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E DITORIAL

  Com a conclusão de mais uma Revista Médica do Paraná, chegamos ao 
final de 2019 com o sentimento de missão cumprida. Esta é a segunda edição do ano e seu 
conteúdo, multidisciplinar, é de grande importância para o aprimoramento científico em 
diversas especialidades, clínicas e cirúrgicas. 

  Como já destacamos anteriormente, os trabalhos ficam disponíveis para 
consulta pela comunidade acadêmica mundial, por meio da base de dados Lilacs, o 
mais abrangente índice da literatura científica e técnica da América Latina e Caribe. São, 
atualmente, 887 mil registros, entre artigos, monografias e teses, que colaboram para o 
aumento da visibilidade, acesso e qualidade da informação em saúde. 

  Aos colegas médicos, portanto, reiteramos o compromisso e esforços para 
a divulgação da sua produção científica e sua permanente atualização. A Universidade 
Corporativa da AMP (Ucamp) e seu braço on line, a EduMedica, continuam produzindo 
vídeos, científicos e de gestão, em diversas áreas de interesse da classe médica, a exemplo 
de temas como sarampo e dengue, doenças que têm causado preocupação em todo o país 
e cujos sintomas, parecidos, exigem atenção redobrada dos profissionais da saúde. 

  Estamos prontos para alcançar em 2020 novos espaços em âmbito nacional 
e internacional. Acompanhe esse trabalho e colabore também, como conteudista, para que 
possamos, cada vez mais, esclarecer e aprofundar os temas ligados à carreira médica.

Dr. José Fernando Macedo 

Presidente da Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná
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Rezende FF, Benção AL, Coral FE, Mayer BL, Rocha Júnior VP, Hornung GM, Corrêa MLH, Costa JHS, Dall'Asta 
L. Correlação entre anamnese e clínica na claudicação intermitente com auxílio de teste de esteira. Rev. Méd. 
Paraná, Curitiba, 2019;77(2):9-14.

RESUMO - INTRODUÇÃO: A doença arterial obstrutiva periférica afeta mais de 250 milhões de pessoas no 
mundo. Um terço relata ter claudicação intermitente, descrita como cãibra, dor ou cansaço iniciado durante a 
caminhada fazendo o paciente parar após percorrer uma determinada distância - descanso para retomar sua 
atividade. Além de prejudicar a qualidade de vida do paciente, é utilizada como critério para tratamento da 
e na maioria dos casos, avaliada através da anamnese. OBJETIVO: Identificar a correlação da percepção do 
paciente claudicante a respeito da sua caminhada e a realidade observada em uma avaliação em esteira. ME-
TODOLOGIA: Foi realizada uma anamnese inicial indagando a percepção do paciente sobre sua caminhada 
com posterior avaliação em esteira. As variáveis foram analisadas segundo distribuição Gausiana, teste Exato 
de Fisher e teste T Student. Através destes testes avaliamos as diferenças entre os resultados (anamnese versus 
caminhada na esteira) e valores de p menores do que 0.05 foram considerados significativos. RESULTADOS: 
Avaliamos 39 pacientes com doença arterial obstrutiva periférica e obtivemos uma média de 88,1% de dife-
rença entre a anamnese e a caminhada na esteira. CONCLUSÃO: A avaliação da distância máxima percorrida 
do paciente com doença arterial obstrutiva periférica mostra-se inconsistente através da anamnese.

DESCRITORES - Claudicação intermitente, Caminhada, Anamnese, Esteira, Doença arterial obstrutiva perifé-
rica.
 

Rev. Méd. Paraná/1520

Rev. Méd. Paraná, Curitiba.
2019; 77(2):9-14.

Artigo Original

CORRELAÇÃO ENTRE ANAMNESE E CLÍNICA NA 
CLAUDICAÇÃO INTERMITENTE COM AUXÍLIO  

DE TESTE DE ESTEIRA.

CORRELATION BETWEEN ANAMNESIS AND CLINIC IN  
INTERMITTENT CLAUDICATION WITH BELT TESTING.

Felipe Franchini REZENDE1, André Luiz BENÇÃO1, Francisco Eduardo CORAL1,  
Bruna Loise MAYER1, Valdemar Pereira da ROCHA JÚNIOR1, Gessica Melina HORNUNG2,  

Maria Luiza Herzer CORRÊA2, João Henrique e Silva COSTA2, Luiza DALL’ASTA2.

INTRODUÇÃO

A claudicação intermitente (CI) em membros 
inferiores é um sintoma patognomônico da doen-
ça arterial obstrutiva periférica (DAOP)1. É descri-
ta como cãibra, dor ou cansaço, iniciada durante a 
caminhada fazendo o paciente cessar sua atividade 
após percorrer uma determinada distância. Após um 
período de repouso o paciente consegue retomar 
sua caminhada2,3. Isso acontece por uma redução 
do fluxo sanguíneo para os membros inferiores o 
que leva a quantidades insuficientes de oxigênio 
aos tecidos fazendo com que durante a caminha-
da o mecanismo de produção de energia passe a 

Trabalho realizado no Serviço de Angiologia, Cirurgia Vascular e Endovascular da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.
1 - Hospital Santa Casa de Curitiba.  
2 - Acadêmicos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Endereço para correspondência: Felipe Franchini Rezende - Rua Padre Giacomo Cusmano, 177, ap 2006 Curitiba, PR, telefone (44) 984059869 
Endereço eletrônico: felipefranchini@hotmail.com

ser anaeróbico, produzindo ácido láctico, causando 
dor muscular isquêmica4,5. O quadro descrito é a 
apresentação clássica de DAOP, moléstia que afeta 
mais de 250 milhões de pessoas no mundo6,7, destes 
um terço relata ter claudicação intermitente, sendo 
o sintoma mais marcante da doença8.

Além de diminuir a distância máxima que o pa-
ciente consegue percorrer, a claudicação também 
reduz a velocidade de caminhada3, prejudicando 
sua qualidade de vida, capacidade de marcha e ap-
tidão física2,9. Pacientes com esse sintoma também 
praticam menos atividades físicas, aumentando a 
probabilidade de desenvolverem problemas cardio-
vasculares futuros, já previamente alta devido à do-
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ença arterial. 
As diretrizes brasileiras de doença arterial obstruti-

va periférica sugerem o uso do teste de esteira para seu 
diagnóstico e para fornecer evidência objetiva da mag-
nitude da limitação funcional de claudicação e também 
medir a resposta a terapia proposta10. 

O tratamento da doença arterial periférica estabe-
lecido pelas diretrizes internacionais visa aumentar a 
distância de caminhada sem dor, melhorar a qualida-
de de vida e reduzir morbidade e mortalidade cardio-
vascular. Atualmente isso é feito com modificações no 
estilo de vida (exercícios físicos programados, cessar 
tabagismo e mudanças alimentares), medicação (an-
tiagregantes plaquetários, cilostazol, hipolipemiantes 
e outras medicações usadas para controle da pressão 
arterial sistêmica e diabetes) ou revascularização (cirúr-
gica ou endovascular)11,12. 

As limitações na caminhada desempenham um pa-
pel importante na avaliação da gravidade da doença6, a 
distância máxima percorrida (DMP) é um índice impor-
tante para a classificação de sua gravidade de acordo 
com as classificações de Fontaine e Rutherford, e são 
levadas em consideração no momento de decisão entre 
tratamento cirúrgico e clínico13.

Diversos são os métodos para a avaliação do grau 
de claudicação. Desde anamneses e questionários a 
respeito da qualidade de vida a teste de caminhadas no 
corredor, esteira, na rua e até monitoradas por Global 
Position System (GPS)2,3,6,14. Sendo a caminhada na es-
teira, hoje, o padrão-ouro para mensuração da distân-
cia máxima percorrida na DAOP13.

Dentre os muitos questionários criados para ava-
liação de CI, os que se destacam são o Walking Im-
pairment Questionnaire (WIQ) e o Walking Estimated-
-Limitation Calculated by History (WELCH), sendo que 
este tem se mostrado mais simples2,15. Essas formas de 
avaliação são importantes por levarem em considera-
ção a visão do paciente sobre seu sintoma e como ele 
tem afetado sua saúde e sua vida6, além de ser usado 
para escolha do tratamento mais adequado. Tanto os 
questionários quanto a anamnese são os métodos mais 
rápidos e fáceis de serem executados, por isso são, ge-
ralmente, os escolhidos para avaliar a capacidade fun-
cional do doente2. Porém esses métodos estão sujeitos 
a sub ou superestimação da distância percorrida pelo 
paciente.

Os testes de caminhada na esteira são mais obje-
tivos na avaliação, mas nem sempre há estrutura ou 
tempo para sua realização2,3. Nesses testes, o paciente 
caminha em uma esteira, com velocidade e inclinação 
variadas, dependo do protocolo escolhido16. Já cami-
nhada na rua parece ser a que melhor retrata a realida-
de do paciente, devido às diferentes condições de velo-
cidade e do ambiente, porém é um teste pouco prático 
e de difícil padronização, pois necessita de um percur-
so pré-determinado, com controle de alguns fatores, 
como interrupção por trânsito e irregularidade do ter-
reno6. Da mesma forma assemelham-se as caminhadas 

Correlação entre anamnese e clínica na claudicação intermitente com auxílio de teste de esteira.

em corredores, uma forma mais simples de avaliação, 
em que o paciente caminha em sua própria velocidade 
podendo ser realizadas em clínicas e hospitais. 

 Os testes de caminhada com GPS são uma op-
ção mais recente e parecem ser de realização simples, 
permitindo a investigação da limitação da deambulação 
de pacientes com DAOP em condições tão próximas 
quanto possível de uma caminhada habitual, porém, 
até o momento, poucos estudos foram realizados para 
sua padronização3.

OBJETIVO
 
O objetivo do estudo é identificar a correlação da 

percepção do paciente a respeito da sua condição de 
caminhada com a caminhada percorrida em uma es-
teira.

METODOLOGIA

Esse é um estudo observacional transversal em 
que todos os pacientes foram avaliados através de ca-
minhada em esteira correlacionando o resultado com a 
anamnese realizada anteriormente a avaliação. 

Os pacientes foram avaliados e recrutados no am-
bulatório da cirurgia vascular do Hospital de Caridade 
da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba 
- PR (ISCMC) e a execução do teste de esteira foi rea-
lizado dentro do mesmo hospital no período de julho 
de 2017 a outubro de 2018. A realização deste estudo 
foi aprovada pelo Comitê de ética em Pesquisa da Pon-
tifícia Universidade Católica do Paraná sob o Certifi-
cado de Apresentação para Apreciação Ética número 
68144817.2.0000.0020.

Os critérios de inclusão utilizados foram: pacientes 
maiores de 18 anos de ambos os sexos atendidos no 
ambulatório de cirurgia vascular do Hospital de Cari-
dade da ISCMC – PR e portadores de DAOP estágio II 
de Fontaine. 

Os critérios de exclusão utilizados foram: pacien-
tes assintomáticos (classe I de Fontaine), comorbidades 
que limitam ou impeçam a realização de exercícios físi-
cos, pacientes que não conseguiram caminhar na velo-
cidade estabelecida pelo protocolo do estudo devido a 
limitações físicas, pacientes que não consigam terminar 
o teste devido a outros sintomas (dor no peito, tontu-
ras, dor lombar, falta de ar, etc.), testes que atingirem 
30 minutos ou 1,6km, dor de repouso (classe III de 
Fontaine), lesão trófica arterial (classe IV de Fontaine) 
e pacientes que se recusaram a assinar o termo de con-
sentimento livre e esclarecido (TCLE). 

A técnica de amostragem foi do tipo conveniência. 
Composta por 39 pacientes sendo 19 mulheres e 20 
homens, com idade entre 41 e 81 anos.

No início da avalição os pacientes foram aborda-
dos por uma anamnese na qual eles foram questio-
nados a respeito de sua doença. Foram abordadas as 
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características da dor bem como a distância percorrida 
desde o início da caminhada até a impossibilidade de 
sua continuidade devido a dor, cãibra ou sensação de 
queimação nos membros inferiores. Esta distância foi 
questionada em metros e quadras (padronizadas em 
90m). 

No protocolo utilizado para a avaliação da ca-
minhada na esteira, a programação da velocidade foi 
constante de 3,2 km/h e a inclinação foi de 0%. A dis-
tância máxima de caminhada foi definida como a dis-
tância em que o paciente não conseguiu mais andar 
devido aos sintomas descritos anteriormente. Todos os 
pacientes foram orientados a utilizar calçados confortá-
veis e a não usar os apoios da esteira.

A avaliação era cega para o paciente, sendo omiti-
do o tempo e a distância durante o teste os quais foram 
informados apenas ao final da avaliação. 

Os resultados foram organizados em uma planilha 
de dados do Excel e posteriormente analisados esta-
tisticamente. Para descrição das variáveis quantitativas 
foram consideradas as estatísticas de média, mediana, 
valor mínimo, valor máximo e desvio padrão. Para des-
crição das variáveis qualitativas foram consideradas fre-
quências e percentuais. Para avaliação da homogenei-
dade dos grupos, definidos pelo sexo dos participantes 
do estudo, em relação à idade foi considerado o teste 
T de Student para amostras independentes. Para com-
paração dos sexos em relação às demais variáveis foi 
considerado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, 
bem como nas comparações das faixas etárias e distân-
cias declaradas. Para comparação dos sexos em relação 
à distância percorrida e aquela esperada na anamnese 
foi considerado o teste Exato de Fisher. Para avaliação 
da existência de igualdade entre a probabilidade de 
se percorrer uma distância maior do que a expectativa 
na anamnese e a probabilidade de se percorrer uma 
distância menor do que a expectativa na anamnese foi 
considerado o teste Binomial. Para avaliação da asso-
ciação entre estas distâncias foi estimado o coeficiente 
de correlação de Spearman. Valores de p menores do 
que 0,05 indicaram significância estatística.

RESULTADOS
 
Inicialmente foram avaliados 42 pacientes, sendo 

20 mulheres e 22 homens, porém durante os testes uma 
mulher apresentou tontura, um homem passou os limi-
tes de caminhada proposto previamente (tempo maior 
que 30 minutos de caminhada) e outro homem não 
soube responder algumas perguntas do questionário, 
sendo então excluídos da análise, resultando em 39 pa-
cientes. 

A idade mínima foi de 41 anos e a máxima de 81 
anos. A média feminina foi de 64,2 anos e a masculina 
de 66,4 anos. O tempo médio de diagnóstico da doença 
foi de 3,5 anos variando de 1 a 15 anos.

A porcentagem de diferença entre a caminhada 
efetuada na esteira e a caminhada relatada previamen-

te apresentou uma média de 88,1% de diferença (in-
tervalo de confiança [IC] -9,2%; 185,3%). Esses valores 
variaram de 1700% acima do esperado (caso feminino 
avaliado) a 83,8% abaixo do esperado (caso masculino 
avaliado) na anamnese. 

Assim, como exemplo de interpretação, o IC -9,2% 
; 185,3% tem 95% de chance de conter a verdadeira 
diferença percentual média entre a distância declarada 
e a distância percorrida. Considerando os limites do 
intervalo, -9,2% indica que em média a distância decla-
rada é 9,2% menor que a distância percorrida. Já o li-
mite 185,3% indica que em média a distância declarada 
é 185,3% maior que a distância percorrida. Estes dois 
limites têm 95% de chance de conter a verdadeira di-
ferença percentual da população estudada (gráfico 01)

GRÁFICO 1: PERCEPÇÃO NA ANAMNESE X CAMINHADA NA ESTEI-
RA – CASO A CASO.

SEXO
A análise comparando homens e mulheres não 

mostrou uma diferença com significância estatística nos 
resultados (p<0,05) (tabela 01). 

