal liquoric flow, a ventricular-atrial shunt was performed. DISCUSSION: due to the peritoneum’s inability to 
absorb CFS, the ascitisis formed. There is not a specific cause to this etiology, but is believed that the break of the 
peritoneal’s membrane associated to a catheter’s rejection, induce cellularity changes that may harm the liquoric 
reabsorption. CONCLUSION:liquoric ascitis still demands studies and research, in order to be fully comprehended, 
with special focus on prevention.
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RESUMO - O sarcoma de partes moles constitui uma família de raros tumores malignos. São predominan-
temente de origem mesenquimatosa, podendo ocorrer em qualquer localização anatômica. São conhecidos 
mais de 70 subtipos histológicos com alta variedade biológica e susceptibilidade a terapias. O subtipo mais 
comum é o fibrossarcoma. Neste relato é descrito o caso de um paciente idoso com aparecimento de tumo-
ração em dorso. Após ressecção da lesão, verificou-se fibrossarcoma de partes moles de alto grau.
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Relato de Caso

FIBROSSARCOMA DE PARTES MOLES DE ALTO GRAU: RELATO 
DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA.

HIGH-GRADE SOFT TISSUE FIBROSARCOMA: CASE REPORT AND 
LITERATURE REVIEW.

Jéssica Zanatta Jorge ELIAS1, Bruno Romero Guimarães PEREIRA1, Rafael Koerich RAMOS1,  
Luciano Ricardo SFREDO1, Douglas Jun KAMEI1, Fernando Romani de ARAÚJO1.

INTRODUÇÃO

O sarcoma de partes moles (SPM)constitui uma 
família de raros tumores malignos com incidência 
de 4 a 5 casos para cada 100.000 pessoas. São pre-
dominantemente de origem mesenquimatosa, po-
dendo ocorrer em qualquer localização anatômica. 
São conhecidos mais de 70 subtipos histológicos de 
SPM com alta variedade biológica e susceptibilidade 
a terapias1. Os principais locais de acometimento 
são as extremidades (43%), principalmete membros 
inferiores, vísceras (19%), retroperitôneo (15%), 
tronco (10%) e outras localizações (13%)2.

O subtipo de SPM mais comum na maioria das 
séries é o fibrossarcoma, anteriormente denomina-
do histiocitoma fibroso maligno. Esses tumores são 
frequentemente indiferenciados e classificados por 
alguns patologistas como sarcoma pleomórfico, po-
dendo ser dividido em quatro variantes, estorifor-
me, mixoide, células gigantes e inflamatório3. A va-
riante mixoide (mixofibrossarcoma) é caracterizada 
por um estroma mixoide e proliferação de células 
fusiformes. Os tumores caracterizam-se pela prolife-
ração de fibroblastos delicados, fusiformes ou estre-
lados e vasos sanguíneos curvos dentro de estroma 
mixoide, rico em ácido hialurônico4.

Neste relato é descrito o caso de um paciente 
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idoso com aparecimento de tumoração em dorso. 
Após ressecção da lesão, verificou-se em estudo 
imunohistoquímico fibrossarcoma de partes moles 
de alto grau com posterior recidiva local e necessi-
dade de quimioterapia.

RELATO DO CASO

Paciente masculino, 79 anos,encaminhado com 
quadro de dor e aumento de volume em região 
dorsal com um ano de evolução. Ao exame, obser-
vava-se massa fixa de aspecto cístico em transição 
tóraco-lombar, sem lindonodomegalias palpáveis. 
Ao ultrassom verificava-se imagem anecoica bem 
delimitada com líquido no interior. Inicialmente, 
aventou-se a possibilidade de cisto sebáceo, porém 
considerando-se a evolução atípica da lesão,com 
crescimento significativo e relativamente rápido em 
localização incomum, optou-se por prosseguir a in-
vestigação com exame de imagem complementar. 
A tomografia computadorizada de abdome indicou 
uma massa bem delimitada, com densidade de par-
tes moles em tecido subcutâneo sem aparente inva-
são de estruturas adjacentes, de 93x32x82mm (Fi-
guras 1 e 2). O paciente foi submetido à ressecção 
cirúrgica do tumor. No intra-operatório, verificou-se 
difícil dissecção, sendo necessário a excisão da pele 
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adjacente, porém sem abertura da cápsula. A aproxima-
ção dos bordos da pele foi possível através de retalho 
de avanço.

FIGURA 1 - MASSA BEM DELIMITADA, COM DENSIDADE DE PAR-
TES MOLES NO TECIDO CELULAR SUBCUTÂNEO DA REGIÃO 
DORSAL (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. CORTE AXIAL).

FIGURA 2 - MASSA EM TRANSIÇÃO TÓRACO-LOMBAR EM REGIÃO 
DORSAL (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. CORTE SAGITAL).

O estudo histopatológico indicou neoplasia me-
senquimal maligna fusocelular infiltrativa em tecido fi-
broadiposo, de 105 x 85 x 45mm, com margens cirúrgi-
cas livres, área de necrose e elevada atividade mitótica, 
sugestivo de sarcoma pleomórfico indiferenciado de 

alto grau. O painel imunohistoquímico complementar 
confirmou a natureza maligna da lesão, com resultado 
condizente com fibrossarcoma de alto grau. Observou-
-se alta celularidade fusocelular com feixes longos e 
estroma escasso, atipias nucleares significantes (cario-
megalia, hipercromasia e anisocoriose). A imunoex-
pressão para actina de músculo liso(AML) foi positiva. 
Dois meses após o procedimento foi verificada recidiva 
tumoral, sendo procedida a ampliação das margens. A 
avaliação anatomopatológica confirmou a recidiva da 
lesão. Atualmente o paciente segue realizando trata-
mento quimioterápico com a Oncologia Clínica.

DISCUSSÃO

Os fibrossarcomas surgem mais frequentemente na 
idade adulta e são mais comuns em homens. Normal-
mente localizam-se na coxa, pelve, braço ou tronco, e 
apresentam-se abaixo dos joelhos ou cotovelos ocasio-
nalmente. São frequentemente descritos como tumo-
res de crescimento rápido e indolor. Podem envolver 
estruturas adjacentes, incluindo ossos, principalmente 
fêmur e pelve3. Já a variante mixofibrossarcoma é mais 
observada em idosos, entre a sexta e a oitava décadas, 
a maioria com acometimento em extremidades. Apre-
sentam-se como massas subdérmicas, geralmente do-
lorosas e de crescimento lento, com bordas infiltradas 
e mal delimitadas, de difícil ressecção.O exame histo-
patológico é o padrão-ouro para estabelecer o diag-
nóstico definitivo. A imuno-histoquímica é positiva na 
maioria dos casos para vimentina e, em alguns casos 
para actina de músculo liso e desmina4.