TABELA 1: ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS RESULTADOS NOS 
DOIS GRUPOS (MASCULINO X FEMININO) E VALOR DE P.
(*) TESTE NÃO PARAMÉTRICO DE MANN-WHITNEY; P<0,05 

Sexo n Média
Me-
diana Mín. Máx.

Desv 
Pad

Valor 
de p*

Fem. 19 159,4% 33,3% -75,0% 1700,0% 415,7% 0,319

Masc. 20 20,3% 11,3% -83,8% 212,5% 79,5%

O resultado do teste indicou que não há evidência 
que os gêneros difiram, estatisticamente, quanto a di-
ferenças de percentuais entre a distância declarada e a 
distância percorrida.

Abaixo são apresentados os intervalos com 95% de 
confiança para a diferença percentual média. 

Feminino ( -41% ; 359,8% )
Masculino ( -16,9% ; 57,5% )
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GRÁFICO 2: RESULTADOS DE PERCENTUAL DE DIFERENÇA MÉ-
DIA, PERCENTUAL DE DIFERENÇA MÉDIA MAIS OU MENOS UM 
ERRO PADRÃO E PERCENTUAL DE DIFERENÇA MÉDIA MAIS OU 
MENOS UM DESVIO PADRÃO.

 

FAIXA ETÁRIA
Também avaliamos se há uma diferença significa-

tiva de resultados entre faixas etárias (até 70 anos e 70 
anos ou mais) (tabela 02).

TABELA 2: ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS RESULTADOS NOS 
DOIS GRUPOS, BEM COMO O VALOR DE P DO TESTE ESTATÍS-
TICO.
(*) TESTE NÃO PARAMÉTRICO DE MANN-WHITNEY; P<0,05

Faixa 
etária n Média

Me-
diana Mín. Máx.

Desv 
Pad

Valor 
de p*

Até 
70 
anos 27 48,3% 25,0% -83,8% 750,0% 154,0% 0,939

70 
anos 
ou 
mais 12 177,6% 18,3% -82,0% 1700,0% 492,1%

O resultado do teste indicou que não há evidência 
que a idade difira, estatisticamente, quanto às diferen-
ças de percentuais entre a distância declarada e a dis-
tância percorrida 

Abaixo são apresentados os intervalos com 95% de 
confiança para a diferença percentual média. 

Até 70 anos  ( -12,6% ; 109,2% )
70 anos ou mais ( -135% ; 490,2% )

DISTÂNCIA DECLARADA
Da mesma forma avaliamos se há diferenças es-

tatísticas quanto a faixa de distância declarada (menos 
de 200 metros, de 200 a 400 metros e acima de 400 
metros) (tabela 03).

TABELA 3: ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DOS RESULTADOS NOS 
TRÊS GRUPOS E VALOR DE P.
(*) TESTE NÃO PARAMÉTRICO DE MANN-WHITNEY; P<0,05

Distância 
declarada n Média

Me-
diana Mín. Máx.

Desv 
Pad

Valor 
de p*

Menos  
de 200 m 13 252,9% 100% -26,7% 1700% 476,8% 0,006

De 200  
a 400 m 20 5,7% -1,3% -75,0% 212,5% 69,9%

Mais de 
400 m 6 5,7% -40% -83,8% 220,0% 117,3%

Em função da rejeição da hipótese de igualdade 
das três faixas, dividimos os valores de p comparando 
as faixas duas a duas (tabela 04). 

TABELA 4: VALORES DE P DAS COMPARAÇÕES DAS FAIXAS DUAS 
A DUAS.

Grupos Valor de p

Menos de 200 m x de 200 a 400 m 0,002

Menos de 200 m x mais de 400 m 0,009

De 200 a 400 m x mais de 400 m 0,719
                           

Como pode ser observado há evidência de uma di-
ferença percentual, estatisticamente, maior para aque-
les que declaram menores distâncias. 

Abaixo são apresentados os intervalos com 95% de 
confiança para a diferença percentual média. 

Menos de 200 m ( -35,2% ; 541% )
De 200 a 400 m ( -27,1% ; 38,4% )
Mais de 400 m ( -117,4% ; 128,8% )

ERRO PARA MAIS X PARA MENOS
Testou-se a hipótese de a probabilidade de a ca-

minhada ser maior do que a expectativa na anamnese, 
seja diferente da probabilidade de a caminhada ser me-
nor do que a expectativa na anamnese (tabela 05).

TABELA 5: MÉDIA DE DIFERENÇA DE PERCENTUAIS NOS DOIS 
GRUPOS.

Distância da caminhada em relação à 
expectativa na anamnese

n %

Mais 24 61,5%

Menos 15 38,5%

Total 39 100,0%

               
O resultado do teste indicou p = 0,10. Desta forma 

não há evidência de que a probabilidade da caminhada 
ser maior do que a expectativa na anamnese seja dife-
rente da probabilidade da caminhada ser menor do que 
a expectativa na anamnese.

Correlação entre anamnese e clínica na claudicação intermitente com auxílio de teste de esteira.
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DISCUSSÃO 

A eficácia das estratégias de tratamento, a tomada 
de decisão terapêutica e também fins de pesquisa em 
pacientes com CI são frequentemente avaliados com 
base nas distâncias máximas percorridas. Essas podem 
ser estimadas pelo próprio paciente ou então por testes 
de avaliação de distância de caminhadas, incluindo o 
teste de esteira. A avaliação da DMP pelo paciente é 
fundamental, tanto para a tomada de decisão a respeito 
do tipo de tratamento (cirúrgico ou clínico), quanto no 
pós tratamento, cujo objetivo é avaliar a melhora ou 
não, da claudicação intermitente14.

A expectativa de caminhada relatada pelo pacien-
te aparece como uma avaliação insatisfatória segundo 
Fokkenrood e colaboradores6 e reforçado pelos resulta-
dos do nosso estudo, nos quais houve uma grande di-
ferença entre a percepção do paciente quanto a sua do-
ença e a real distância percorrida ao exame de esteira. 
Seu extremo chegou a 1700% acima daquela descrita 
pelo paciente. Estes autores justificam explicando que 
os parâmetros avaliados apenas fornecem uma visão da 
capacidade de andar, o que não reflete, necessariamen-
te, a deficiência percebida pelo paciente6.

O presente estudo utilizou uma velocidade de 
3,2km/h para o teste de esteira, o que pode ser uma 
variável importante na discrepância dos resultados. 
Fokkenrood6, corroborou esta teoria defendendo que 
a velocidade de caminhada difere caso a caso, assim 
como a inclinação, o qual foi 0% no nosso trabalho, 
que pode variar de acordo com o terreno. Reforçando 
tal suposição, Watson et. al., em Oxford no Reino Uni-
do, adicionam variáveis como: comprimento da passa-
da, temperatura ambiente, calçados e fatores psicológi-
cos para explicar essa discrepância. A impossibilidade 
de diminuir a velocidade da caminhada no teste de es-
teira, já que ela é pré-determinada, também é um moti-
vo importante de discordância, assim, as diferenças das 
quais os pacientes caminham uma distância menor no 
teste de esteira, daquela esperada da anamnese podem 
ser explicadas. Acreditam que uma avaliação da cami-
nhada em um corredor tem a vantagem de o paciente 
andar na sua própria velocidade, que pode variar de 
acordo com os sintomas, tendo, então, uma melhor efi-
cácia na avaliação. Neste estudo inglês, foram avaliados 
70 pacientes com CI caminhando por um corredor, em 
seu ritmo normal até que não conseguissem mais pros-
seguir, após 30 minutos de descanso foram submetidos 
a um teste de caminhada a uma velocidade de 3km/h 
em um esteira horizontal14.

Assim como a literatura, nossa pesquisa mostrou 
que a distância relatada pelos pacientes foi altamente 
imprecisa quando comparada com a distância percorri-
da na esteira14,17,18. O único estudo encontrado que con-
traria esses resultados é o de Giantomaso e colabora-
dores, cujos achados mostram uma correlação positiva 
entre as distancias efetuadas e referidas em um trabalho 
com 31 pacientes19. O nosso coeficiente de correlação 

de Spearman (48%) foi semelhante a literatura20,21,22, nú-
mero este, que traz confiabilidade aos resultados.

Um estudo prospectivo francês de 2015, dirigido 
por Gernigon, incluiu 20 pacientes com CI e os avaliou 
em caminhadas na esteira e em seguida com teste de 
caminhada externa com uso de GPS. Concluíram que o 
GPS é uma ferramenta relativamente barata e ágil para 
analisar a DMP, a velocidade de caminhada e o tempo 
de descanso dos pacientes. Acrescentam que o mesmo 
GPS pode ser utilizado em vários pacientes diminuin-
do, então, seu custo, e a análise dos dados levam em 
torno de 15 minutos o que torna o teste relativamente 
rápido3. 

Na publicação de Le Faucheur, um estudo pros-
pectivo que avaliou 24 pacientes com DAOP, foi ava-
liado e comparado as DMP utilizando teste com GPS 
em caminhada externa, medida auto-referida e men-
suração por questionário comparando todos com tes-
te de esteira, atual padrão ouro. O resultado verificou 
medidas altamente correlacionadas entre o uso de GPS 
e o teste de esteira, porém obteve distâncias maiores 
comparadas a esteira, sugerindo que este não reflete 
satisfatoriamente a caminhada externa. Ainda, quando 
correlacionou a medida auto-referida ao teste de estei-
ra obteve um coeficiente de correlação baixo (p>0,05) 
concluindo que a medida auto-referida é imprecisa13.

Nossa avaliação apresentou uma grande diferença 
nos resultados entre homens e mulheres, apesar de as-
semelharem nas porcentagens gerais (grupo feminino 
apresentou 63,2% de erro para mais e 36,8% para me-
nos e o masculino 60% para mais e 40% para menos) 
foram entre as mulheres que houve as maiores discre-
pâncias  entre a distância relatada e a percorrida (média 
de erro em 159,4% no grupos das mulheres e 20,3% 
no grupo dos homens), esses resultados não obtiveram 
uma significância estatística (p=0,319).

Também comparamos os resultados dentro de 
subgrupos na idade (menos de 70 anos x 70 anos ou 
mais) e distância declarada (menos de 200 metros X en-
tre 200-400 metros x mais de 400 metros). Comparando 
entre as idades, os resultados indicaram que os pacien-
te mais idosos (70 anos ou mais – média de erro = 
177,3%) tem um percentual de erro maior que os mais 
jovens (< 70 anos – média de erro = 48,3%), porém 
não houve diferença significativa (p=0,939). Já quan-
do se avalia os grupos das distâncias declaradas hou-
ve, sim, evidências de uma diferença percentual maior 
para aqueles que declaram menores distâncias, isto é, 
aqueles que dizem andar menos, erraram mais, chegan-
do a uma média de 252,9% naqueles que declararam 
<200m contra 5,7% nos outros dois grupos (p=0,002). 
Do mesmo modo, investigamos se o erro para mais 
era maior que o erro para menos e vice-versa, porém, 
apesar de os resultados se discreparem  (61,5% para 
mais x  38,5% para menos), mostrando que o paciente 
normalmente diz andar menos do que realmente anda, 
não houve diferença significativa (p=0,10). 

 Corroborando com a literatura, mostramos que 
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ABSTRACT - BACKGROUND: Peripheral arterial obstructive disease affects more than 250 million people world-
wide. Of these, one-third report having intermittent claudication, a symptom described as cramp, pain or tiredness 
initiated during the walk causing the patient to stop after walking a certain distance, and then a rest break is neces-
sary to resume his activity. Intermittent claudication, in addition to impairing the patient's quality of life, is used as 
a criterion for the treatment of peripheral obstructive arterial disease and in the majority of cases, evaluated through 
anamnesis done with the patient. OBJECTIVE: To identify the correlation of the patient's claudicating perception 
regarding their walk and the reality observed in a treadmill evaluation. METHODS: An initial anamnesis was per-
formed investigating the perception of the patient with intermittent claudication on their walk with subsequent 
evaluation of the same on a treadmill. The variables were analyzed according to Gaussian distribution, Fisher's exact 
test and Student's T test. Through these tests we evaluated the differences between the results (anamnesis versus 
treadmill walking) and p values of less than 0.05 were considered significant for this study. RESULTS: A total of 39 
patients with peripheral arterial obstructive disease were evaluated, with a mean of 88.1% difference between an-
amnesis and treadmill walking. CONCLUSION: The evaluation of the maximum distance walked by the patient with 
PAD is inconsistent considering only the anamnesis.

KEYWORDS - Intermittent claudication, Walking, Anamnesis, Treadmill, Peripheral obstructive arterial disease (PAD).
 

Rezende FF, Benção AL, Coral FE, Mayer BL, Rocha Júnior VP, Hornung GM, Corrêa MLH, Costa JHS, Dall'Asta L. Correlation 
between anamnesis and clinic in intermittent claudication with belt testing. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2019;77(2):9-14.

1. Maffei, FHA. Doenças Vaculares Periféricas. 5ª edição – Rio de Janei-
ro/2016.

2. Cucato GG, Correia M de A, Farah BQ, et al. Validation of a brazilian Por-
tuguese version of the walking estimated-limitation calculated by history 
(WELCH). Arq Bras de Cardiol. 2016; 106(1): 49-55.

3. Gernigon M, Fouasson-Chailloux A, Colas-Ribas C, Noury-Desvaux B, 
Le Faucheur A, Abraham P. Test-retest Reliability of GPS derived mea-
surements in patients with claudication. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015; 
50: 623-629.

4. Greenhaff PL, Campbell-O’Sullivan SP, Constantin-Teodosiu D, Pou-
cher SM, Roberts PA, Timmons JA. Metabolic inertia in contracting skeletal 
muscle: a novel approach for pharmacological intervention in peripheral 
vascular disease. Br J Clin Pharmacol. 2004; 57(3): 237-243.

5. Harwood et al. A systematic review of muscle morphology and function in 
intermittent claudication. Journal of Vascular Surgery. 2017, Vol. 66, Nº 4

6. Fokkenrood HJP, van den Houten MML, Houterman S, Breek JC, Schel-
tinga MRM, Teijink JAW. Agreements and discrepancies between the 
estimated walking distance, nongraded and graded treadmill testing, and 
outside walking in patients with intermittent claudication. Ann Vasc Surg. 
2015; 29: 1218-1224.

7. Abaraogu UO, Dall PM, Seenan CA. Patient education interventions to 
improve activity in patients with intermittent claudication: a protocol for 
a systematic mixed-studies review. BMJ open. 2016; 6: e0011405. 

8. Duprez D, Backer T, Buyzere M, Clement DL. Estimation of walking 
distance in intermittent claudication: need for standardization. European 
Heart Journal. (1999) 20, 641–644

9. Lima AHRA, Soares AHG, Cucato GG, Leicht AS, Franco FGM, Wo-
losker N, Ritti-Dias RM. Walking capacity is positively related with heart 
rate variability in symptomatic peripheral artery disease. Eur J Vasc Endo-
vasc Surg. July 2016; 52 (1): 82-89

10. Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Diretrizes brasilei-
ras de doença arterial periférica obstrutiva de membros inferiores – diag-
nóstico e tratamento. Projeto Diretrizes SBACV. 2015, pág 1-33.

11. Lokin JLC, Hengeveld PJ, Conjin AP, Nieuwkerk PT, Koelemay MJW. Di-
sease understanding in patients with IC: a qualitative study. J Vasc Nurs. Sep-
tember 2015; 33 (3): 112-118.

12. Malgor et al. A systematic review of treatment of intermittent claudication 
in the lower extremities. Journal of Vascular Surgery, March Supplement 
2015 Volume 61, Number 3s.

13. Le Faucheur, A et al. Measurement of walking distance and speed in 
patients with peripheral arterial disease, A novel method using a global 
positioning system. Circulation.  February 19, 2008.