Os mixofibrossarcomas são divididos em tumores 
de baixo, intermediário e alto grau. Os tumores de bai-
xo grau (Grau I) são caracterizados pela hipocelulari-
dade e, principalmente pelas áreas mixóides mais pro-
eminentes, com poucas atipias e raramente invadindo 
fáscia e músculo. Os sarcomas de grau intermediário 
(Grau II) são mais celulares e pleomórficos, com ne-
crose, sem áreas sólidas extensas. Já os tumores de alto 
grau(Grau III) são densamente celulares e com intenso 
pleomorfismo celular, com núcleos bizarros, áreas de 
hemorragia e necrose e, com pouco estroma mixoide 
associado a grandes áreas sólidas. Os tumores de Grau 
II e III são verdadeiramente malignos, pois apresentam 
potencial metastático. O risco de metástases é maior 
em lesões mais profundas e de maior grau. Os casos de 
grau intermediário e alto podem desenvolver metástase 
em 20 a 35%, normalmente para pulmões e ossos4.

A base do tratamento é a remoção cirúrgica da 
lesão. Considera-se como ideal a ressecção com mar-
gem de segurança de 2 a 4cm. A cirurgia isolada é 
suficiente para a maioria das lesões de baixo grau, sen-
do a radioterapia indicada nos sarcomas de alto grau 
com mais de 5cm, os tumores ressecados com mar-
gem comprometida ou com extensão inferior a 1 cm2. 
A localização extra-compartimental é importante fator 
prognóstico para a ocorrência de recidiva local. Os tu-
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mores considerados extra-compartimentais usualmente 
apresentam tratamento cirúrgico mais difícil e margens 
mais exíguas, já que estão em íntima relação com estru-
turas neurovasculares. O alto grau de malignidade tem 
forte influência no desenvolvimento de metástases e na 
recidiva local, sendo um dos mais importantes fatores 
independentes relacionados à agressividade dos SPM5.

Devido a extensa variedade de subtipos histológi-
cos de SPM, verificam-se poucos estudos relacionados 
a um único subtipo. Assim, opta-se pela reunião de 
mais de um subtipo histológico durante a coleta de 
dados. Considerando-se ainda a falta de padronização 
na metodologia, a realização de estudos controlados 
com amostra significativa torna-se limitada.Em estudo 
avaliando os fatores prognósticos de recidiva local de 
SPM, incluindo fibrossarcomas, observou-se que assim 
como os tumores ressecados com margens comprome-
tidas, aqueles removidos com margens livres também 
apresentaram recidiva local. Outro fator que não in-
fluenciou a recidiva foi a manipulação prévia. A am-
pliação das margens de ressecção, mesmo em tempo 
hábil, não interferiu no reaparecimento local. De acor-
do com a sobrevida, os fibrossarcomas apresentam taxa 
de sobrevida em 5 anos (88,2%) semelhante a outros 
subtipos de SPM (86,2%). Em relação à agressividade, 
tumores de baixo grau (100%) apresentam melhor so-
brevida em 5 anos comparados aos tumores de alto 
grau (69,2%)5,6.

A radioterapia tem sido utilizada há várias décadas 
permitindo a preservação intra-operatória de margens 
microscopicamente positivas próximo de estruturas 

neurovasculares. Apesar da radioterapia atuar como ad-
juvante no controle local da doença, sua indicação não 
é consenso na literatura5. Dois grandes estudos realiza-
dos na década de 90, por Pisters e Yang,estabeleceram 
o papel da radioterapia adjuvante.Esses estudos verifi-
caram a efetividade da radioterapia para controle local 
da doença, principalmente para tumores de alto grau. Já 
em relação à sobrevida em 5 anos, não verificaram me-
lhora no tempo de sobrevida para os tumores de alto e 
baixo grau7,8. Até o momento, o papel da quimioterapia 
de rotina, neoadjuvante ou adjuvante, no tratamento de 
SPM localizados e ressecáveis permanece incerta. Em-
bora não seja consenso, as diretrizes reconhecem que 
a quimioterapia adjuvante pode ser considerada em pa-
cientes de alto risco (lesões de alto grau, profundas e 
maiores que 5cm). Estudos estão em andamento para 
definir melhor o papel da quimioterapia1.

CONCLUSÃO

Os sarcomas de partes moles, especialmente os 
fibrossarcomas, representam um grupo de doenças 
de difícil tratamento. Embora existam vários estudos, 
a grande quantidade de subtipos de lesões e a sus-
ceptibilidade às diversas terapias existentes dificulta a 
definição de uma terapia consensual para cada subtipo. 
Os fibrossarcomas apresentam comportamento agressi-
vo, e por isso devem ser diagnosticados o mais rápido 
possível, visando o tratamento precoce e trazendo ao 
doente maiores chances de cura, além de maior quali-
dade de vida.

ABSTRACT - Soft tissue sarcoma is a family of rare malignant tumors. They present mesenchymal origin in most of 
cases, and can occur in any anatomical location.More than 70 histological subtypes with high biological variety and 
susceptibility to therapies are known.The most common subtype is the fibrosarcoma. In this case report is descri-
bed a case of an elderly patient with a tumor on his back. After resection of the lesion, it was verified a high grade 
fibrosarcoma of soft tissue.

KEYWORDS - Sarcoma, Soft Tissue, Fibrosarcoma.
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RESUMO - Gestação ectópica (GE) é a implantação do concepto fora da cavidade uterina. O tipo intersticial 
é raro e possui maior risco de morbimortalidade materna. Para seu diagnóstico são utilizados critérios ultras-
sonográficos. O tratamento varia e, das modalidades cirúrgicas, destacamos a cornuostomia e cornuectomia. 
Nesse relato, descrevemos paciente com GEI de 24 anos, branca, primigesta, encaminhada com diagnóstico 
ecográfico de gestação ectópica intersticial íntegra de 13 semanas, assintomática. Foi submetida à laparoto-
mia, cornuectomia e salpingectomia esquerda, sem intercorrências. A paciente descrita apresentava diagnós-
tico através do laudo ecográfico compatível com os critérios para gestação ectópica intersticial. Nesse tipo 
de gestação, a área de expansibilidade do produto gestacional é maior, vide a idade gestacional da paciente 
relatada e a integridade do concepto. O controle hemodinâmico e o cuidado com a preservação da fertilidade 
são aspectos importantes da terapêutica. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são de grande valia 
para a prática médica.

DESCRITORES - Gestação ectópica não tubária, Gestação intersticial, Gestação cornual.
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Relato de Caso

GRAVIDEZ ECTÓPICA INTERSTICIAL ÍNTEGRA EM GESTAÇÃO 
DE 13 SEMANAS: UM RELATO DE CASO.

WHOLE INTERSTICIAL ECTOPIC PREGNANCY IN A 13-WEEK 
PREGNANCY: A CASE REPORT.

Flavio da Costa LEITE1, Mariana Uliano CORDEIRO2, Vivian Ramos GREGORCZYK3, Caroline Sassaki dos 
SANTOS3, Jainara Aparecida Morari de POZZO3, Izabella Wisniewska de MOURA4.

INTRODUÇÃO

Gestação ectópica representa uma das maiores 
causas de morbimortalidade materna, custando de 
10 a 15 vidas ao ano no Brasil. As gestações ectó-
picas não tubárias são raras e mais graves, devido a 
sua apresentação tardia e dificuldades diagnósticas. 
Podem estar localizadas em região cervical, intersti-
cial ou cornual, ovariana e abdominal. Apresentam-
-se de forma assintomática ou podem gerar sinto-
mas quando rotas, evoluindo com abdome agudo 
e instabilidade hemodinâmica. Os fatores de risco 
são semelhantes a qualquer outra gestação ectópica: 
histórico prévio de gestação ectópica, fertilização in 
vitro, doença inflamatória pélvica, uso de dispositi-
vo intrauterino, uso de anticoncepção de emergên-
cia(1).

Devido a sua localização, esse tipo de gestação 
pode resultar em hemorragias catastróficas, pois o 

Trabalho realizado no Hospital do Rocio.
1 - Professor titular de Obstetrícia da Faculdade Evangélica do Paraná.
2 - Médica Residente em Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Rocio.
3 - Ginecologista e Obstetra do Hospital Rocio.
4 - Acadêmica do 11º período da Faculdade Evangélica do Paraná.
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local de expansão do concepto é maior. A ultrasso-
nografia permite o diagnóstico, através de critérios, 
de modo precoce. O diagnóstico através do teste 
quantitativo do BHCG pode guiar o tratamento, mas 
deve-se considerar a estabilidade hemodinâmica da 
paciente(2).

O tratamento, em geral, é cirúrgico, podendo 
ser através da laparoscopia ou laparotomia. Devem 
ser considerados os recursos do hospital e a experi-
ência da equipe, bem como a condição hemodinâ-
mica da paciente. Está indicada a cornuostomia ou a 
cornuectomia associada à salpingectomia(3,4).

 

APRESENTAÇÃO DO CASO

Paciente do sexo feminino, 24 anos, natural de 
Ponta Grossa, branca, primigesta, foi encaminhada 
ao serviço, pois apresentava diagnóstico ecográfi-
co de gestação ectópica intersticial de 13 semanas. 



86 Gravidez Ectópica Intersticial Íntegra em gestação de 13 semanas: um relato de caso.

Não apresentava dores abdominais, sangramentos, nem 
quaisquer outros sintomas. 

Na admissão, apresentava-se estável clinicamente 
e não possuía queixas. A idade gestacional cronológica 
era compatível com 12 semanas. Havia realizado duas 
consultas pré-natais até o momento. Era tabagista, etilis-
ta e usuária de drogas ilícitas. Não possuía comorbida-
des prévias nem fazia uso contínuo de medicamentos. 

Após completa avaliação multidisciplinar e discus-
são com a paciente, optou-se pela intervenção cirúr-
gica, visto que a idade gestacional era avançada e a 
paciente estava sobre risco de gestação ectópica rota. 

Foi então encaminhada para laparotomia, por in-
termédio de incisão à Pfannestiel. Os achados cirúrgi-
cos transoperatórios evidenciaram ausência de sangue 
livre em cavidade, útero anatomicamente normal, com 
saco gestacional aderido em região cornual esquerda. 

FIGURA 1 - SACO GESTACIONAL ADERIDO À REGIÃO CORNUAL 
ESQUERDA. MEDINDO >3,5 CM EM TODAS AS DIMENSÕES.

FIGURA 2 – SACO GESTACIONAL ADERIDO À REGIÃO CORNUAL 
ESQUERDA EM IMINÊNCIA DE ROTURA.

O produto gestacional foi compatível com feto en-
tre 10 a 13 semanas. A intervenção cursou com cor-
nuectomia e salpingectomia esquerda.

FIGURA 3 – CORNUECTMIA E SALPINGECTOMIA ESQUERDA

Não houve intercorrências e o pós-operatório 
manteve-se dentro da normalidade. Paciente evolui 
com alta em três dias e teve seguimento em sua cidade 
natal. 

DISCUSSÃO

Os fatores de risco de qualquer gestação ectópica 
são os mesmos da gestação ectópica intersticial, po-
rém, para esta última, destacam-se as más formações 
uterinas(5). Na paciente descrita, não foram observadas 
alterações uterinas prévias, no entanto, o tabagismo foi 
um fator de risco presente.

Boa parte dos artigos considera que a gravidez ec-
tópica cornual e intersticial são semelhantes e devem 
ser conduzidas da mesma forma. Em descrição recen-
te, um artigo apontou outro viés: existe risco maior de 
ruptura precoce nas gestações intersticiais, por isso a 
importância de identificá-las e diferenciá-las através de 
critérios ultrassonográficos detalhados(6). No presente 
relato, não distinguimos as duas formas de gestação. 

A paciente descrita apresentava diagnóstico eco-
gráfico compatível com os critérios de gestação ectópi-
ca intersticial. Acredita-se que a sensibilidade e a espe-
cificidade desse exame possam atingir até 40% e 97% 
respectivamente, quando são considerados: cavidade 
uterina vazia, saco gestacional a mais de um centímetro 
da parede lateral da cavidade uterina, endométrio com 
<5 mm circundando o produto gestacional(2).

Além do tratamento cirúrgico, existem artigos que 
propõem o uso de metotrexato, desde que sejam res-
peitados determinados critérios. Entre eles um, publi-
cado em 2016, confirma a viabilidade do tratamento 
médico com metotrexato in situ 1 mg / kg combinado 
com uma dose de metotrexato intramuscular de 1mg/
kg e 600 mg de mifepristona no caso de progesterona 
superior a 9 ng / L(7).

 Em outro estudo desse mesmo ano, foi compa-
rado o tratamento de injeção intracavitária de MTX com 
a cornuostomia laparoscópica nas gestações ectópicas 
intersticiais. Notou-se que a patência da tuba uterina foi 
superior no tratamento com MTX, no entanto, a amos-
tra inclui uma população muito pequena(8).

A cornuectomia é descrita no tratamento de gra-
videz ectópica intersticial, bem como a salpingectomia 
ipsilateral(1). Essa foi a conduta realizada pela paciente 
relatada. 

Existem complicações relacionadas à gestação ec-
tópica cornual, principalmente relacionadas à infertili-
dade, aí a importância de se avaliar terapêuticas mais 
conservadoras(5). No caso descrito, a paciente foi sub-
metida a técnica não conservadora, compatível com a 
experiência da equipe e com os recursos presentes no 
hospital em que foi atendida.
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CONCLUSÃO

A gravidez ectópica intersticial é rara e confere ris-
co materno importante. O conhecimento dessa comor-
bidade, bem como o diagnóstico precoce e o tratamen-
to adequado são de grande valia para a prática médica.