14. Watson CJ, Phillips D, Hands L, Collin J. Claudication distance is poorly 
estimated and inappropriately measured. British Journal of Surgery 1997, 
84, 1107-1109

15. Ritti-Dias Raphael Mendes, Gobbo Luis Alberto, Cucato Gabriel Gri-
zzo, Wolosker Nelson, Jacob Filho Wilson, Santarém José Maria et al. Tra-
dução e validação do Walking Impairment Questionnaire em brasileiros 
com claudicação intermitente. Arq Bras Cardiol. Feb 2009; 92 (2): 143-149 

16. Labs KH, Nehler MR, Roessner M, Jaegera KA, Hiatt. Reliability of treadmill 
testing in peripheral arterial disease: a comparison of a constant load with 
a graded load treadmill protocol. Vasc Med. November 1999; 4239-4246

17. Watson CJ, Collin J. Estimates of distance by claudicants and vascular surge-
ons are inherently unreliable. Eur J Vasc Endovasc Surg. 1998;16: 429 – 430.

18. Walker PM, Harris KA, Tanner WR, Harding R, Romaschin AD, Mickle 
DA. Laboratory evaluation of patients with vascular occlusive disease. J 
Vasc Surg. 1985;2:892– 897.

19. Giantomaso T, Makowsky L, Ashworth NL, Sankaran R. The validity of 
patient and physician estimates of walking distance. Clin Rehabil. 2003; 
17:394 – 401.

20. Izquierdo-Porrera AM, Gardner AW, Bradham DD, Montgomery PS, 
Sorkin JD, Powell CC, Katzel LI. Relationship between objective measu-
res of peripheral arterial disease severity to self-reported quality of life in 
older adults with intermittent claudication. J Vasc Surg. 2005;41: 625– 630.

21. Regensteiner JG, Steiner JF, Panzer RL, Hiatt WR. Evaluation of walking 
impairment by questionnaire in patients with peripheral arterial disease. 
J Vasc Med  Biol. 1990;2:142–152.

22. McDermott MM, Liu K, Guralnik JM, Martin GJ, Criqui MH, Greenland P. 
Measurement of walking endurance and walking velocity with questio-
nnaire: validation of the walking impairment questionnaire in men and 
women with peripheral arterial disease. J Vasc Surg. 1998;28:1072–1081.

REFERÊNCIAS

há grandes diferenças entre o que o paciente refere e o 
quanto ele efetivamente consegue caminhar. Esses da-
dos nos dão evidências de que essa avaliação da cami-
nhada auto-referida apresenta falhas importantes. Des-
ta forma, faz-se necessária uma associação de dois ou 
mais testes para sua conclusão satisfatória, sejam eles: 
medidas auto-referidas, questionários, testes de esteira, 
caminhadas no corredor ou caminhada externa2,3,6,14.

CONCLUSÃO 

A correlação entre a distância estimada na anam-
nese e aquela caminhada na esteira mostrou-se fraca 
indicando, que os pacientes subestimam ou superesti-
mam as suas condições. 

Correlação entre anamnese e clínica na claudicação intermitente com auxílio de teste de esteira.
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RESUMO - Objetivo: descrever características epidemiológicas das vítimas de acidentes de trânsito atendidas 
pelo SIATE no município de Curitiba e Região Metropolitana, no período de 2004 a 2013. Métodos: pesquisa 
descritiva retrospectiva, com utilização de dados obtidos de fonte secundária, compreendendo o período en-
tre 01/01/2004 a 31/12/2013. Foram incluídos, dados referentes à solicitação de Atendimento Pré-Hospitalar 
do SIATE Curitiba e região metropolitana, que incluem situações de acidentes de trânsito. Resultados: O 
número total de ocorrências no período foi de 176.186, com 200.159 vítimas atendidas. O ano com maior 
proporção de acidentes de trânsito foi 2011 (64,17%), havendo uma tendência a queda no número de ocor-
rências, bem como de acidentes de trânsito, ao longo dos anos. Dentre os acidentes de trânsito, a grande 
maioria foi de baixa gravidade: 113.299 (98,34%).Conclusão: Traçou-se o perfil epidemiológico e, dentre ou-
tras informações, conclui-se que a mortalidade por acidentes de trânsito vem diminuindo ao longo dos anos.
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PERFIL DAS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 
ATENDIDAS PELO SERVIÇO INTEGRADO DE ATENDIMENTO 

AO TRAUMA EM CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA.

PROFILE OF THE VICTIMS OF TRANSIT ACCIDENTS ATTENDED BY THE 
INTEGRATED SERVICE OF TRAUMA AT CURITIBA AND METROPOLITAN 

REGION.

Carlos Roberto NAUFEL JÚNIOR1, Marcos Paulo Ribeiro SANCHES3, Alessandra Medeiros Rodrigues 
SOARES2, Raquel Jardim DE MELO3, Rodrigo Katsutoshi HASEGAWA3, Paulo Grandson PIMENTEL4.

INTRODUÇÃO

O atendimento a vítimas de trauma e, dentre 
eles, vítimas de acidentes de transporte, tem impor-
tância fundamental nos serviços e saúde, visto seu 
impacto de morbidade e mortalidade, sendo as cau-
sas externas as principais causas de óbito na popu-
lação jovem no Brasil e no Mundo. (1) 

No Brasil, no ano de 2010 houve 143.256 óbi-
tos por causas externas e no ano de 2013, 151.683, 
mostrando uma elevação considerável na estatística 
(2). Conforme informações do Ministério da Saúde 
(2011), a taxa de mortalidade por causas externas 
entre a juventude chegou a 69,32% entre 10 - 19 
anos e 71,44% entre 20 - 29 anos, tornando-se um 
problema cada vez maior nas últimas décadas, so-
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1 - Cirugia Geral e do Aparelho Digestivo, Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, PR, Brasil. 
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3 - Medicina, Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná (Curitiba, PR, Brasil).
4 - Medicina, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Curitiba, PR, Brasil).

Endereço para correspondência: Marcos Paulo Ribeiro Sanches - Avenida Silva Jardim, 994, Curitiba, Brasil.
Endereço eletrônico: mprsanches@hotmail.com

bretudo em relação ao aumento da letalidade oca-
sionada por homicídios e por acidentes de trânsito.(4)

Medidas preventivas bem trabalhadas podem 
evitar a perda de muitas vidas. Além disso, vale res-
saltar que atuar nesse contexto equivale a intervir 
desde o momento prévio ao acidente, no sentido 
da organização e planejamento das medidas de pre-
venção, dos atendimentos pré-hospitalares, passan-
do pelo resgate em via pública e o transporte se-
guro até a unidade hospitalar, com treinamento de 
equipes em cada etapa do atendimento. (5)

 Visto a necessidade crescente de estruturação 
de medidas preventivas e aumento da segurança 
para os usuários de todos os meios de transporte, é 
necessário traçar o perfil epidemiológico das vítimas 
de acidentes de trânsito.
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 Na cidade de Curitiba e em sua Região Metro-
politana atua o Sistema Integrado de Atendimento ao 
Trauma em Emergência (SIATE), oferecendo assistência 
pré-hospitalar às vítimas resultantes das mais diversas 
naturezas traumáticas. Esse serviço pré-hospitalar é res-
ponsável por atender e encaminhar aos prontos socor-
ros referenciados a maior parte dos pacientes vítimas 
de trauma de toda a região. 

Devido a importância dos acidentes de trânsito na 
morbi-mortalidade de nossa população, este estudo 
tem por objetivo descrever características epidemio-
lógicas das vítimas de acidentes de trânsito atendidas 
pelo SIATE no município de Curitiba e Região Metro-
politana, no período de 2004 a 2013.

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GERAIS
Descrever o perfil epidemiológico dos atendimen-

tos a vítimas de acidentes de trânsito realizados pelo 
Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emer-
gência (SIATE) no município de Curitiba e Região Me-
tropolitana no período de 2004 a 2013.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Analisar a evolução do número de ocorrências e 

óbitos por acidentes de trânsito no período de 2004 a 
2013.

Identificar o perfil dos acidentes de trânsito aten-
didos pelo SIATE quanto a sazonalidade, mecanismo e 
tipo de veículo envolvido. 

Identificar o perfil das vítimas de acidente de trân-
sito atendidas pelo SIATE quanto a idade e gravidade 
do acidente. 

Identificar fatores estatísticos significativos que po-
dem levar a propostas de medidas de prevenção do 
trauma específico.

MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa descritiva retrospectiva, 
com utilização de dados obtidos de fonte secundária, 
com transcrição de informações referentes ao Serviço 
de Atendimento Pré-Hospitalar da cidade de Curitiba 
e região metropolitana, quando da solicitação de aten-
dimento em situações de agravos à saúde. A amostra 
conteve todos os atendimentos do SIATE Curitiba regis-
tradas no banco de dados específico do serviço, com-
preendendo o período entre 01/01/2004 a 31/12/2013.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
Foram incluídos no estudo os dados referentes à 

solicitação de Atendimento Pré-Hospitalar do SIATE 
Curitiba e região metropolitana, que incluem as soli-
citações de atendimento em situações de acidentes de 
trânsito. 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Foram excluídos do estudo, os dados referentes 

aos atendimentos prestados pelo SIATE que incluíam as 
solicitações de atendimento em situações de ferimen-
to por arma de fogo (FAF), ferimento por arma bran-
ca (FAB) e agressões interpessoais, situações clínicas 
e aquelas que não sejam decorrentes do Atendimento 
Pré-Hospitalar como, por exemplo, incêndios ambien-
tais.

COLETA DE DADOS
Os dados utilizados nesse trabalho foram obtidos 

na Coordenação de Planejamento e Avaliação do SIATE 
da cidade de Curitiba. Essas informações são colhidas 
rotineiramente em cada ocorrência a partir das fichas 
de atendimento padronizadas, sendo posteriormente 
digitalizadas em banco de dados específico do serviço. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Análise de forma descritiva, com a distribuição ab-

soluta e relativa das informações obtidas nas fichas de 
regulação. Foram empregados na pesquisa os percen-
tuais e médias, apresentando os resultados na forma 
tabular. Para avaliação da estabilidade da taxa de aci-
dentes de trânsito, em relação ao total de ocorrências, 
foi ajustado um modelo de regressão de Poisson, con-
siderando como variável explicativa os anos em que fo-
ram registradas as variáveis de interesse. Os resultados 
foram expressos em número de acidentes de trânsito 
em 1.000 ocorrências atendidas pelo serviço integrado 
de atendimento ao trauma em Curitiba e Região Metro-
politana. Testou-se a hipótese nula de estabilidade da 
taxa de óbitos por acidentes de trânsito, em relação ao 
total de atendimentos de vítimas de acidente de trân-
sito, versus a hipótese alternativa de não estabilidade 
(aumento ou diminuição) da referida taxa. Valores de p 
menores do que 0,05 indicaram significância estatística.

RESULTADOS 

O número total de ocorrências atendidas pelo Ser-
viço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergên-
cia na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, no 
período de 01/01/2004 a 31/12/2013 foi de 176.186, 
com 200.159 vítimas atendidas. A média anual de ocor-
rências foi de 17.618, variando de 14.942, em 2013 a 
19.554 em 2007, ano com maior número. 

O número de acidentes de trânsito totalizou 
110.102 ocorrências atendidas no período de 10 anos, 
causando 131.376 vítimas. O ano com maior proporção 
de acidentes de trânsito foi 2011, com 10.317 aciden-
tes atendidos, equivalendo a 64,17% de todas as ocor-
rências abordadas pelo SIATE. O ano com menor per-
centual de acidentes de trânsito foi 2009, com 10.887 
chamados, correspondendo a 59,96% de todas ocorrên-
cias. Acidentes de trânsito corresponderam, no período 
analisado, a 62,49%, em média, de todas as ocorrências 
atendidas. 

Perfil das vítimas de acidentes de trânsito atendidas pelo serviço integrado de atendimento ao trauma em Curitiba e Região Metropolitana.
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Houve uma tendência a queda no número de ocor-
rências, bem como de acidentes de trânsito, passando 
de 11.257 (62,66% do total de ocorrências) acidentes 
de trânsito atendidos em 2004 para 9.245 (62,49% do 
total), em 2013. Os acidentes de trânsito tiveram queda 
no número de vítimas envolvidas, com 13.810 vítimas 
atendidas em 2004 (66,37%), para 10.870 vítimas aten-
didas em 2013 (64,76%). O resultado do modelo de 
regressão Poisson indicou a não rejeição da hipótese 
nula (p=0,144). Desta forma, não há evidência estatísti-
ca de variação no número de acidentes de trânsito em 
relação ao número total de ocorrências, no período. Os 
resultados obtidos no estudo, referentes ao número de 
ocorrência de acidentes de trânsito, número total de 
ocorrências atendidas e número de acidentes de trânsi-
to para cada 1.000 ocorrências.

No período avaliado, ocorreram 1.336 óbitos em 
decorrência de acidentes de trânsito atendidos pelo 
SIATE, correspondendo em média a 1,02% de todas as 
vítimas atendidas por acidentes de trânsito. Esse dado 
inclui somente os pacientes que já estavam em óbito no 
momento da abordagem na cena de trauma, ou aque-
les que evoluíram para óbito durante o atendimento 
pré-hospitalar e transporte ao serviço de saúde. O re-
sultado do teste indicou a rejeição da hipótese nula 
(p=0,025). Desta forma há evidência estatística de redu-
ção na taxa de óbitos por acidentes de trânsito em rela-
ção ao número de vítimas de acidentes de trânsito. No 
(GRÁFICO 1) pode-se constatar a evolução dessa taxa.

GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO DA TAXA DE ÓBITO POR ACIDENTE DE 
TRÂNSITO AO LONGO DO PERÍODO 2004-2013 

FONTE: OS AUTORES (2017).

O mecanismo de acidente responsável pelo maior 
número de óbitos no atendimento pré-hospitalar foi 
colisão, com 766 (57,33%) vítimas fatais, seguido por 
atropelamento, com 410 (30,68%) óbitos. O (GRÁFICO 
2) mostra a distribuição de óbitos por mecanismo.

GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS ÓBITOS POR MECANISMO

FONTE: OS AUTORES (2017)

Ainda sobre a distribuição de óbitos, assim como 
quanto ao número de acidentes, a faixa etária com mais 
vítimas fatais foi de 20-29 anos, com 414 vítimas no 
período de 2004 a 2013, equivalente a 30,98% do total 
de óbitos. 

O sexo masculino foi o mais prevalente entre os 
óbitos, em todos os anos. 81,74% (1092) homens foram 
vítimas fatais de acidentes de trânsito. Foi constatada 
uma média nos 10 anos de 109 óbitos do sexo mascu-
lino ao ano, e 24 óbitos do sexo feminino ao ano. O 
(GRÁFICO 3) ilustra a distribuição do número de óbitos 
por faixa etária.

GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA 

FONTE: OS AUTORES (2017)

Com relação ao perfil das vítimas de acidentes de 
trânsito, temos que a faixa etária mais prevalente foi de 
20-29 anos, conforme esperado, equivalendo a 36,59% 
de todas as vítimas de acidentes de trânsito. A faixa 
etária menos acometida foi de crianças até 4 anos de 
idade, correspondendo a 1,33% do total. Os dados refe-
rentes às faixas etárias das vítimas estão demonstrados 
no (GRÁFICO 4).