ABSTRACT - Ectopic pregnancy is the implantation of the concept outside the uterine cavity. The interstitial type 
is rare and has a higher risk of maternal morbidity and mortality. Ultrasound criteria are used for its diagnosis. The 
treatment varies and, from the surgical modalities, cornuostomy and cornuectomy are considered. In this report, 
we describe a patient with 24-year-old, white, primigest, with an echographic diagnosis of complete interstitial ec-
topic gestation of 13 weeks, asymptomatic. She was submitted to laparotomy, cornuectomy and left salpingectomy, 
without intercurrences. The patient described was diagnosed through the ultrasound report, compatible with the 
criteria for interstitial ectopic pregnancy. Hemodynamic control and preservation of fertility are important aspects 
on therapy. Early diagnosis and appropriate treatment have great value to the medical practice.

KEYWORDS - Non-tubal Ectopic, intersticial pregnancy, cornual pregnancy.
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Ponte BJ, Feijó RC, Paes A, Kamei DJ, Ehlert R, Chin EWK, Machado C. Hemangioma Cavernoso Paratesticular 
da Túnica Vaginal: um Relato de Caso. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2018;76(1):88-90.

RESUMO - Os hemangiomas são tumores benignos, e raramente podem se apresentar no tecido paratesticu-
lar. Sua fisiopatologia ainda é desconhecida, e são poucos os relatos de caso dessa doença, que atinge mais 
frequentemente pacientes jovens. Apesar de benigna, pode mimetizar tumores malignos do testículo, sendo 
na maioria das vezes indicada abordagem invasiva para o diagnóstico. Apresentamos o relato de caso de um 
paciente com nódulo testicular. No decorrer da investigação, suspeitou-se de neoplasia maligna, sendo rea-
lizada orquiectomia com posterior análise patológica e diagnóstico de hemangioma paratesticular da túnica 
vaginal.

DESCRITORES - Hemangioma, Paratesticular, Túnica vaginal, Nódulo testicular.
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Relato de Caso

HEMANGIOMA CAVERNOSO PARATESTICULAR DA TÚNICA 
VAGINAL: UM RELATO DE CASO.

PARATESTICULAR CAVERNOUS HEMANGIOMA OF THE TUNICA 
VAGINALIS: A CASE REPORT.

Bruno Jeronimo PONTE1, Rodolfo Colonhezi FEIJÓ1, Aliane PAES2,  
Douglas JUN KAMEI3, Ricardo EHLERT3, Eduardo Wei Kin CHIN4, Christiano MACHADO4.

INTRODUÇÃO

As estruturas paratesticulares permeiam um 
pequeno espaço dentro do escroto, apresentando 
grande complexidade em sua anatomia. Incluem a 
rede testicular, epidídimos, cordões espermáticos, 
ductos deferentes, remanescentes embriológicos e 
as túnicas testiculares (1). Apresentam característi-
cas embrionárias e histológicas compostas por te-
cidos epiteliais, mesoteliais e mesenquimais. Logo, 
possibilitam o desenvolvimento de variados tipos 
tumorais. Dentre os malignos, o rabdomiosarco-
ma, liposarcoma e o leiosarcoma são os mais en-
contrados. Já em relação aos benignos, os lipomas, 
leiomiomas e tumores adenomatoides são os mais 
frequentes (1,2). 

Os tumores paratesticulares, tanto malignos 
quanto benignos acometem pacientes em qualquer 
idade, principalmente adultos. O exame clínico, la-
boratorial e de imagem geralmente não são suficien-
tes para o diagnóstico, já que achados inespecíficos 
como a apresentação de nódulo à palpação do tes-
tículo e aumento da vascularização na ultrassono-
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grafia com doppler são frequentes nesses casos (3,4). 
Desta forma, tem sido preconizada a realização de 
orquiectomia com posterior estudo histopatológico 
para confirmar o diagnóstico, uma vez que há ne-
cessidade de exclusão de possíveis etiologias ma-
lignas (5,6).

Apresentamos o caso de um paciente que foi 
submetido à orquiectomia devido nódulo palpável 
em testículo. Na análise anatomopatológica foi en-
contrada lesão com hiperplasia vascular sem sinais 
de malignidade, constatando o diagnóstico de he-
mangioma de túnica vaginal.

RELATO DO CASO

Paciente masculino, 19 anos, previamente hí-
gido, foi encaminhado ao ambulatório do Serviço 
de Urologia do Hospital Santa Casa de Curitiba de-
vido queixa de nódulo em testículo esquerdo com 
evolução de 2 meses. Na ocasião, não apresentava 
sinais de disúria, hematúria, dor testicular, história 
de trauma local, emagrecimento ou outras queixas. 
Ao exame físico apresentava nódulo em testículo 
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esquerdo de aproximadamente 0,5cm e pequenos cis-
tos em epidídimos bilateralmente. 

Na investigação, os exames laboratoriais encontra-
vam-se normais, incluindo os marcadores para neopla-
sia testicular, alfa-fetoproteína, gonadotrofina coriônica 
humana e desidrogenase lática. O ultrassom de bolsa 
escrotal apresentava nódulo medindo 5,2mm em tes-
tículo esquerdo, de aspecto hipoecóico e com áreas 
císticas (Figura 1). Também foi realizada ressonância 
magnética, demonstrando pequena formação nodular 
hipervascularizada no testículo esquerdo (Figura 2). 
Devido à impossibilidade de exclusão de neoplasia 
maligna, foi optado pela realização de orquiectomia ra-
dical esquerda via inguinotomia. 

Na avaliação patológica macroscópica do espéci-
me foi evidenciada túnica vaginal paratesticular com 
formação nodular irregular em porção distal, acasta-
nhada, granulosa e fibroelástica, medindo 1,9cm. O es-
tudo histopatológico demonstrou lesão compatível com 
hemangioma cavernoso paratesticular de túnica vaginal 
e parênquima testicular congesto com ectasias vascula-
res (Figura 3). O cordão espermático e epidídimo apre-
sentavam-se livres de comprometimento. Atualmente o 
paciente segue em acompanhamento ambulatorial com 
boa evolução clínico-laboratorial.

FIGURA 1 - ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL INDICAN-
DO NODULAÇÃO EM TESTÍCULO ESQUERDO, 5,2MM, DE ASPEC-
TO HIPOECÓICO, HOMOGÊNEA, COM VASCULARIZAÇÃO PERIFÉ-
RICA AO DOPPLER COLORIDO.

FIGURA 2 - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DEMONSTRANDO FOR-
MAÇÃO NODULAR HIPOINTENSA EM T1 E T2 EM TESTÍCULO ES-
QUERDO (CORTE AXIAL).

FIGURA 3 - FOTOMICROGRAFIA DE CORTE TESTICULAR EVIDEN-
CIANDO HILO TESTICULAR LIVRE DE COMPROMETIMENTO E 
TÚNICA VAGINAL COM PROLIFERAÇÃO VASCULAR COMPATÍVEL 
COM HEMANGIOMA CAVERNOSO (HE 100X).

DISCUSSÃO

As estruturas paratesticulares são compostas por 
tecidos que permitem o desenvolvimento de uma vas-
ta variedade tumoral, provenientes de lesões epiteliais, 
mesenquimais e mesoteliais. As neoplasias primárias do 
tecido paratesticular correspondem a cerca de 7 a 10% 
dos tumores intraescrotais (1). Logo, por serem raros, 
são poucas as publicações acerca do tema na literatura 
mundial. Nenhum outro caso de hemangioma da túnica 
vaginal foi encontrado.

Em uma análise de 4.741 orquiectomias, demons-
trou-se que 138 casos (2%) foram por tumores parates-
ticulares, dos quais 91 (66%) por neoplasias, sendo 63 
malignas e 28 benignas. Apenas um caso foi devido a 
hemangioma. A idade média de acometimento foi de 
40,2 anos, variando de 1 a 87 anos (1). Outro estudo, de 
47 casos de tumores paratesticulares, foi demonstrado 
apenas um caso de hemangioma do epidídimo (2).    

Assim como no caso em questão, os hemangio-
mas paratesticulares cursam muitas vezes com nódulos 
testiculares palpáveis e indolores e de crescimento in-
sidioso. Entretanto, podem também ser causa de dor 
escrotal na ausência de nódulos palpáveis, decorrendo 
de um quadro trombótico do hemangioma (6).  

 Durante a investigação, os hemangiomas parates-
ticulares geralmente se associam a valores negativos de 
marcadores tumorais como a alfa-fetoproteína, gona-
dotrofina coriônica humana e lactato desidrogenase. 
É importante salientar que apenas cerca de 60% dos 
tumores malignos do testículo apresentam marcadores 
positivos (3,5). A ultrassonografia tem sido o exame de 
imagem de escolha na avaliação inicial, podendo apre-
sentar tanto padrões hipoecóicos quanto hiperecóicos, 
além de formações mal delimitadas ecogênicas. O as-
pecto vascular analisado pelo doppler pode demons-
trar aumento ou escassez da vascularização central na 
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nodulação (4,6).  
Dessa forma, a importância do hemangioma pa-

ratesticular na prática clínica consiste na dificuldade 
em diferenciá-lo de tumores malignos, principalmente 
testiculares. Haja visto a incapacidade dos exames clí-
nicos, laboratoriais e de imagem em diagnosticar essa 
patologia e excluir etiologias malignas faz-se necessária 
a adoção de abordagens invasivas. A orquiectomia ra-
dical tem sido procedimento de escolha, devido ao po-
tencial de análise tanto do testículo como de estruturas 
anatômicas adjacentes e avaliar o comprometimento de 
margens (3,6).

Há também discussão acerca da agressividade ne-
cessária para firmar o diagnóstico. A retirada do testí-
culo pode acarretar em alta morbidade aos pacientes. 
Problemas como hipogonadismo e infertilidade são 
complicações plausíveis, e inerentes ao procedimento. 
Por isso, alguns autores levam em conta a probabili-
dade de benignidade da lesão, realizando abordagem 
com biópsias intra-operatórias para análise patológica 

por congelação. Dessa forma, em casos de positividade 
para tumores benignos é possível a enucleção do nó-
dulo, evitando a orquiectomia radical e suas possíveis 
complicações (5,7).

CONCLUSÃO

Tumores benignos paratesticulares devem ser con-
siderados como diagnóstico diferencial nos casos de 
nódulos testiculares. Atualmente, a abordagem de es-
colha para o diagnóstico tem sido a orquiectomia radi-
cal, haja visto a incapacidade de métodos laboratoriais 
e de imagem em diferenciar nodulações benignas de 
malignas. Entretanto, ainda não existe consenso acerca 
do manejo ideal desses pacientes dada a morbidade 
do procedimento cirúrgico. Dessa forma, evidencia-se a 
necessidade de um maior desenvolvimento de literatura 
sobre o tema. O caso apresentado de hemangioma da 
túnica vaginal é o primeiro relato descrito na literatura.

ABSTRACT - Hemangiomas are benign tumors, and can rarely occur in the paratesticular tissue. Its etiology is still 
unkown, and there are few case reports of this disease, which affects younger patients more often. Although benign, 
it can mimic malignant tumors of the testis, and an invasive approach to diagnosis is indicated. We present the case 
of a young patient who underwent to orchiectomy for a testicular nodule. Posterior pathological analysis presented 
as paratesticular hemangioma of the tunica vaginalis.

KEYWORDS - Hemangioma, Paratesticular, Tunica vaginalis, Testicular lesion.
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Corrêa GG, Morozowski F, Basaglia R, Cabral AS, Zukovski G, Ferreira RL, Rosso V. Fratura de fêmur distal 
Salter-Harris tipo II por mecanismo de hiperextensão do membro inferior em atleta: relato de caso. Rev. Méd. 
Paraná, Curitiba, 2018;76(1):91-94.

RESUMO - Apresentamos um caso de um adolescente de 14 anos, atleta da categoria sub-15 de um clube 
de futebol do Brasil, com diagnóstico de fratura de fêmur distal Salter-Harris tipo II por um mecanismo de 
hiperextensão do membro inferior. Foi optado por tratamento conservador com uso de órtese para imobili-
zação e muletas para deambulação. O acompanhamento foi feito com 7, 21, 56 e 86 dias de evolução com o 
auxílio de tomografia computadorizada, ressonância magnética e radiografia simples de joelho. O atleta não 
apresentou nenhum sintoma ou incapacidade após os 90 dias de acompanhamento, mas foi verificada uma 
epifisiodese no exame de imagem. Apesar de ser uma fratura da placa de crescimento femoral distal comum 
em adolescentes entre 11 e 14 anos de idade por trauma direto ou por angulação do fêmur distal por um pé 
fixo ao solo que é golpeado pelo lado por outro individuo, não há relatos de fratura Salter-Harris tipo II por 
mecanismo de hiperextensão do membro inferior na literatura.

DESCRITORES - Classificação de Salter-Harris, Epifisiodese, Fratura fêmur distal.
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Relato de Caso

FRATURA DE FÊMUR DISTAL SALTER-HARRIS TIPO II POR 
MECANISMO DE HIPEREXTENSÃO DO MEMBRO INFERIOR EM 

ATLETA: RELATO DE CASO.