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2019; 77(2):15-21.
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GRÁFICO 4 - RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE VÍTIMAS ATENDI-
DAS E A FAIXA ETÁRIA 

FONTE: OS AUTORES (2017)

Uma das medidas de gravidade do trauma que é 
avaliada durante o atendimento pré-hospitalar, o Revi-
sed Trauma Score (RTS), demonstra, que entre os aci-
dentes de trânsito, a grande maioria foi de baixa gra-
vidade: 113.299 (98,34%), dos 115.204 pacientes que 
tinham esse dado em suas fichas de atendimento, ti-
nham RTS igual ou maior que 11. 1.905 (1,66%) tinham 
pontuação menor ou igual a 10. Já com relação ao Es-
core de Coma de Glasgow, um método de avaliação 
simples do nível neurológico e gravidade de trauma-
tismo cranioencefálico, 111.942 (96,17%) pacientes, de 
um total de 116.398, que tinham este dado informado, 
apresentaram ECG > 13 na avaliação inicial, classificado 
como traumatismo cranioencefálico leve. 2.493 (2,14%) 
pacientes apresentaram ECG menor ou igual a 8, que 
indica um traumatismo cranioencefálico grave, em esta-
do comatoso. Esse dado manteve-se estável no período 
analisado. Foram 2,37% de pacientes com traumatismo 
cranioencefálico grave em 2005, e 2,10% de pacientes 
com mesma gravidade avaliados em 2013. Não foram 
registrados esses dados no ano de 2004.

Quanto à sazonalidade, foi percebido um maior 
número nos meses de agosto, com 8.796 casos (7,98%), 
seguido de maio e março, com 8.718 e 8.631 casos, res-
pectivamente. No entanto, se compararmos os trimes-
tres do ano, constata-se um maior número de pacientes 
no segundo trimestre (abril, maio e junho), perfazendo 
um total de 25.721 acidentes (23,36%).

Quanto à variação no número de ocorrências, em 
cada mês, quando comparado com o mesmo período 
dos demais anos, não houve significância estatística de 
variação das taxas de acidentes de trânsito, em nenhum 
mês. Não houve registro desse dado no ano de 2008. 
Foi avaliada hipótese nula de não estabilidade do valor 
no período, pelo modelo de regressão de Poisson. 

Em relação aos dias da semana, foi percebido um 
maior número de ocorrências nos finais de semana 
(sexta, sábado e domingo), constatando-se um total de 
48.753 acidentes ao longo do período (44,28%), com 

casos predominantes no sábado, 17.598 (15,98%) ocor-
rências. 

Quanto à variação no número de ocorrências, em 
cada dia da semana, quando comparado com o mesmo 
período dos demais anos, não houve significância es-
tatística de variação das taxas de acidentes de trânsito, 
em nenhum dia. Foi avaliada a hipótese nula de não 
estabilidade do valor no período, pelo modelo de re-
gressão de Poisson. 

Em relação aos atendimentos nas diversas horas 
do dia, foi demonstrado um maior número de ocorrên-
cias por acidentes de trânsito no intervalo 18:00-18:59, 
com 10.231 casos (9,29%). Por outro lado, o intervalo 
04:00-04:59 foi aquele que demonstrou o menor núme-
ro de acidentes, sendo 1.366, ou seja, apenas 1,24%.

Quanto ao mecanismo de trauma dos acidentes de 
trânsito, foram 87.471 (66,58%) vítimas por colisão au-
tomobilística, seguidos de 20.749 (15,79%) vítimas de 
atropelamento. 2.796 (2,12%) pessoas foram vítimas de 
capotamento e 17.797 (13,54%) foram vítimas de queda 
do veículo (motocicleta).

O mecanismo de acidente responsável pelo maior 
número de óbitos no atendimento pré-hospitalar foi 
colisão, com 766 (57,33%) vítimas fatais, seguido por 
atropelamento, com 410 (30,68%) óbitos. 

Com relação aos tipos de veículos envolvidos em 
acidentes de trânsito, o maior número foi de automó-
veis, correspondendo a 73.621 (45,99%) veículos, de 
um total de 160.069 veículos envolvidos nas ocorrên-
cias. Em segundo lugar ficaram as motocicletas, perfa-
zendo um total de 55.103 (34,42%) veículos. Houve 41 
acidentes envolvendo trens, durante o período anali-
sado, 4.853 caminhões e 6.343 ônibus. O número de 
bicicletas envolvidas em acidentes sofreu queda nesse 
período, passando de 2.078 (12,77% do total), em 2004, 
para 786 bicicletas em 2013 (5,91% do total). 

DISCUSSÃO 

O número de ocorrências por trauma, e dentre 
elas, de acidentes de trânsito, na cidade de Curitiba e 
Região Metropolitana, bem como em todo o mundo, 
é elevado, e faz do Serviço Integrado de Atendimen-
to ao Trauma e Emergência, estratégia essencial para 
atendimento e aprimoramento no atendimento de tais 
vitimas. Dentre todos os atendimentos, os acidentes de 
trânsito, correspondem a mais da metade (em média, 
62,49%) de todas as ocorrências atendidas, mais uma 
vez mostrando sua importância como causa de morbi-
mortalidade e de custos pessoais e sociais. 

Houve crescimento populacional na cidade de 
Curitiba, nos últimos 10 anos, passando de 1.697.703 
pessoas residentes em 2004, a 1.776.761 em 2012 (3), 
correspondendo a aumento de 4,65%. A frota de ve-
ículos circulando na cidade de Curitiba em 2004 era 
de 843.300, já em 2012 era 1.304.753, somando carros, 
motos, ônibus e caminhões (15, 16). 

Mesmo com a elevação desses números, os aten-

Perfil das vítimas de acidentes de trânsito atendidas pelo serviço integrado de atendimento ao trauma em Curitiba e Região Metropolitana.
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dimentos registrados pelo SIATE diminuíram no perío-
do, passando de 17.966 ocorrências em 2004, a 14.942 
em 2013, uma queda de 20,23%, bem como também, 
queda no número de acidentes de trânsito atendidos, 
passando de 11.257 em 2004 para 9.245 acidentes em 
2013, queda de 21,76%, embora, quando analisados em 
sua significância estatística, esses dados não represen-
tem alteração relevante. 

Esses valores parecem ser resposta de medidas 
preventivas de acidentes, como campanhas de cons-
cientização, melhoria de sinalização, e rigidez nas pu-
nições em relação a infrações de trânsito, como a Lei 
Seca, 20 de junho de 2008, a Lei nº 11.705. 

Em 2004 houve 157 óbitos por acidente de trânsi-
to, que cresceu em 2007 para 181, diminuiu para 85 em 
2012 chegando a 111 óbitos em 2013. Pode-se esperar 
que essa diminuição tenha decorrido de medidas de 
prevenção adequadas, bem como da implantação da 
Lei Seca acima citada. A taxa de óbitos para cada 1000 
vítimas de acidentes de trânsito caiu de 10,2, em 2008 
para 9,5 em 2009, porém logo após teve elevação no-
vamente, 10,4 em 2010, passando a declinar a partir de 
então, sugerindo uma resposta de queda do número 
de óbitos temporária após a implantação da Lei 11.705. 
Em relação ao perfil da vítima de trânsito, como visto 
na literatura, o jovem do sexo masculino é a principal 
vítima envolvida. 81,74% dos óbitos, no período ana-
lisado, foram de pessoas do sexo masculino, e 76,55% 
das vítimas fatais tinham entre 20 e 59 anos. Entre o to-
tal de vítimas de acidentes de trânsito, 74,81% estava na 
mesma faixa etária. Esses resultados são semelhantes 
aos encontrados em diversos trabalhos anteriores. (10, 16) 

Inexperiência, busca de emoções, prazer em expe-
rimentar sensações de risco, impulsividade e abuso de 
álcool ou drogas são termos associados aos comporta-
mentos de adolescentes e adultos jovens que podem 
contribuir para a maior incidência de acidentes de trân-
sito nessas faixas etárias. (16)

Existe uma relação de sazonalidade do número de 
ocorrências ao longo do ano, sendo menos frequen-
tes os acidentes nos meses de janeiro e fevereiro. Isso 
ocorre, provavelmente, pela redução do número de 
pessoas circulando pela cidade, durante o período de 
férias escolares, que desloca parte da população para 
outros locais. 

Durante o período analisado não houve mudança 
significativa quanto à sazonalidade de ocorrências de 
trânsito, tanto entre os meses, como entre os dias da 
semana, ao longo dos anos. 

A sexta-feira e o sábado, por antecederem o final 
de semana, são os dias com mais vítimas de acidente 
de trânsito, 17.155 (15,58% do total) e 17.598 (15,98%), 
respectivamente. Isso ocorre provavelmente pelas via-
gens, festas e o binômio álcool-direção. Já o domingo, 
em discrepância com o encontrado na literatura, o pre-
sente trabalho encontrou o menor número de ocorrên-
cias, 14.000 (12,71%). 

Na literatura, a incidência de acidentes de trânsito 

conforme os dias da semana foi mais elevada nos finais 
de semana, sendo que 23,7% dos acidentes concentra-
ram-se no domingo, resultando em 29,3% dos óbitos 
no trânsito. (8). Outras investigações também confirma-
ram esse resultado, havendo maior número de vítimas 
concentradas no sábado. (16, 17)

O número de ocorrências em relação à hora do 
dia são mais expressivos no horário das 18:00 - 18:59 
(10.231 acidentes), horário de maior movimento em 
ruas e rodovias, por concentrar o final do expediente 
de trabalho. Em estudo realizado na cidade de Ponta 
Grossa, PR, nos anos de 2002 a 2004, dado semelhan-
te foi registrado, com 17,36% dos acidentes ocorrendo 
neste mesmo período. Resultados similares foram en-
contrados em outros trabalhos, que descreveram picos 
de ocorrência de acidentes no início da noite (entre 
18h e 19h) (8) e concentração de acidentes à noite (en-
tre 18h e 23:59h). (16) Das 1:00 até 5:59 é o período de 
menor quantidade de ocorrências (variando de 1.366 a 
1.705), o que aumenta para 5.613 e 5.207 das 7:00-7:59 
e 8:00-8:59, respectivamente, no horário se iniciam as 
atividades diurnas. 

A faixa etária que mais evolui a óbito encontra-
-se entre 20 a 29 anos (414). Existe ainda uma grande 
quantidade de óbitos de vítimas entre 30 a 49 anos 
(493). Essa distribuição concorda com a literatura. (8, 16, 

17) Ainda temos uma quantidade expressiva de óbitos 
nos pacientes acima de 60 anos (113), os quais são fre-
quentemente vítimas de atropelamento. (13) 

Os homens morreram muito mais que as mulheres, 
1.092 para 244 respectivamente, o que correspondeu a 
uma média de morte de 109 ao ano para homens e 24 
para mulheres. O homem está mais exposto a traumas 
envolvendo alta velocidade, devido a imprudência e 
negligência no trânsito. (16, 17) 

Em 67% das vezes o trauma envolveu a colisão 
como mecanismo, o que foi o resultado mais expres-
sivo. Em seguida temos 16% de atropelamentos e 14% 
de queda do veículo. Esses dados corroboram com os 
encontrados na literatura (17), e a predominância da co-
lisão demonstra a importante relação com a falta de 
prudência do motorista. 

Os veículos que circulam em maior quantidade, 
como é de se esperar, constam como os mais envol-
vidos em acidentes, sendo 73.621 e 55.103 acidentes 
que envolveram automóveis e motocicletas, respecti-
vamente. 

Os valores = 10 no RTS e = 8 na ECG são baixos, 
em conformidade com o encontrado na literatura. Em 
estudo paulistano, que avaliou 643 pacientes vítimas de 
acidentes de trânsito, 90,8% dos pacientes pontuaram 
RTS inicial 12, e 5,2%, menor ou igual a 10. (17). 

Cerca de 1.394 pacientes tiveram seu desfecho 
perdido e consequentemente não tabulado adequado 
nos dados do SIATE. Essa quantidade pode não ser 
estaticamente relevante quando comparado a casuísta 
total, mas demostra a fragilidade na tabulação de dados 
do serviço. 

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2019; 77(2):15-21.
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CONCLUSÃO 

A caracterização da população atingida por deter-
minado agravo, e a avaliação de sua evolução ao longo 
do tempo, propicia o desenvolvimento de medidas de 
prevenção, com o objetivo e reduzir as ocorrências e 
suas consequências. 

Este estudo evidenciou características epidemioló-
gicas dos acidentes de trânsito em Curitiba e Região 
Metropolitana, e traçou o perfil das vítimas durante 
o período de 2004 a 2013. Essas informações podem 
auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias para 
prevenção e atendimento ao trauma.

Quanto aos resultados evidenciados, vale lembrar 
que a vigilância de prevenção de acidentes deve ser 
empregada especialmente nos horários de maior fluxo 
de veículos circulando, principalmente ao final do dia, 
e durante os finais de semana, em que ocorre maior 
número de acidentes. 

O público-alvo das campanhas de conscientização 
no trânsito deve ser o jovem, principal vítima, tanto em 
morbidade como mortalidade pelos acidentes de trân-
sito, especialmente o sexo masculino.

ABSTRACT - Objective: to describe the epidemiological characteristics of the victims of traffic accidents attended 
by SIATE in the city of Curitiba and Metropolitan Region, from 2004 to 2013. Methods: retrospective descriptive 
research, using data obtained from a secondary source, comprising the period between 01 / 01/2004 to 12/31/2013. 
Data concerning the request for Pre-hospital Care of SIATE Curitiba and metropolitan region were included, will all 
the situations of traffic accidents. Results: The total number of occurrences in the period was 176,186, with 200,159 
victims attended. The year with the highest proportion of traffic accidents was in 2011 (64.17%), with a tendency to 
decrease in the number of occurrences, as well as traffic accidents, over the years. Among the traffic accidents, the 
majority were of low severity: 113,299 (98.34%). Conclusion: The epidemiological profile was drawn and, among 
other information, it is concluded that the mortality due to traffic accidents has been decreasing over the years.

KEYWORDS - Traumatology, Epidemiology, Descriptive, Preventive Medicine.
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RESUMO - Objetivo: O objetivo do trabalho foi determinar possíveis fatores de risco ao abandono do trata-
mento da tuberculose. Métodos: Um estudo transversal analítico foi realizado em pacientes com tuberculose 
em Santa Catarina (SC), Brasil, de 2006 a 2015. Os dados foram coletados da Diretoria de Vigilância Epidemio-
lógica e analisados com o EpiInfo 7.1.5.2. Resultados: Dentre os 25.713 casos notificados no período, 6,96% 
abandonaram o tratamento. Observou-se associação estatisticamente significante entre abandono e regional 
de saúde de Florianópolis  (OR [Odds Ratio] 2,39, Intervalo de Confiança [IC] 95% 2,19-2,61, p < 0,001), idade 
de 20 a 50 anos (OR 2,05, IC 95% 1,83-2,31, p < 0,001), não caucasianos  (OR 1,61, IC 95% entre 1,46 e 1,77, 
p < 0,001), menos de 8 anos de estudo (OR 1,43, IC 95% 1,3-1,57, p < 0,001), reingresso por abandono pré-
vio (OR 3,5, IC 95% 3,09-3,96, p < 0,001), infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (OR 1,95, IC 95% 
1,78-2,13, p < 0,001), Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (OR 1,97, IC 95% 1,8-2,16, p < 0,001) 
e etilismo (OR 2,18, IC 95% 1,98-2,4, p < 0,001). Conclusão: O peso do abandono sobre a epidemiologia da 
tuberculose em SC exige estratégias de abordagem multidisciplinar, com manejo tanto da tuberculose, quanto 
das comorbidades e questões sociais envolvidas que predizem o abandono.

DESCRITORES - Tuberculose, Fator de risco, Tratamento, Abandono.
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FATORES DE RISCO AO ABANDONO DO TRATAMENTO  
DA TUBERCULOSE EM SANTA CATARINA.

RISK FACTORS FOR TUBERCULOSIS TREATMENT  
DROPOUT IN SANTA CATARINA.