SALTER-HARRIS TYPE II DISTAL FEMUR FRACTURE BY 
HYPEREXTENSION MECHANISM OF LOWER LIMB IN ATHLETE:  

CASE REPORT.

Gustavo Gusso CORRÊA1, Francisco MOROZOWSKI2, Rodrigo BASAGLIA2, Alexandre dos Santos 
CABRAL2, Eduardo ZUKOVSKI3, Guilherme LEAL4, Rafael Lara FERREIRA4, Vinicius de ROSSO5.

INTRODUÇÃO

Crianças e adolescentes, especialmente aqueles 
que praticam esportes de competição como o fute-
bol apresentam risco elevado de lesões de joelho, 
como lesões meniscais, ligamentares, tendinosas, 
musculares, e também de fraturas epifisárias (1).

A classificação de Salter e Harris é a mais ado-
tada nas lesões epifisárias, possuindo um grande va-
lor prognóstico e útil nas decisões de tratamento (2). 
De acordo com a literatura, a fratura de Salter-Harris 
tipo II tem um bom prognóstico em geral, porém as 
fraturas da fise femoral distal possuem um alto po-
tencial para problemas de crescimento (3). Crianças 
mais novas com maior perspectiva de crescimento 
possuem chances de encurtamento e deformidade 

angular significativas (4).
A fratura da placa de crescimento do fêmur 

distal é mais frequentemente causada por trauma 
direto por compressão ou avulsão (5). Contudo, o 
mecanismo de lesão descrito neste trabalho ocorreu 
de forma indireta em decorrência da ação muscu-
lar por hiperextensão do membro. Após uma busca 
na literatura médica, não encontramos relatos deste 
tipo de mecanismo de lesão.

RELATO DO CASO 

Durante um treinamento da pré-temporada na 
categoria sub-15 de um clube de futebol masculino 
do Brasil, um atleta de 14 anos, realizou o movi-
mento de hiperextensão do membro inferior direito 

Trabalho realizado no Departamento Médico do Clube Atlético Paranaense.
1 - Acadêmico de medicina da Faculdade Evangélica do Paraná.
2 - Médico do Departamento Médico do Clube Atlético Paranaense.
3 - Acadêmico de medicina da Faculdade Pequeno Príncipe.
4 - Acadêmico de medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
5 - Acadêmico de medicina da Universidade Federal do Paraná - UFPR.

Endereço para correspondência: Gustavo Gusso Corrêa - Rua Francisco Fruet, 238 - CEP: 81050390 - Curitiba/PR - +55 (41) 995121390 
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para chutar a bola vinda de um arremesso lateral da 
equipe adversária, quando foi interceptado por outro 
atleta e, sem ocorrer nenhum contato, escutou um esta-
lo, sentiu uma forte dor no joelho direito e caiu no gra-
mado, apresentando recusa em apoiar o membro infe-
rior direito. Na sequência, foi levado ao departamento 
médico do clube, sendo realizado o exame físico inicial 
que demonstrou edema e derrame articular importante 
(+++/4+), dor a palpação superficial e grande limitação 
da flexo-extensão do joelho direito. Então, foi realizada 
imobilização provisória do membro acometido e enca-
minhado ao hospital para realização de exames de ima-
gem. Realizou-se radiografia simples do joelho direito 
nas incidências em ântero-posterior e perfil (figura 1) e 
ressonância magnética do mesmo joelho (figura 2). Os 
exames confirmaram fratura de fêmur distal direito com 
traço proximal metafisário no côndilo medial, classifica-
da por Salter-Harris como tipo II.

FIGURA 1: RADIOGRAFIA AP (A) E PERFIL (B) DO JOELHO DI-
REITO DEMONSTRANDO FRATURA DE FÊMUR DISTAL SALTER-
-HARRIS TIPO II.

FIGURA 2: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO DIREITO. T1 
CORONAL (A, B E C) E T2 AXIAL (D, E E F). EVIDENCIA-SE FRATU-
RA NO FÊMUR DISTAL DIREITO SALTER-HARRIS TIPO II, DERRAME 
ARTICULAR, EDEMA DE PARTES MOLES, SEM SINAL DE ROTURA 
DE FIBRAS MUSCULARES.

Optou-se pelo tratamento conservador com a utilização 
de AINE por 4 dias, e imobilização com órtese e duas 
muletas para deambulação durante 33 dias. A radiogra-
fia de controle da redução foi feita com 7 dias (figura 
3) e 21 dias de evolução (figura 4).

FIGURA 3: RADIOGRAFIA AP (A) E PERFIL (B) DO JOELHO DIREI-
TO DE CONTROLE EVOLUTIVO COM 7 DIAS APÓS A LESÃO. 
 

FIGURA 4: RADIOGRAFIA AP (A) E PERFIL (B) DO JOELHO DI-
REITO DE CONTROLE EVOLUTIVO COM 21 DIAS APÓS A LESÃO 
MOSTRANDO FRAGMENTOS ÓSSEOS ALINHADOS, ESPAÇOS E 
MARGENS ARTICULARES PRESERVADAS E AUMENTO DE VOLUME 
DAS PARTES MOLES NA TOPOGRAFIA DA BURSA SUPRA-PATELAR.

A fisioterapia para controle da dor foi iniciada com 
30 dias após a lesão, e o fortalecimento e a proprio-
cepção com 42 dias. O apoio parcial com muletas foi 
liberado após 37 dias da fratura, e o apoio total dos 
membros inferiores após 42 dias da lesão.

Foi realizada uma tomografia computadorizada de 
seguimento com 56 dias após a lesão (figura 5). Consta-
tou-se traço de fratura residual e ausência de qualquer 
anormalidade ou lesão periarticulares.

Fratura de fêmur distal Salter-Harris tipo II por mecanismo de hiperextensão do membro inferior em atleta: relato de caso.
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FIGURA 5: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CORTE 
AXIAL (A) E REFORMULAÇÕES MULTIPLANARES E TRIDIMENSIO-
NAIS DE JOELHO DIREITO (B E C) DE CONTROLE EVOLUTIVO 
COM 56 DIAS APÓS A LESÃO DEMONSTRANDO GRUPOS MUSCU-
LARES SEM ANORMALIDADES, NÃO FORAM IDENTIFICADAS CAL-
CIFICAÇÕES PATOLÓGICAS OU LESÕES EXPANSIVAS SÓLIDAS OU 
CÍSTICAS PERIARTICULARES.

Outra tomografia de controle evolutivo foi reali-
zada com 86 dias após a lesão, evidenciando sinais de 
consolidação da linha de fratura. Além disso, contatou-
-se epifisiodese da linha fisária do fêmur direito (figura 
6).

FIGURA 6: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CORTE 
AXIAL (A), CORONAL (B) E SAGITAL (C) DE JOELHO DIREITO REA-
LIZADA APÓS 86 DIAS DA LESÃO. AS SETAS PRESENTES MOSTRAM 
EPIFISIODESE. 

Um exame físico ortopédico completo foi realiza-
do com 90 dias de evolução. Não foi verificado alte-
ração da marcha, desvio de membro ou alteração de 
comprimento, exceto uma esperada hipotrofia muscu-
lar do membro inferior direito. Com isso, o atleta foi 
liberado para voltar aos treinamentos.

DISCUSSÃO

Crianças e adolescentes, especialmente aqueles 
que praticam esportes de contato físico como o futebol 
ou aqueles envolvidos em acidentes de veículos auto-
motivos, possuem um risco aumentado para fraturas 
de joelho (1 e 6). Tais fraturas podem acometer tanto a 
epífise, como a diáfise e a metáfise femoral (7). 

Classicamente, a fratura da fise femoral distal é 
mais frequentemente causada por trauma direto, po-
dendo ocorrer por compressão ou avulsão. Uma força 
de compressão longitudinal anormal pode ser exercida 
na fise por desaceleração ao final de uma queda ou, 
como ocorreu neste relato, por aceleração do membro 
pela ação muscular. Já a avulsão ocorre por angula-
ção do fêmur distal, sendo tipicamente exemplificado 
quando um jogador de futebol com o pé fixo ao solo 

pela chuteira de travas é golpeado pelo lado por ou-
tro jogador. Outro exemplo clássico de mecanismo por 
avulsão é a torção da coxa quando a perna é prendida 
nos aros de uma roda em movimento (5).

Em 1963, Robert Salter e Robert Harris classifica-
ram as fraturas das fises usando o fêmur distal e base-
ando a descrição sobre o envolvimento e a orientação 
da linha de fratura através da placa de crescimento (2). 
Esta classificação subdivide as lesões fisárias em 5 sub-
grupos, sendo que, em todos eles, existe a possibilida-
de de sequelas futuras (5). O padrão tipo II é o subtipo 
mais frequente constituindo cerca de 85% das fraturas 
(6). Já Arkader et al (1) demonstrou que esse tipo de fra-
tura corresponde a 59% de todas as fraturas epifisárias. 
Felizmente, fraturas da fise femoral distal são relativa-
mente incomuns, compreendendo aproximadamente 
7% de todas as fraturas das extremidades inferiores e 
1-6% de todas as fraturas fisárias (8).

Apesar de sua baixa incidência, esse tipo de fratura 
é associado a altas taxas de complicações (9 e 10). Estudos 
sugerem que o prejuízo de 7 a 9% da área transversal 
da fise já é o suficiente para resultar em distúrbio do 
crescimento (11 e 12). A fise femoral distal é a fise do cres-
cimento mais rápido no corpo e é responsável por 35% 
do crescimento longitudinal da extremidade inferior (13). 
Durante a velocidade de crescimento máximo, a fise 
femoral distal cresce aproximadamente 10 a 12 mm por 
ano (1). Por estas razões, as fraturas apresentam risco 
significativo de fechamento patológico prematuro. A 
incidência de interrupção prematura do crescimento, 
mesmo diante de uma redução satisfatória, é inespe-
radamente elevada (14). Se uma inibição assimétrica ao 
crescimento se segue a uma separação do tipo II, a por-
ção da placa de crescimento subjacente à fratura me-
tafisária é usualmente poupada. Portanto, se a fratura 
metafisária for medial, poderá se seguir uma angulação 
em valgo, e se for lateral, em varo (5). Por isso, para pa-
cientes com a placa de crescimento aberta, recomenda-
-se um acompanhamento clinico e radiográfico mínimo 
de 12 meses ou até ambas as fises distais femorais se 
fechem simetricamente (14).

O tratamento das fraturas fisárias varia de acordo 
com sua classificação (15). Nas lesões classificadas por 
Salter Harris tipo I e II, pode-se optar pelo tratamento 
conservador caso não haja desvio ou angulação óssea, 
pois o crescimento tende a se normalizar durante e 
após o processo de reabilitação (16). Caso haja desvio 
ou deslocamento dos fragmentos, o tratamento cirúr-
gico pode ser indicado. Algumas séries indicam que 
cerca de 60% dos pacientes que foram submetidos ao 
tratamento conservador, apresentaram resultados insa-
tisfatórios, pois em diversos casos, lesões condrais e da 
placa de crescimento não eram evidentes ao exame de 
raio-x (17). A ressonacia magnética – utilizada no pre-
sente caso – é o exame de imagem com maior acurária 
para detectar complicações, permitir um diagnóstico 
precoce e preciso da epifisiodese (18).
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CONCLUSÃO

Apesar de ser uma fratura da placa de crescimento 
femoral distal comum, o presente caso é o primeiro 
relato de fratura de fêmur distal Salter-Harris tipo II por 
mecanismo de hiperextensão do membro inferior na 
literatura. Tendo em vista os elevados índices de seque-
las provocados por esse tipo de lesão - um deles a epifi-

siodese precoce, que ocorreu neste caso -, ressaltamos 
a importância de um acompanhamento rigoroso desde 
o momento da lesão, através de um exame físico com-
pleto associado a um exame de imagem complementar 
adequado, até o fechamento completo da cartilagem de 
crescimento para que se possa evitar possíveis sequelas 
referentes ao crescimento e desenvolvimento ósseo.

ABSTRACT - We report a case of a 14-year-old athlete in the U-15 category of a soccer club in Brazil with a diagno-
sis of Salter-Harris type II distal femur fracture due to a hyperextension mechanism of the lower limb. Conservative 
treatment with bracing and crutches for ambulation was used. Follow-up was performed with 7, 21, 56 and 86 days 
of evolution with the aid of computed tomography, magnetic resonance and simple knee radiography. The athlete 
did not present any symptoms or disability after the 90 days of follow-up, but an epiphysiodesis was verified in 
the image exam. Despite being a common distal femoral growth plate fracture in adolescents between 11 and 14 
years-old due to direct trauma or distal femur angulation by a foot fixed to the ground that is struck by the side 
by another individual, there are no reports of fracture Salter-Harris type II by mechanism of hyperextension of the 
lower limb in the literature.

KEYWORDS - Distal femoral fracture, epiphysiodesis, Salter-Harris classification.
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Autoridades presentes, professores, colegas, se-
nhores e senhoras,

Nossos pais.
Acreditamos que esse é um momento de festa e de 

se prestar homenagem a todos os que nos ajudaram a 
trilhar esse caminho que nos trouxe até aqui.

É o momento do brinde ao esforço e pela espe-
rança no futuro.

Não é uma despedida, mas seu reverso: partire-
mos agora para uma nova vida!

Resta-nos, porém, perguntar: Como estamos para 
assumir tudo o que ela nos apresentará?