Andre VAZ1, Camila Pietroski REIFEGERSTE2.

INTRODUÇÃO

A tuberculose, apesar de todo avanço no diag-
nóstico e tratamento1, é a segunda principal causa 
de óbito no mundo por doença infectocontagiosa, 
antecedida apenas pela Síndrome da Imunodefici-
ência Adquirida (SIDA)1. Desde a descrição e o uso 
dos primeiros tuberculostáticos, o abandono do tra-
tamento constituiu um fato2 e desafio ao controle 
da doença.

O Programa Nacional de Controle da Tuber-
culose no Brasil (PNCT) surgiu no ano 2000 com 
o objetivo de promover o controle da doença3. 
Foram adotadas as seguintes metas internacionais: 
detectar ao menos 70% dos casos novos, curar ao 
menos 85% dos casos detectados, diminuir o índice 
de abandono para menos de 5% e reduzir até 2015 
a prevalência e a mortalidade por tuberculose em 
50%. Apesar da superação da meta de detecção, a 

Trabalho realizado na Universidade Federal de Santa Catarina.
1 - Médico e residente de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital Nossa Senhora das Graças - Curitiba, Paraná, Brasil.
2 - médica e residente de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital São Vicente - Curitiba, Paraná, Brasil.

Endereço eletrônico: André Vaz - andrevaz7@gmail.com

meta de cura e abandono ao tratamento não vem 
sendo atingida1, prejudicando o controle da doença 
e favorecendo o surgimento de tuberculose multi-
drogarresistente4.

Um entendimento mais pormenorizado dos 
elementos que levam ao abandono do tratamento 
pode sugerir intervenções que aumentem a adesão 
ao tratamento. Isto pode resultar em uma redução 
da morbimortalidade da tuberculose5 e aumentar 
a chance de alcançar as metas do PNCT no Bra-
sil. Portanto, o presente estudo teve como objetivo 
identificar possíveis fatores de risco ao abandono 
pela análise do impacto de diversos elementos so-
bre o desfecho dos casos em pacientes com tuber-
culose no estado de Santa Catarina, Brasil.

MATERIAIS E MÉTODOS

Um estudo transversal analítico foi realizado 
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em Santa Catarina (SC), Brasil, entre 1 de janeiro de 
2006 e 31 de dezembro de 2015. Os dados foram co-
letados da plataforma aberta da Diretoria de Vigilân-
cia Epidemiológica (DIVE), disponível no site: http://
tabnet.dive.sc.gov.br/. Esse sistema de informação é 
alimentado por dados oriundos do livro de Registro 
e Acompanhamento de Tratamento dos Casos de Tu-
berculose, conforme a estratégia do Programa Nacional 
de Controle da Tuberculose3. No final de cada mês, 
os dados dos pacientes acompanhados são inseridos 
na Ficha de Notificação/Investigação de Tuberculose e 
Boletim de Acompanhamento de Casos de Tuberculose 
e encaminhados ao Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação (SINAN)9. Após processamento dos dados, 
tornam-se disponíveis na DIVE de Santa Catarina e fo-
ram incluídos no trabalho.

A variável dependente de interesse foi o abandono 
do tratamento, definido pelo Guia de Vigilância Epide-
miológica4 como o (i) não comparecimento à unidade 
de saúde por mais de 30 dias consecutivos a partir da 
data do seu retorno em indivíduos que iniciaram o tra-
tamento autoadministrado para tuberculose, ou (ii) não 
comparecimento à unidade de saúde por mais de 30 
dias consecutivos a partir da última tomada de medica-
ção supervisionada em indivíduos que iniciaram o tra-
tamento supervisionado para tuberculose.  Os demais 
termos seguiram as definições do mesmo guia4.

O desfecho foi cruzado com as seguintes variáveis 
independentes: sexo, faixa etária, regional de saúde, 
raça, escolaridade, institucionalização, zona de residên-
cia, tipo de entrada no sistema, raio X, forma clínica, 
comorbidades e forma de tratamento.

A análise univariada entre as variáveis dependente 
e independentes foi realizada com o programa EpiIn-
fo, versão 7.1.5.2. A medida de associação utilizada foi 
Odds Ratio (OR)7. O teste estatístico Fisher Exact foi 
usado para as variáveis qualitativas e os valores de p 
menores que 0,001 foram considerados significativos.

RESULTADOS

Entre 1 de janeiro de 2006 e 31 de dezembro de 
2015 houve 25.713 casos de tuberculose em Santa Cata-
rina. Foram curados 13.155 (índice de cura de 58,11%), 
1.791 abandonaram o tratamento (índice de abando-
no de 6,96%), 534 morreram (letalidade de 2,07%) e 
224 desenvolveram tuberculose multidrogarresistente 
(0,87%).

Os possíveis fatores de risco para abandono iden-
tificados no estudo foram: proceder da região de saúde 
de Florianópolis (OR 2,39, IC 95% entre 2,19 e 2,61, p < 
0,001), faixa etária entre 20 e 50 anos (OR 2,05, IC 95% 
entre 1,83 e 2,31, p < 0,001), raça não caucasiana (OR 
1,61, IC 95% entre 1,46 e 1,77, p < 0,001), ensino até 
fundamental completo ou < 8 anos de estudo (OR 1,43, 
IC 95% entre 1,3 e 1,57, p < 0,001), reingresso após 
abandono prévio (OR 3,5, IC 95% entre 3,09 e 3,96, p 
< 0,001), forma pulmonar (OR 1,43, IC 95% entre 1,19 
e 1,72, p < 0,001), HIV positivo (OR 1,95, IC 95% entre 
1,78 e 2,13, p < 0,001), SIDA presente (OR 1,97, IC 95% 
entre 1,8 e 2,16, p < 0,001) e etilismo presente (OR 
2,18, IC 95% entre 1,98 e 2,4, p < 0,001). As variáveis e 
os resultados estão apresentados na Tabela 1.
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TABELA 1. PREDITORES DO ABANDONO DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE EM SANTA CATARINA ENTRE 2006 E 2015

Variável independente Total Casos de abandono OR IC 95% Valor p

Regional de saúde
Florianópolis 3891 791 2,39 2,19-2,61 < 0,001

Não Florianópolis 11790 1000

Faixa etária
20-50 anos 10930 1478 2,05 1,83-2,31 < 0,001

< 20 e > 50 anos 4750 312

Raça
Não caucasiana 12044 1280 1,61 1,46-1,77 < 0,001

Caucasiana 3639 511

Escolaridade
< 8 anos de estudo 9433 1225 1,43 1,3-1,57 < 0,001

> 8 anos de estudo 4111 566

Institucionalização
Encarcerado 1143 124 0,94 0,79-1,12 0,277

Não encarcerado 13985 1599

Zona de residência
Periurbana 120 20 1,47 0,98-2,2 0,39

Não periurbana 15563 1771

Entrada no sistema
Reingresso 410 163 3,5 3,09-3,96 < 0,001

Não reingresso 23251 2638

Radiografia
Suspeita 12659 1375 0,77 0,69-0,86 < 0,001

Normal 2484 348

Forma
Pulmonar 5326 585 1,43 1,19-1,72 < 0,001

Extrapulmonar 1671 128

HIV
Positivo 3102 586 1,95 1,78-2,13 < 0,001

Negativo 12440 10877
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Alteração sugestiva de tuberculose na radiografia 
torácica (OR 0,77, IC 95% entre 0,69 e 0,86, p < 0,001) 
e presença de Diabete Mellitus (OR 0,57, IC 95% en-
tre 0,43 e 0,75, p < 0,001) foram fatores de proteção 
ao abandono. As seguintes variáveis não foram fatores 
estatisticamente significantes: sexo, institucionalização, 
zona de residência, doença mental, doença do trabalho 
e tratamento supervisionado.

DISCUSSÃO

As principais limitações do presente estudo se de-
ram à restrição das variáveis existentes na plataforma 
de dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de 
Santa Catarina. Outros elementos potencialmente pre-
ditores de abandono não constam na plataforma, tais 
como a ocupação do paciente e seu nível socioeconô-
mico, o abandono em desabrigados, usuários de drogas 
injetáveis e tabagistas, a intolerância medicamentosa, a 
qualidade e disponibilidade da rede de apoio do pa-
ciente, a interação entre a equipe médica e o paciente 
e o impacto de estratégias de educação em saúde.

A maior limitação do estudo consistiu na ausên-
cia da variável ''alta por completar o tratamento'' na 
plataforma de dados. A cura é uma variável presente 
na plataforma e é definida pelo término do tratamento 
com duas baciloscopias negativas4. A ''alta por térmi-
no do tratamento'' consiste em alta após o término do 
tratamento em pacientes com melhora clínica e radio-
gráfica, porém sem expectoração para baciloscopia4. 
Apesar de diferir da alta por cura, a alta por término do 
tratamento não está inserida como situação de encer-
ramento na plataforma. A ausência dessa variável pode 
explicar o elevado número de término do tratamento 
considerado ''ignorado'' na plataforma e, como conse-
quência, influenciar nos resultados do presente estudo 
ao aumentar o índice de abandono, já que esses pa-
cientes com desfecho favorável não estavam presentes 
no numerador para o cálculo do índice de cura.

O índice de cura encontrado (58,11%) foi abaixo 
da meta do Programa Nacional de Controle da Tuber-
culose no Brasil (85%) e muito abaixo da proporção 
nacional calculada até 2014 no Relatório Mundial da 
Tuberculose (72%)1.

O índice de abandono (6,96%) do estudo foi acima 
da meta do PNCT no Brasil (5%), mas se assemelhou 
ao índice de outros estudos brasileiros8-11 e internacio-
nais12,13, os quais possuem índices entre 0 e 33%.

O coeficiente de letalidade (2,07%) foi menor quan-
do comparado a estudos similares8-14, os quais possuem 
coeficientes entre 5,914 e 17,55%13. A melhor qualidade 
de saúde no sul do Brasil (menor mortalidade infantil, 
maior expectativa de vida, acesso facilitado às unidades 
locais de saúde, mais insumos e recursos humanos des-
tinados à saúde, etc.) provavelmente contribuiu para 
redução da letalidade e explica essa diferença.

A redução do índice de abandono entre 2013 e 
2015 não prova necessariamente uma tendência à re-
dução do abandono com tempo. Essa redução dificil-
mente teria ocorrido como resultado de uma medida 
de saúde pública que evitasse o abandono, pois, se 
assim o fosse, uma queda mais lenta, gradual e susten-
tada seria esperada. Portanto, o fato observado pode 
ter ocorrido por erro de notificação com falta de notifi-
cação de abandono, alocação dos casos de abandono 
em outra categoria de desfecho, como ''ignorado'', ou 
apenas atraso do processamento das fichas de notifi-
cação. É necessário o acompanhamento desses índices 
nos próximos anos para provar esta hipótese.

Os possíveis fatores de risco encontrados do es-
tudo foram semelhantes aos sugeridos na literatura: 
jovens9, não-caucasianos9,11, baixo nível de escolarida-
de9,11,13,15, reingresso15, etilismo9,11,15,16, infecção pelo HIV 
e SIDA9,15.

A faixa etária mais jovem sob tratamento exige 
maior cuidado, pois o abandono ao tratamento pode 
resultar em maior disseminação da tuberculose e evo-
lução futura da doença, devido à imunossenescência17. 

Fatores de risco ao abandono do tratamento da tuberculose em Santa Catarina.

TABELA 1. PREDITORES DO ABANDONO DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE EM SANTA CATARINA ENTRE 2006 E 2015 (CONTINUAÇÃO)

Variável independente Total Casos de abandono OR IC 95% Valor p

SIDA
Presente 2754 535 1,97 1,8-2,16 < 0,001

Ausente 12791 1256

Etilismo
Presente 2138 461 2,18 1,98-2,4 < 0,001

Ausente 13458 1330

Diabetes mellitus
Presente 687 46 0,57 0,43-0,75 < 0,001

Ausente 14917 1745

Doença mental
Presente 308 48 1,36 1,05-1,78 0,14

Ausente 15296 1743

Doença do trabalho
Presente 968 98 0,88 0,72-1,07 0,1

Ausente 14169 1625

Tratamento
Supervisionado 9144 1086 1,09 0,99-1,19 0,026

Autoadministrado 6480 705
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Isso poderá resultar em um aumento do afastamento 
de trabalho por tuberculose e aumento dos anos poten-
ciais de vida perdidos.

Apesar da maioria da população catarinense ser 
caucasiana (89,3%)18, houve maior índice de abandono 
em não caucasianos (OR 1,61, IC 95% entre 1,46 e 1,77, 
p < 0,001). Isso pode decorrer de uma maior vulnerabi-
lidade social presente nesses indivíduos.

O motivo da influência da baixa escolaridade so-
bre os índices de abandono provavelmente se deve à 
vulnerabilidade social, menor entendimento sobre esti-
lo de vida saudável e menor entendimento da doença, 
apesar de esforços investidos pela equipe da saúde ao 
esclarecimento desses pacientes. Como consequência, 
há uma menor motivação para tratá-la e maior risco de 
abandono do tratamento.

Diferente do esperado15, não houve relação esta-
tisticamente significativa entre encarceramento e aban-
dono (OR 0,94, IC 95% entre 0,79 e 1,12, e p igual a 
0,277). Isso pode refletir a eficácia do tratamento su-
pervisionado nesses pacientes, haja vista que o encar-
ceramento (e outras formas de institucionalização) são 
recomendações para adoção do tratamento supervisio-
nado4.

Notou-se uma associação importante entre rein-
gresso e abandono do tratamento (OR 3,5, IC95% en-
tre 3,09 e 3,96 e p < 0,001). Uma revisão sistemática 
europeia de 123 estudos concluiu que o retratamento 
aumenta 10,23 vezes o risco para tuberculose muldi-
drogarresistente19. Vários outros estudos correlaciona-
ram o abandono do tratamento ao desenvolvimento 
de tuberculose multidrogarresistente6, disseminação da 
doença16 e óbito14. Portanto, a situação urge uma medi-
da mais eficaz ao manejo dos pacientes reingressantes 
para garantir a adesão completa ao tratamento.

O consumo e dependência do álcool continuam a 
predizer o abandono mesmo depois de praticamente 
50 anos desde os primeiros relatos de abandono do 
tratamento por etilismo2. Essa comorbidade não pode 
mais ser negligenciada e medidas de controle devem 
ser adotadas não só para aumentar a adesão ao tra-
tamento da tuberculose, mas também para promover 
melhor qualidade de vida20.

Inúmeros estudos já descreveram a relação entre 
HIV e SIDA com o abandono do tratamento9,15. O pre-
sente estudo seguiu essa tendência ao demonstrá-las 
como possível fator de risco: HIV (OR 1,95, IC 95% 
entre 1,78 e 2,13 e p < 0,001) e SIDA (OR 1,97, IC 95% 
entre 1,8 e 2,16 e p < 0,001). Junto com o tratamento 
inadequado e a tuberculose multidroga-resistente, a co-
-infecção com HIV constitui os principais desafios para 
o controle da tuberculose no mundo21.

O tratamento supervisionado foi lançado em 1996 
com o Plano Emergencial Para o Controle da Tubercu-
lose, reformulado e oficializado em 1999 com o Progra-
ma Nacional de Controle da Tuberculose3. Essa moda-
lidade de tratamento surgiu em resposta a demandas 
internacionais como medida para aumentar o índice 

de cura e reduzir os desfechos desfavoráveis (falha do 
tratamento, abandono do tratamento, tuberculose mul-
tidrogarresistente e óbito por tuberculose). O tratamen-
to supervisionado tem gerado resultados favoráveis 
no Brasil22 e no mundo23; portanto, esperava-se que o 
tratamento supervisionado fosse um fator de proteção 
contra o abandono. Entretanto, no presente estudo, o 
tratamento supervisionado não influenciou de forma 
significativa o desfecho (OR 1,09, IC 95% entre 0,99 e 
1,19, p igual a 0,026). Uma situação semelhante ocorreu 
em um estudo americano e a justificativa dos autores 
foi a presença de outros fatores de risco para abandono 
(como etilismo e desabrigados) nos pacientes alocados 
ao tratamento supervisionado16. Apesar do resultado 
do presente estudo, reconhece-se que a ausência dessa 
modalidade de tratamento aumentaria significativamen-
te a proporção de abandono em SC.

A presença de alterações sugestivas de tuberculose 
na radiografia torácica foi fator de proteção ao abando-
no (OR 0,77, IC 95% entre 0,69 e 0,86 e p < 0,001). A 
presença dessas alterações poderia ter motivado mais 
os pacientes ao tratamento por aumentar a percepção 
da gravidade da doença ao verem a alteração que o 
bacilo provocou no pulmão. Apesar dos resultados do 
presente estudo, outros indicam que lesões radiológi-
cas bilaterais ou grandes cavitações pulmonares estão 
relacionadas a um maior índice de abandono8.

Apesar da descrição prévia de diabetes mellitus 
(DM) como um preditor para falha do tratamento e 
óbito em uma metanálise (OR 1,69 e IC 95% entre 1,36 
e 2,12)24; o presente estudo identificou a DM como um 
fator de proteção contra abandono ao tratamento (OR 
0,57, IC 95% entre 0,43 e 0,75 e p < 0,001). Na revisão 
bibliográfica, apenas uma série histórica a relatou como 
um fator de proteção contra o abandono (OR 0,48 e IC 
95% entre 0,24 e 0,96)11. Esse estudo postulou que a 
busca à assistência médica com maior frequência por 
conta da diabetes poderia ter levado a uma maior in-
tensificação de medidas de controle da tuberculose.

Inúmeros elementos podem predizer o risco de 
abandono do tratamento da tuberculose. Apesar do es-
forço investido até o momento, Santa Catarina ainda 
está aquém das metas internacionais para controle da 
tuberculose até 2015. O peso do abandono sobre a epi-
demiologia da tuberculose em SC exige estratégias de 
abordagem multidisciplinar, com manejo tanto da tu-
berculose, quanto das comorbidades e questões sociais 
envolvidas que predizem o abandono. Novos estudos 
devem analisar o efeito de medidas integrais à saúde 
que transcendam ao tratamento supervisionado para 
minimizar o impacto dos preditores de abandono e au-
mentar a proporção de cura da tuberculose no Brasil.

CONCLUSÃO

A coleta de dados por meio do livro de Registro 
e Acompanhamento de Tratamento dos Casos de Tu-
berculose é um instrumento básico do Programa Na-

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2019; 77(2):22-26.
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ABSTRACT - Objectives: The objective of this study was to determine possible risk factors for tuberculosis treatment 
dropout. Equipment and methods: A cross-sectional analytical study was made in patients with tuberculosis in Santa 
Catarina (SC) state, Brazil, from 2006 to 2015. The data was collected from the state Epidemiological Surveillance 
Directorate and analyzed with EpiInfo 7.1.5.2. Results: Among the 25.713 notified cases in the period, 6.96% aban-
doned treatment. Statistically significant association was observed between dropout and Florianopolis health district 
(Odds Ratio [OR] 2,39, 95% confidence interval [CI] 2,19-2,61, p < 0,001), age from 20 to 50 years (OR 2,05, 95% CI 
1,83-2,31, p < 0,001), non-Caucasian (OR 1,61, 95% CI 1,46-1,77, p < 0,001), less than 8 years of study (OR 1,43, 
95% CI 1,3-1,57, p < 0,001), re-entry due to previous dropout (OR 3,5, 95% CI 3,09-3,96, p < 0,001), Human Immu-
nodeficiency Virus infection (OR 1,95, 95% CI 1,78-2,13, p < 0,001), Acquired Human Immunodeficiency Syndrome 
(OR 1,97, 95% CI 1,8-2,16, p < 0,001) and alcoholism (OR 2,18, 95% CI 1,98-2,4, p < 0,001. Conclusion: The weight 
of dropout on the epidemiology of tuberculosis in SC requires multidisciplinary approach strategies, managing both 
tuberculosis and the comorbidities and social issues that predict dropout..

KEYWORDS - Tuberculosis, Risk factor, Treatment, Dropout.
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cional de Controle da Tuberculose3 e tem por objetivo 
o cálculo de indicadores operacionais e epidemioló-
gicos em uma escala nacional por meio do SINAN e 
planejamento local das ações. Destaca-se a importância 
do uso correto, preenchimento, notificação dos casos 
(para evitar subnotificação, notificação incorreta e du-
plicidade) e análise dos seus dados. Infelizmente, são 

notados o mau uso da ferramenta10 e sua baixa adesão 
entre os profissionais da saúde, provavelmente pela so-
brecarga de trabalho na atenção primária25. A análise 
de seus dados no contexto da atenção básica permite a 
identificação de fatores de influência locais ao abando-
no do tratamento, permitindo desenvolver estratégias 
locais que favoreçam o controle da tuberculose.
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RESUMO - Objetivo: Avaliar a indicação de tomografia computadorizada de crânio em crianças que se apre-
sentam no pronto socorro pediátrico de um hospital de atendimento terciário em Curitiba após traumatismo 
cranioencefálico. Método: Revisão de prontuários. Resultados: Foram analisados 196 indivíduos, 60% do sexo 
masculino, com média de idade de 4,4±4,1 anos. Tomografia de crânio foi realizada em 164 (84%), sendo 
que 147 (90%) não apresentaram alterações no exame. A probabilidade de ser submetido à tomografia não 
foi significativamente influenciada pelas manifestações clínicas, mecanismo do trauma e idade. A realização 
do exame foi menos incidente nos casos em que o trauma foi localizado na região frontal. Conclusão: Tomo-
grafia de crânio é realizada em uma proporção alta de crianças que chegam à emergência com traumatismo 
cranioencefálico e apresenta alterações em alguns casos. Sugere-se que em casos de traumatismo leve e ex-
clusivamente frontal, observação clínica e atenção à história e exame físico podem ser suficientes.

DESCRITORES - Traumatismos craniocerebrais, Tomografia, Crânio, Pediatria.
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TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO PEDIÁTRICO NO 
PRONTO ATENDIMENTO: ESTUDO DOS CRITÉRIOS PARA 

REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA.

PEDIATRIC CRANIOENCEPHALIC TRAUMATISM IN THE EMERGENCY 
CARE UNIT: STUDY OF THE CRITERIA FOR TOMOGRAPHY.
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INTRODUÇÃO

Traumatismo cranioencefálico (TCE) represen-
ta a causa mais comum de lesão traumática na pe-
diatria, correspondendo a 75% das hospitalizações 
por causas externas entre crianças. Dentre as causas 
de TCE na população pediátrica, as quedas corres-
pondem a 35% dos casos, com ocorrência princi-
palmente em ambiente domiciliar, seguidas dos aci-
dentes automobilísticos, que são responsáveis por 
25% dos casos. No Brasil, as quedas correspondem 
a 42% das internações hospitalares por causas ex-
ternas1. A maioria dos pacientes pediátricos vítimas 
de trauma nos Estados Unidos apresenta entre 0 e 4 
anos, com prevalência da cor branca e do sexo mas-
culino2. Além disso, a presença de um irmão mais 
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novo é relatada como um fator de risco, uma vez 
que o menor concentra a maior parte da atenção 
dos responsáveis1. 

Tomografia computadorizada (TC) de crânio é 
o método diagnóstico mais eficaz na avaliação des-
ses pacientes, já que possui alta sensibilidade na de-
tecção precoce de lesões intracranianas. Além disso, 
sinais clínicos de lesão intracraniana em crianças são 
menos fidedignos, o que aumenta a dependência de 
TC nessa faixa etária. Inclusive, aproximadamente 
um quarto das crianças em idade pré-verbal hos-
pitalizadas por TCE são vítimas de abuso infantil, 
o que torna pouco confiável o histórico acerca do 
acidente relatado pelos informantes1. 

Por outro lado, devido ao risco associado à ra-
diação ionizante e consequente aumento de chance 
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de desenvolvimento de malignidade, o exame é evita-
do em vários casos de traumatismos leves, com Escala 
de Coma de Glasgow (ECG) entre 13 e 15. Além dis-
so, o exame representa um elevado custo ao sistema 
de saúde, necessidade de procedimentos de sedação 
e aumento no período de permanência no pronto-so-
corro1,3. Ademais, de todas as crianças com TCE leve, 
somente 4 a 7% possui lesão cerebral detectável por TC 
de crânio e 0,5% possui lesão intracraniana que preci-
se de intervenção cirúrgica1. Por outro lado, algumas 
crianças que possuem sinais e sintomas discretos após 
TCE leve podem apresentar, na realidade, lesões intra-
cranianas graves. Tudo isto torna a indicação ideal da 
realização de TC de crânio um grande desafio. 

Dessa maneira, a avaliação de fatores de alto risco 
para lesão intracraniana e o uso de protocolos especí-
ficos ajudam a limitar o uso indiscriminado de TC de 
crânio4. Apesar de tais protocolos, ainda persistem in-
seguranças entre os serviços de emergência pediátrica 
na hora de avaliar a necessidade de TC de crânio após 
TCE leve, visto que o resultado do exame frequente-
mente não altera a conduta médica1. 

 O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a indica-
ção de TC de crânio em crianças menores de 16 anos 
que dão entrada no pronto socorro pediátrico após 
TCE conforme os achados de exame físico, sinais, sin-
tomas e mecanismo do trauma. Buscou-se associar o 
perfil epidemiológico da população estudada, achados 
de exame físico, sinais, sintomas e mecanismo do TCE 
com a conduta médica e achados na TC de crânio.

LITERATURA

Com o intuito de estabelecer critérios clínicos indi-
cativos de TC de crânio após TCEs leves em pacientes 
pediátricos, foram propostos diversos protocolos. Entre 
eles, destaca-se o PECARN - The Pediatric Emergency 
Care Research Network5, que considera a idade do pa-
cientes (maior ou menor que 2 anos), Escala de Coma 
de Glasgow (ECG), alteração do estado mental, queda 
de nível, alteração do comportamento presenciado pe-
los pais, perda da consciência por mais que 5 segun-
dos, lesão craniana palpável, localização do hematoma 
(lesão em região frontal ou não), mecanismo do trau-
ma, presença de cefaleia e presença de vômitos.

O protocolo da Associação Espanhola de Pediatria 
(AEP)3, por sua vez, recomenda que TC seja indicada 
para crianças com menos de 2 anos de idade com TCE 
leve se o traumatismo tiver relação com alta força de 
impacto, colisão em alta velocidade, queda de altura 
superior a 50cm, queda em superfície dura, trauma por 
objeto duro em crânio, presença de céfalo-hematoma, 
trauma não presenciado por um adulto ou trauma mal 
descrito pelos pais, sugestivo de abuso, perda de cons-
ciência por mais que 1 minuto e episódio de convulsão.

 Similarmente, o protocolo canadense CATCH 
- Canadian Assessment of Tomography for  Childhood 
Head injury6 considera que TC de crânio para TCE leve 

em crianças é necessário se houver queda da ECG den-
tro de duas horas após o incidente, cefaleia progressiva, 
irritabilidade, suspeita de fratura craniana aberta ou de-
pressiva, sinal de fratura de base de crânio, hematoma 
subgaleal de grande tamanho, queda de altura superior 
a 90cm ou traumatismo por acidente automobilístico.

Algumas diretrizes nacionais, como a Diretriz As-
sistencial do traumatismo craniano do Hospital Albert 
Einstein7, utilizam a ECG menor que 14 como parâme-
tro clínico para a investigação radiológica dos pacien-
tes pediátricos, uma vez que mais de 20% das crian-
ças com ECG alterado apresentarão lesão traumática 
intracraniana. Alterações do estado mental e sinais de 
fratura de base de crânio são outros critérios utiliza-
dos para nortear a decisão de realizar TC. Na ausência 
desses critérios, está indicada uma conduta expectante, 
com observação clínica e avaliação seriada dos dados 
vitais por 4 a 6 horas. No caso de deterioração clínica 
dentro desse período, a TC estará indicada.  Porém a 
conduta observacional dependerá da experiência do 
médico, presença de outras condições clínicas, sinto-
matologia progressiva, idade menor do que 3 meses e 
preferência dos pais. Tais pacientes apresentam lesões 
clinicamente relevantes em menos de 1% dos casos, 
assim preconiza-se que crianças com critérios isolados 
recebam acompanhamento clínico, enquanto crianças 
com associação de critérios ou menores de 3 meses de 
idade sejam submetidas à investigação por exame de 
imagem.

Ainda segundo a Diretriz Assistencial do trauma-
tismo craniano do Hospital Albert Einstein7, pacientes 
que forem classificados com TCE de grau leve, que não 
necessitem de investigação adicional ou que apresen-
tem TC sem alterações e mantendo um score de ECG 
de 15 podem receber alta hospitalar com orientações 
de observação domiciliar.

Estudo realizado por Andrade e colaboradores 
(2016)1 evidenciou que o mecanismo do trauma é mais 
relevante do que sinais clínicos e sintomas isolados. De 
acordo com a pesquisa, crianças que caíram de altura 
superior a 1m tiveram mais alterações em exames de 
imagem, apesar deste fato não implicar necessariamen-
te em intervenções neurocirúrgicas. Portanto, os auto-
res questionaram a necessidade de realização de TC 
nesse grupo, uma vez que apesar das alterações, não 
houve mudança na conduta médica.

Não existem dados que demonstrem que o aumen-
to no número de exames esteja relacionado à maior 
benefício clínico. Contudo, estudos já demonstraram 
malefícios da irradiação principalmente nos anos ini-
ciais de vida. A alta taxa de replicação celular e a imatu-
ridade dos mecanismos biológicos de reparação celular 
são fatores que contribuem para o aumento da incidên-
cia de neoplasias nos pacientes expostos a radiação na 
infância. Assim, a exposição dos pacientes pediátricos 
à radiação ionizante indiscriminada vem sendo comba-
tida e quando TC é necessária, recomenda-se que seja 
realizada com baixas doses de radiação8.

Traumatismo cranioencefálico pediátrico no pronto atendimento: estudo dos critérios para realização de tomografia.



29

Mathews e colaboradores (2013)9, em amplo estu-
do populacional na Austrália, avaliaram 10.9 milhões 
de pessoas que apresentavam prontuários eletrônicos 
no sistema Medicare e que apresentavam entre 0 a 19 
anos de idade entre os anos de 1985 e 2005. Dessas 
pessoas, 6,2% havia realizado TC. Os dados desses pa-
cientes foram cruzados com a base de dados australia-
na de câncer, cerca de 9 anos e meio após seguimento. 
Encontraram, dessa maneira, que a incidência de malig-
nidade foi 24% maior no grupo que havia sido submeti-
do a TC durante a infância, com uma maior ocorrência 
de tumores sólidos (tumores no trato gastro-intestinal, 
genito-urinário, SNC, tireoide e melanoma), leucemia, 
mielodisplasia e cânceres linfoides. Concluíram que a 
indicação do exame em crianças deve ser criteriosa. 
Apesar disso, os autores ressaltaram que as doses de ra-
diação utilizadas atualmente em crianças são menores 
que as doses usadas em 1985-2005.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo analítico individualizado 
transversal de pacientes admitidos com TCE no pron-
to-socorro pediátrico de um hospital de atendimento 
terciário de Curitiba, Brasil. O estudo foi devidamente 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da institui-
ção local, credenciado junto à Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da Saúde do 
Brasil, sob número de aprovação 2.604.718.