Não consideramos esse o momento ideal para te-
cermos críticas e denúncias que se tornarão vazias tão 
logo deixarmos vazio esse local.

Nosso momento de criticar e edificar com a crítica 
foi aquele onde identificamos os problemas e procu-
ramos propor formas de solução. Foi durante os seis 
anos de curso. Não agora!

Se agimos nesse momento, fizemos nossa parte, 
mesmo que por algumas vezes não tenhamos colhido 
frutos. 

Nossa postura, porém, não é indicador de que fe-
chamos os olhos ante os problemas de nossa Universi-
dade por estarmos de partida, mas de uma firme crença 
que o resultado de nossa luta será a abertura de espaço 
para novos colegas que terão direito à voz e com cer-
teza serão ouvidos. 

É a crença na verdade que se firma através do di-
álogo aberto e franco, única forma de aproveitarmos a 
inteligência de cada um para solucionarmos problemas 
que são de todos nós.

É o pequeno que se fará grande, diante daquele 
que já alcançou essa dimensão e não se sentirá amea-
çado porque respeitou, ouviu e aceitou.

Ambos terão a grande chance de crescerem juntos, 
respeitados os limites de cada um. Assim, na dinâmica 
do processo de nossa formação, pudemos constatar fa-
lhas, mas não viemos aqui para cometer a injustiça (e 
sim para evitar a injustiça) de atribuir a culpa exclusi-
vamente à Universidade. 

Em uma revisão de consciência poderemos verifi-
car que algumas destas falhas dependeram exclusiva-
mente de nós.

Não podemos cobrar da Universidade além do seu 
papel, como também acreditamos que essa cobrança 
somente é válida na medida em que a falha é verificada 
e apresentada a interlocutor que direito à argumento.

Por isso também, não agora.
Agora nossa preocupação se direciona para a me-

dicina que vamos praticar, pois em última instância é 
a que termos para nossas famílias e para nós mesmos.

Antes disso, a nossa preocupação já expressa neste 
convite, deixa em cada um de nós, uma séria questão.

Como utilizar nossos dons e praticar nossa arte em 
benefício de um povo sofrido e explorado até, mas que 
vive e acredita em nossa formação?

Sentimos o peso da responsabilidade que deriva 
de nossa opção, mas nunca ela deverá se constituir em 
obstáculo obstrutor de nossa ação, pois muitas vezes o 
que esperam de nós é uma palavra.

Apenas uma palavra!
A palavra de um médico!
De um perito que se dispõe não só a salvar vidas, 

mas, antes de tudo, a respeitá-las!
Por isso essa medicina deverá estar diretamente 

relacionada com a consciência da nossa limitação e, 
portanto, com a humildade necessária para aceitarmos 
tais limitações. 

Nossa função a partir desse instante será muito 
mais a de cuidarmos de seres humanos que têm pro-
blemas (orgânicos ou não) do que apenas administrar-
mos esses problemas, na tentativa de levá-los à cura. 

Torna-se então o ponto alto da nossa função, a 
saúde. E, só conseguiremos trabalhar com a saúde, 
quando trabalharmos com a Esperança.

Falarmos de esperança nesse momento da história 
da humanidade, onde nos parece que ela é a única que 
não cabe no contexto, é emergencial, pois ela é real-
mente a única saída.

Mas...
Esperança em que?
Esperança que a consciência dos homens não per-

mita a própria desintegração do planeta.
Esperança que a consciência dos homens faça o 

seu interior mais limpo e que o direcione, sempre, na 
luta pela sua verdade.

Esperança de que um dia o homem sinta que ele 
precisa muito pouco para ser feliz, tornando viável a 
divisão justa de tudo em nosso planeta.

Esperança de que ele se dispa da ilusão de que só 
o muito o satisfaz e o realiza.

Esperança de que ele descubra que quanto menos 
metal ele acumular, menor será o número de espelhos 
que o cercarão e maior será o número de janelas que se 
abrirão do seu mundo para o mundo dos outros.

Formando Jorge Abrahão Kfouri Neto



97

Com os espelhos ele correrá, certamente, o risco 
de fechar-se em si mesmo, mas pelas janelas entrarão, 
sem dúvida, luz e calor, necessários para o seu forta-
lecimento.

E, finalmente, a Esperança de que esta turma, su-
perando suas falhas, possa fazer no exercício da Me-
dicina, com consciência e responsabilidade, o que tão 
bem Ferreira Gullar exprime neste poema

“A BOMBA SUJA”
Introduzo na poesia 
 
A palavra diarréia.  
Não pela palavra fria  
Mas pelo que ela semeia.  
 
Quem fala em flor não diz tudo.  
Quem me fala em dor diz demais.  
O poeta se torna mudo  
sem as palavras reais.  
 
No dicionário a palavra  
é mera idéia abstrata.  
Mais que palavra, diarréia  
é arma que fere e mata.  
 
Que mata mais do que faca,  
mais que bala de fuzil,  
homem, mulher e criança  
no interior do Brasil.  
 
Por exemplo, a diarréia,  
no Rio Grande do Norte,  
de cem crianças que nascem,  
setenta e seis leva á morte.  
É como uma bomba D  
que explode dentro do homem  
quando se dispara, lenta,  
a espoleta da fome.  
 
É uma bomba-relógio  
(o relógio é o coração)  
que enquanto o homem trabalha  
vai preparando a explosão.  
 
Bomba colocada nele  
muito antes dele nascer;  
que quando a vida desperta,  
nele começa a bater.  

Bomba colocada nele  
Pelos séculos de fome  
e que explode em diarréia  
no corpo de quem não come.  
 
Não é uma bomba limpa:  
é uma bomba suja e mansa  
que elimina sem barulho  
vários milhões de crianças.  
 
Sobretudo no nordeste  
mas não apenas ali  
que a fome do Piauí  
se espalha de leste a oeste.  
 
Cabe agora perguntar  
quem é que faz essa fome,  
quem foi que ligou a bomba  
ao coração desse homem.  
 
Quem é que rouba a esse homem  
o cereal que ele planta,  
quem come o arroz que ele colhe  
se ele o colhe e não janta.  
 
Quem faz café virar dólar  
e faz arroz virar fome  
é o mesmo que põe a bomba  
suja no corpo do homem.  
 
Mas precisamos agora  
desarmar com nossas mãos  
a espoleta da fome  
que mata nossos irmãos.  
 
Mas precisamos agora  
deter o sabotador  
que instala a bomba da fome  
dentro do trabalhador.  
 
E SOBRETUDO É PRECISO  
TRABALHAR COM SEGURANÇA  
PRA DENTRO DE CADA HOMEM  
TROCAR A ARMA DE FOME  
PELA ARMA DA ESPERANÇA.  
 
(Rio, 1962)