A coleta de dados específicos foi realizada a par-
tir da revisão de prontuários de pacientes pediátricos 
admitidos com TCE no pronto-socorro, a saber: idade, 
sexo, ECG na admissão hospitalar, mecanismo do TCE, 
local anatômico do trauma, tempo decorrido entre o 
trauma e a realização da TC de crânio, presença de he-
matoma subgaleal, hematoma periorbitário, hematoma 
retroauricular, crepitação à palpação craniana, presen-
ça de vômitos, perda de consciência, confusão men-
tal, amnésia lacunar, crise convulsiva pós-TCE, cefaleia 
intensa, sonolência, irritabilidade, alteração no exame 
neurológico, alteração na TC de crânio, conduta, in-
ternamento, intervenção cirúrgica, intubação, uso de 
solução salina hipertônica, óbito.

Foram excluídos do estudo pacientes com idade 
superior a 16 anos.

Os dados obtidos foram compilados em tabelas de 
frequência e contingência. A análise de dados foi rea-
lizada utilizando os programas Excel 2017 e BioState 
5.3. Medidas de tendência central foram expressas em 
média e mediana e a dispersão foi interpretada através 
do desvio padrão e intervalo interquartil (IIQ). A com-
paração de variáveis nominais foi feita pelos testes Qui-
-quadrado ou exato de Fisher e de variáveis quantitati-
vas pelo teste t de Student ou teste de Mann-Whitney, 
considerando um nível de significância de 5%. 

RESULTADOS

Foram analisados 196 indivíduos, sendo 117 
(59,7%) do sexo masculino, com média de idade de 
4,4±4,1 (mediana 3 anos).

A Escala de Coma de Glasgow (ECG) da maioria 
(n=190; 96,9%) foi 15 na admissão hospitalar. Os de-
mais resultados registrados foram 14 (n=2), 13 (n=1), 
10 (n=1), 9 (n=1) e 7 (n=1).

Os principais achados da avaliação médica admis-
sional estão representados na Tabela 1. 

TABELA 1: ACHADOS DE AVALIAÇÃO MÉDICA NA ADMISSÃO HOS-
PITALAR

ACHADOS DE AVALIAÇÃO MÉDICA

Parâmetro Total (n=196) Incidência (%)

Vômitos 79 40,3

Sonolência 76 38,8

Hematoma subgaleal 73 37,2

Perda de consciência 25 12,8

Irritabilidade 14 7,1

Cefaleia intensa 11 5,6

Confusão 7 3,6

Alteração no exame neurológico 5 2,5

Amnésia lacunar 3 1,5

Crise convulsiva pós-TCE 2 1,0

Crepitação à palpação craniana 2 1,0

Hematoma periorbitário 2 1,0

Hematoma retroauricular 1 0,5

FONTE: OS AUTORES (2019)

As crianças com vômitos tiveram uma mediana 
de 2 episódios (IIQ 2-4,3). Das 25 crianças que tive-
ram perda de consciência após o trauma, apenas em 
7 houve registro do tempo em que estiveram desacor-
dadas. O tempo mediano em que permaneceram sem 
consciência foi de 5 minutos, com variação de 0,5 a 15 
minutos. Duas crianças sofreram crise convulsiva após 
o trauma: tônico-clônica generalizada e crise não espe-
cificada. As alterações referidas no exame neurológi-
co foram: pupilas mióticas (n=1), hipoatividade (n=1), 
alteração na ECG (n=2; ausência de resposta verbal e 
abertura ocular mediante estímulo verbal), vertigem 
(n=1) e diminuição de força muscular (n=1). 

O local anatômico do trauma está representado na 
Tabela 2.
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TABELA 2: REGIÃO CRANIANA AFETADA NO TRAUMA

LOCAL ANATÔMICO DO TRAUMA

Local Total (n=196) Incidência (%)

Frontal somente 64 32,6

Frontal e outro local e não frontal 104 53,0

Frontal e face 16 8,2

Frontal e temporal 4 2,0

Frontal e parietal 2 1,0

Occiptal somente 37 18,9

Parietal somente 16 8,2

Temporal somente 14 7,1

Parietal e occiptal 5 2,5

Temporal e occiptal 2 1,0

Parietal e temporal 7 3,6

Não especificado 28 14,3

FONTE: OS AUTORES (2019)

Os mecanismos de TCE estão representados na Ta-
bela 3. Em 2 casos (1%), não foram especificados. 

TABELA 3: MECANISMO DE TCE DA POPULAÇÃO ESTUDADA

MECANISMO DE TRAUMA

Mecanismo Total (n=196) Incidência (%)

Queda 138 70,4

Queda de mesmo nível 45 23,0

Queda de nível (até 0,5m) 55 28,1

Queda de nível (1m) 34 17,3

Queda de nível (2m) 4 2,0

Acidente automobilístico 18 9,2

Colisão com objeto 23 11,7

Bicicleta /skate em movimento 14 7,2

Agressão 1 0,5

FONTE: OS AUTORES (2019)

TC foi realizada em 164 crianças (83,7%). Em 147 
(89,6%) não apareceram alterações no exame. Em 17 
(10,4%) casos houve alterações: fratura linear craniana 
(n=9); fratura de ossos nasais (n=1); hematoma epidu-
ral (n=5); hematoma subdural (n=1); hemorragia suba-
racnoide (n=3); contusão hemorrágica (n=2); otorragia 
(n=1); hemossinus (n=1); fratura cominutiva craniana, 
afundamento de crânio, pneumoencéfalo e edema ce-
rebral (n=1; evoluiu para óbito). O tempo mediano de-
corrido desde o TCE até a realização de TC de crânio 
foi de 4 horas (IIQ 3-4).

Quanto à conduta médica frente aos casos de TCE, 
23 (11,7%) foram internados, sendo que a maioria per-
maneceu menos de 24 horas na enfermaria. Interven-
ção cirúrgica foi necessária em 3 crianças (1,5%); intu-
bação e uso de solução salina hipertônica para controle 
de edema cerebral em 1 indivíduo, o qual evoluiu para 
óbito. 

A comparação entre achados clínicos de pacientes 
submetidos a TC de crânio e achados daqueles não 
submetidos a TC está representada na Tabela 4. A re-
lação entre o mecanismo de trauma e a realização do 
exame está representada na Tabela 5.

TABELA 4: MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE PACIENTES SUBMETI-
DOS A TC E PACIENTES NÃO SUBMETIDOS A TC DE CRÂNIO

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS EM RELAÇÃO À REALIZAÇÃO DE TC

Manifestação clínica Realizaram 
TC  (n=164)

Não realiza-
ram TC (n=32)

p

Vômitos 72 (43,9%) 7 (21,9%) 0,07

Sonolência 66 (40,2%) 10 (31,2%) 0,45

Irritabilidade 13 (7,9%) 1 (3,1%) 0,47

Cefaleia 10 (6,1%) 1 (3,1%) 0,69

Hematoma subgaleal 60 (36,6%) 13 (40,6%) 0,73

Perda de consciência 22 (13,4%) 3 (9,4%) 0,77

FONTE: OS AUTORES (2019)

TABELA 5: MECANISMO DE TRAUMA EM PACIENTES SUBMETIDOS 
A TC E EM PACIENTES NÃO SUBMETIDOS A TC DE CRÂNIO

MECANISMO DE TRAUMA EM RELAÇÃO A REALIZAÇÃO DE TC

Mecanismo de trauma Realizaram 
TC (n=164)

Não realizaram 
TC (n=32)

p

Queda de nível 81 (49,4%) 13 (40,6%) 0,36

Queda de mesmo nível 34 (20,7%) 11 (34,4%) 0,09

Colisão com objeto 19 (11,6%) 4 (12,5%) 0,99

Bicicleta / skate em 
movimento

12 (7,3%) 1 (3,1%) 0,48

Acidente automobi-
lístico

15 (9,1%) 3 (9,4%) 0,99

Agressão 1 (0,5%) 0 (0,0%) NS*

*NS = NÃO SIGNIFICATIVO
FONTE: OS AUTORES (2019)

Quando comparada idade com a realização ou não 
de TC de crânio, encontramos que não houve diferença 
significativa entre idade menor ou igual a 1 ano e rea-
lização do exame (p=0,18).

Foi comparada a probabilidade de realização de 
TC de crânio no grupo de pacientes com trauma de lo-
cal anatômico exclusivo frontal e no grupo com trauma 
em outros locais do crânio. A realização de TC de crâ-
nio foi significativamente mais incidente no grupo com 
trauma em outros locais anatômicos (95/104 – 91%) do 
que no grupo com trauma exclusivo frontal (45/64 – 
70%) (p=0,0008 – OR=4,46  IC95% 1,9 a 10,6)

Das 23 crianças que foram internadas, 3 não re-
alizaram TC de crânio. Das demais crianças, aquelas 
com alteração no exame de imagem permaneceram in-
ternadas por um tempo mediano de 3 dias (IIQ 2-10), 
enquanto que aquelas sem alteração no exame ficaram 
internadas por um período mediano significativamente 
menor (mediana de 1 dia - IIQ 1-9) (p=0,03). 
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DISCUSSÃO 
 
O traumatismo cranioencefálico (TCE) na popula-

ção pediátrica é uma das causas mais comuns de in-
ternações nos serviços de emergência. Segundo dados 
dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos 
Estados Unidos (CDC), as taxas de consultas por TCE 
aumentaram em todas as faixas etárias no período de 
2001-2002 a 2009-2010, sendo que o aumento maior 
de taxas aconteceu na faixa etária pediátrica, principal-
mente entre 0 e 4 anos. No presente estudo, a maior 
prevalência foi em pré-escolares e escolares. Assim 
como nossos dados mostraram, informações do CDC 
revelaram taxas mais altas de visitas à emergência por 
TCE em pessoas do sexo masculino2. Em nosso estudo, 
a maior parte dos atendimentos correspondeu a TCE 
em meninos. 

Nos Estados Unidos, de 2006 a 2010, os principais 
mecanismos de TCE na faixa etária pediátrica foram 
quedas (que corresponderam a 72,8% das consultas de 
crianças de 0 a 4 anos e 35,1% de 5 a 14 anos) e trauma 
contra objeto (34,9% das lesões entre 5 e 14 anos)2. En-
contramos dados semelhantes na população estudada, 
na qual o principal motivo de TCE foi queda, seguida 
de colisão com objeto. Haarbauer-Krupa e colaborado-
res (2018)10, com intenção de avaliar os mecanismos de 
TCE na população pediátrica (0-17 anos), selecionaram 
8233 pacientes de julho de 2012 a junho de 2014. Os 
autores apontaram como principal causa de lesão cra-
niana os traumas relacionados a esporte. No entanto, 
apenas 18% dos traumas sofridos por crianças de 0 a 4 
anos foram em atividades esportivas, sendo os meca-
nismos prevalentes de TCE nessa faixa etária, a colisão 
contra objeto (30%) e quedas (30%), o que coincide 
com os dados citados.

Assim como em nosso estudo, Wani et al (2017)11 
reportaram que a maioria dos pacientes pediátricos 
apresentou uma Escala de Coma de Glasgow (ECG) de 
13-15 (leve traumatismo craniano): 57,3%, seguido de 
9-12 (traumatismo cranioencefálico moderado): 29,8%, 
seguido por 8 ou menos (traumatismo cranioencefálico 
grave): 13%. Nesse estudo, os autores relataram maior 
prevalência de resultados desfavoráveis no grupo de 
pacientes com ECG ≤ 8 (65,3%). Em nosso estudo, o 
paciente que apresentou ECG <8 foi a óbito, sendo este 
um paciente masculino, 1 ano de idade, com glasgow 
7 na admissão. O mecanismo do trauma foi queda de 
nível (2 metros), havendo trauma em região parietal e 
temporal esquerdas. Em TC apresentou contusões he-
morrágicas, múltiplas fraturas de calota, fratura de teto 
de órbita direita, fratura cominutiva com afundamento 
de crânio em região temporoparietal esquerda. 

Vômitos têm sido associados a um risco aumenta-
do de traumatismo craniano mais grave com pior prog-
nóstico, sendo, muitas vezes, uma indicação para se 
submeter os pacientes à tomografia computadorizada 
(TC)12. Em concordância com nosso estudo, McKin-
lay, Lin e Than (2018)13 reportaram vômitos entre os 

principais sintomas relatados pelos pais e descritos nos 
prontuários médicos. Os pesquisadores relataram que o 
número de sintomas observados nos prontuários, inclu-
sive vômitos, foi menor do que o informado pelos pais. 
Isso pode ser devido ao maior tempo de contato dos 
pais com a criança, aumentando a percepção dos mes-
mos de qualquer mudança de comportamento, que, no 
entanto, pode não ter relevância clínica no momento da 
avaliação. Isso pode ter correspondência com nossos 
resultados, uma vez que muitos pais relataram vômi-
tos, principalmente após a criança ter chorado, porém, 
nenhum dos pacientes apresentou vômitos relaciona-
dos à hipertensão intracraniana. Segundo Borland et al 
(2018)14, lesão cranioencefálica na TC ou lesão cerebral 
traumática clinicamente importante são incomuns em 
crianças que apresentam TCE com vômitos isolados, e 
a estratégia de manter observação sem tomografia com-
putadorizada imediata parece apropriada. Da mesma 
forma, Pereira e Lima (2013)15 não encontraram relação 
entre vômitos e lesão cerebral em crianças com TCE 
leve. Osmond et al (2018)16 propuseram em seu estudo 
um refinamento do protocolo CATCH para orientar o 
uso de TC em crianças com traumatismo craniano leve. 
A adição de "≥ 4 episódios de vômitos" resultou em 
um protocolo aprimorado de 8 itens (CATCH2) com 
sensibilidade de 100% para intervenção neurocirúrgica 
e sensibilidade de 99,5% para lesão cerebral. Portanto, 
assim como em outros trabalhos, o nosso demonstrou 
que episódios de vômito isolados pós-TCE não são fa-
tores de risco independente para lesão intracraniana 
em pacientes com nível de consciência preservado.

Outro sintoma comumente relatado pelos pais é a 
sonolência, apontada em vários estudos como um dos 
principais sintomas apresentados pelas crianças que so-
frem TCE1. Em consenso com a literatura, identificamos 
a sonolência como um dos sintomas mais prevalentes 
entre os pacientes pediátricos. Kocyigit e colaboradores 
(2014)17 reportaram uma taxa de apenas 3,8% de sono-
lência entre 806 crianças que sofreram TCE leve, sendo 
que este sinal não foi significativamente relacionado a 
alterações nas imagens tomográficas, assim como rela-
tado por Fundarò et al (2012)18.

Uma das características clínicas geralmente usada 
como sinal preditivo de lesão intracraniana em crianças 
com TCE é a presença de hematoma subgaleal. Geral-
mente, os hematomas subgaleais nas regiões temporal, 
parietal ou occipital conferem maior risco de lesão in-
tracraniana, assim como os hematomas de maior ta-
manho. Com relação à idade, crianças de 0 a 6 meses 
parecem apresentar maior risco quando apresentam 
hematoma subgaleal19,20. Kupperman at al. (2009)5 en-
contraram maior prevalência de hematomas subgale-
ais frontais em sua população de estudo, sendo que 
os hematomas em outras regiões cranianas estiveram 
mais associados a lesões intracranianas. Em concordân-
cia com a literatura, em nossa análise, a maior parte 
dos hematomas subgaleais apresentados foram fron-
tais, sem repercussões clínicas. A idade das crianças 
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com hematomas subgaleais e lesão intracraniana foi 
variável, sendo que duas delas tinham menos de um 
ano de idade. Os hematomas subgaleais não frontais 
foram um dos elementos mais relatados por Rhine et 
al (2018)21 no TCE pediátrico. O fato de hematomas 
subgaleais frontais apresentarem menor relação com 
lesões intracranianas pode explicar a maior tendência 
de solicitação de TC de crânio nos pacientes com trau-
mas e hematomas em regiões não-frontais em nosso 
estudo. Isso também pode estar relacionado ao achado 
de que a maioria daqueles que não realizaram o exame 
foram os que tiveram trauma em região frontal somen-
te. Pesquisas demonstraram que ter um elemento de 
risco intermediário isolado do PECARN (como hema-
toma subgaleal não-frontal) não está associado a risco 
aumentado para traumatismo clinicamente importante, 
no entanto, crianças com menos de 3 meses de idade 
com hematoma subgaleal não-frontal extenso isolado 
apresentam risco aumentado para fratura ou lesão in-
tracraniana21. Fundarò e colaboradores (2012)18 repor-
taram relação significativa entre presença de hematoma 
subgaleal e alterações tomográficas. 

O relato de perda de consciência é frequentemen-
te utilizado como indicação para realização de TC de 
crânio para avaliação das crianças com TCE por ser 
considerado um fator de risco para lesão intracrania-
na17.  No entanto, Palchak et al. (2004)22 constataram 
que a perda de consciência isolada e/ou amnésia, ou 
seja, na ausência de outros achados clínicos sugestivos 
de lesão intracraniana, não são preditivas de alteração 
na TC ou necessidade de intervenção aguda. Os auto-
res apontaram que ao eliminar a perda de consciência 
isolada e/ou amnésia é possível diminuir o uso desne-
cessário de TC.  Observamos 3 casos em que houve 
relato de perda de consciência nos quais a TC não foi 
realizada. Um destes se referia a menino de 3 anos de 
idade que sofreu queda de nível (<0,5m) e apresen-
tou hematoma subgaleal frontal associado à perda de 
consciência, este ficou internado por 1 dia. Os outros 
dois pacientes ficaram apenas em observação por seis 
horas (um deles, de 3 anos, sofreu queda de mesmo 
nível com trauma em região frontal associado à perda 
de consciência, confusão e sonolência; e o outro, de 2 
anos, sofreu queda de nível <0,5m associada à perda 
de consciência e um episódio de vômito). 

A TC é o exame mais comumente utilizado para 
identificar possíveis lesões intracranianas nas crian-
ças, principalmente naquelas com TCE moderado ou 
grave. No entanto, as indicações de TC para TCE leve 
são controversas. O prognóstico da maioria dos trau-
mas leves é bom e aproximadamente 95% das imagens 
tomográficas são normais, enquanto que apenas 0,6% 
dos pacientes submetidos ao exame são admitidos no 
hospital17. Como relatam Marin et al (2014)23, a maioria 
das crianças com traumatismo cranioencefálico sofre 
de lesão cerebral traumática leve, com mais de 90% 
das tomografias nesses pacientes sem evidência de le-
são e menos de 1% requerendo intervenção aguda. Em 

concordância com a literatura, em nosso estudo, quase 
90% das imagens tomográficas foram normais.

Muitos atendimentos hospitalares devido a TCE 
incluem TC. Embora a TC seja eficaz no diagnóstico 
de TCE, aumenta o risco de uma criança desenvolver 
doença maligna. Estima-se que entre dois e dez em 
cada 10.000 exames de TC de crânio resultem em ma-
lignidade letal, com aumento do risco à medida que a 
idade diminui no momento da TC. Este exame é a fonte 
de dois terços da radiação proveniente de exames de 
imagem, e estima-se que um milhão de crianças todos 
os anos, nos EUA, são desnecessariamente submetidas 
à TC2. Kocyigit e colaboradores (2014)17 encontraram 
uma taxa de realização de TC de 35% entre os 806 pa-
cientes com TCE leve estudados. Fundaro et al (2012)18 
relataram que 58% dos pacientes com TCE leve realiza-
ram TC. Além de taxas de pedidos de TC variarem de 
acordo com o protocolo utilizado, os médicos levam 
em considerações questões médico-legais24,25. Studdert 
e sua equipe (2005)25 realizaram uma pesquisa envol-
vendo 824 médicos. A maioria (93%) relatou praticar 
medicina defensiva, sendo que 92% adotaram condutas 
como solicitação de exames, procedimentos diagnósti-
cos e encaminhamentos como medidas de autoprote-
ção. Entre os praticantes da medicina defensiva, 43% 
relataram que seu ato defensivo mais recente havia sido 
a requisição de exames de imagem em circunstâncias 
clinicamente desnecessárias. Além disso, a segurança 
dos médicos para avaliar crianças geralmente é menor 
do que para pacientes adultos, especialmente fora de 
hospitais pediátricos5.

Dessa forma, para evitar exposição das crianças à 
radiação iônica e evitar custos desnecessários ao siste-
ma de saúde, é necessário estabelecer protocolos para 
orientar a tomada de decisão clínica em caso de TCE 
leve em crianças, uma vez que raramente há lesão in-
tracraniana grave5.  

Com o objetivo de determinar o impacto nas taxas 
de pedidos desnecessários de TC e de detecção de TCE 
clinicamente importante após a aplicação do PECARN, 
Mihindu et al (2014)26 aplicaram os critérios do referi-
do protocolo retrospectivamente a partir de prontuá-
rios de pacientes com ECG 14-15 que realizaram TC 
após TCE. Os autores obtiveram 493 pacientes, entre 
os quais 91% não apresentaram alterações na TC. Os 
autores identificaram a realização de TC sem que hou-
vesse indicação para tal segundo o PECARN em 36% 
dos pacientes, sendo que nenhum destes apresentou 
alteração tomográfica. Apenas 15% entre os que apre-
sentavam indicação para tomografia tiveram alteração 
na imagem tomográfica e 0,6% necessitou de cirurgia. 
Chegou-se a conclusão que ao utilizar o PECARN, iden-
tificando crianças que não requerem TC, aumenta-se a 
possibilidade de encontrar um TCE clinicamente rele-
vante entre aquelas apresentam indicação para realizar 
tomografia26.

Marin, Weaver e Mannix (2017)27 realizaram um 
estudo para estimar os custos associados às visitas hos-
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pitalares nos EUA por TCE, comparando os custos de 
2006 a 2010 e avaliando fatores associados a custos 
mais altos. Os autores demonstraram uma alta taxa de 
visitas hospitalares por TCE no período, sendo respon-
sáveis por um montante desproporcional dos custos 
hospitalares em cada ano do período do estudo. O 
aumento nos encargos por atendimento devido a TCE 
ocorreu de forma independente da gravidade da lesão 
e foi especialmente relevante para aqueles pacientes 
que receberam alta, uma vez que a maioria dos aten-
dimentos por TCE no setor de emergência (87%) re-
sulta em alta ou transferência, dado que se assemelha 
ao que foi encontrado no presente estudo, no qual a 
maioria dos pacientes recebeu alta. Os pesquisadores 
ressaltam que estabelecer protocolos pode resultar em 
menor utilização de recursos e menores custos além de 
melhorar os resultados no atendimento de pacientes na 
emergência.

Dalziel et al (2018)28 compararam a relação custo-
-eficácia dos sistemas usuais de cuidados australianos 
e neozelandeses para abordagem do TCE na pediatria 
em relação aos algoritmos CHALICE, PECARN e CA-
TCH. Os pesquisadores relataram que o sistema usual 
de cuidados australiano e neozelandês foi mais eficaz 
e menos dispendioso que os três algoritmos mais utili-
zados, chegando a conclusão de que é prudente com-
preender o contexto dos serviços usuais e analisar o 
custo-benefício local antes de implementar algoritmos 
para decisão clínica ou introduzi-los em uma diretriz.

Em nosso estudo, poucas crianças foram interna-
das, sendo que a maioria delas apresentava algum sinal 
de alerta (perda de consciência, episódios de vômitos, 
sonolência, cefaleia intensa, confusão ou convulsão) 
ou um mecanismo de trauma mais violento (por exem-
plo, queda de nível de 3 metros) ou indeterminado. 
Alguns internamentos foram realizados devido a altera-
ções na imagem de tomografia. Não houve necessidade 
de internamentos prolongados. É importante lembrar 
que internamentos hospitalares acarretam riscos aos 
pacientes pediátricos, como subnutrição, infecções e 
reações físicas e emocionais adversas29-33.

Um paciente de 2 anos, sofreu queda de nível (3 
metros), havendo trauma em região frontal e face, he-
matoma periorbitário e perda de consciência. Realizada 
TC 1 hora após o trauma, sem alterações. Não hou-
ve intervenções médicas. Permaneceu internado por 9 
dias mesmo sem alterações em exame de imagem.

Estudos demonstram que a observação de crianças 
com TCE leve pode ser uma alternativa eficaz à reali-
zação imediata de TC. Nigrovic et al. (2011)34 relataram 
que pacientes pediátricos com trauma craniano que fo-
ram apenas observados tiveram uma taxa semelhante 
de TCE clinicamente importante, mesmo após o ajuste 
para fatores associados ao TCE. Os candidatos ideais 
para a observação antes da escolha por TC são aqueles 
pacientes que não têm risco alto nem muito baixo de 
TCE clinicamente importante, mas que podem ter ou-
tros fatores de risco que os colocam em um grupo de 

risco “intermediário”. Crianças menores de 2 anos de 
idade se enquadram em um grupo de risco intermediá-
rio caso não apresentem evidência de anormalidade do 
estado mental anormal ou fraturas cranianas, mas apre-
sentem pelo menos 1 dos seguintes fatores de risco: 
hematoma subgaleal não frontal, perda de consciência 
por mais de 5 segundos, mecanismo severo de lesão, 
ou alteração comportamental. Crianças de 2 anos de 
idade ou mais se enquadram em um grupo de risco 
intermediário caso não tenham evidência clínica de um 
estado mental anormal ou fraturas da base do crânio, 
mas tenham história de perda de consciência, vômitos, 
mecanismo severo de lesão ou dor de cabeça de forte 
intensidade. Nigrovic e colaboradores (2011)34 consta-
taram que para os pacientes que foram observados, os 
médicos pediram menos TC para aqueles cujos sinto-
mas (dor de cabeça, vômito ou alteração na ECG) me-
lhoraram durante o período de observação, sugerindo 
o sucesso dessa estratégia. Embora o risco de TCE clini-
camente importante neste grupo de risco intermediário 
seja não-negligenciável, a estratégia clínica de obser-
vação permite que a TC seja usada seletivamente para 
crianças que não estão em um grupo de alto risco e 
cujos sintomas progridem ou não se resolvem durante 
um período de observação. Raramente, as crianças com 
TCE leve terão deterioração clínica após um período 
após a lesão inicial (decorrente de aumento da pressão 
intracraniana por lesão expansiva ou edema cerebral 
progressivo). A incidência de diagnóstico tardio de le-
são  intracraniana ( criança com ECG inicial normal 
e exame físico normal que apresentou algum tipo de 
lesão intracraniana diagnosticada por neuroimagem 6 
horas após o trauma) é muito baixa35. Além disso, pais 
podem preferir a observação inicialmente no pronto 
atendimento à realização imediata de TC como conduta 
frente a um TCE leve após apresentadas as orientações, 
riscos e benefícios de ambas as estratégias (observação 
versus TC)36.

Dessa forma, sugere-se que protocolos para aten-
dimento de crianças com TCE incluam a observação 
como uma estratégia, principalmente para crianças com 
risco intermediário de lesão intracraniana37.

CONCLUSÃO

Há importante prevalência de traumas cranioence-
fálicos na faixa etária pediátrica, principalmente entre 
pré-escolares e escolares, sendo eles leves na maioria 
das vezes. As principais causas de TCE são quedas de 
nível e colisão com objeto, o que ressalta a importância  
de manter pessoas de convivência com crianças infor-
madas sobre ambientes e situações perigosas. A tomo-
grafia computadorizada de crânio em pacientes pedi-
átricos com TCE leve pode expor desnecessariamente 
os pacientes à radiação. Nosso estudo demonstra que 
da totalidade de crianças submetidas à TC, a grande 
maioria não teve alterações demonstradas pelo exame 
de imagem. Por este motivo, a história e o exame físico 
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do paciente, juntamente com uma observação clínica 
adequada, podem ser suficientes para excluir lesão in-

tracraniana significativa em muitas crianças, principal-
mente naquelas com trauma frontal isolado e TCE leve.

ABSTRACT - Objective: To evaluate the indication of computed tomography of the skull in children admitted to the 
pediatric emergency room of a tertiary care hospital in Curitiba after traumatic brain injury.  Method: Revision of 
medical records. Results: A total of 196 subjects, 60% male, with a mean age of 4.4 ± 4.1 years, were analyzed. Skull 
tomography was performed in 164 (84%), and 147 (90%) had no abnormalities in the exam. The probability of being 
submitted to tomography was not significantly influenced by clinical manifestations, mechanism of trauma and age. 
Request for the examination was significantly less incident when the trauma was on the frontal region. Conclusion: 
Skull tomography is performed in a high proportion of children who arrive at the emergency room with traumatic 
brain injury, whereas it is only altered in some cases. It is suggested that in cases of mild and exclusively frontal 
trauma, clinical observation and physical examination may be sufficient.

KEYWORDS - Craniocerebral trauma, Tomography, Skull, Pediatrics.
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RESUMO - INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença metabólica, de caráter multifato-
rial, afetando qualidade e estilo de vida, principalmente, pela ocorrência de hiperglicemia crônica que resulta 
em lesões de órgãos alvo a longo prazo e descompensações metabólicas agudas. Logo, se não controlada, 
estima-se uma redução na sobrevida maior que 5 anos. OBJETIVOS: Analisar o perfil clínico-epidemiológico 
de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 em Cascavel – PR. MÉTODOS: Estudo descritivo-retros-
pectivo, transversal, quantitativo, com base em dados do DATASUS, entre 2003 e 2013. RESULTADOS: Foram 
analisados 546 pacientes com diagnóstico isolado de DM2, a maior prevalência ocorreu 6ª década de vida 
(32,23%), elevada presença de pacientes com sobrepeso (40,6%). Além disso, a nefropatia diabética teve 
maior ocorrência dentre as complicações. CONCLUSÃO: Houve concordância dos dados obtidos em com-
paração a outras literaturas. Os resultados demonstram a importância de conhecer os fatores de risco, para 
elaboração de estratégias preventivas.
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INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença 
endócrina caracterizada por um grupo de desordens 
metabólicas, que inclui elevação da glicemia de je-
jum e elevações das concentrações de glicose san-
guínea pós-prandial, devido a diminuição da sen-
sibilidade a insulina em seus tecidos alvo. (1) Aliás, 
425 milhões de adultos no mundo tem diabetes e a 
estimativa é que em 2045 cerca de 629 milhões de 
pessoas terão a doença, incluindo com diagnóstico 
conhecido e outras que ainda desconhecem a exis-
tência desse diagnóstico. Já no Brasil, por sua vez, 
mais de 12 milhões de indivíduos são portadores 
de DM2. (2)
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2 - Professora da disciplina de Endocrinologia do curso de Medicina do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz – FAG. Título de Especialização 
em Endocrinologia e Metabologia conferido pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.
3 - Acadêmicos de Medicina, do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgarcz.
4 - Acadêmica de Medicina, do Centro Universitário Ingá.

Endereço para correspondência: Bruna de Souza Brito – R. Joaquim Távora, 1641 – Parque São Paulo, Cascavel – PR, 85803-750. 
Endereço eletrônico: bruna.brito94@hotmail.com

Além disso, segundo pesquisa governamental 
divulgada no Portal Brasil, quando comparados por 
sexo, as mulheres são a maioria. Já em relação a 
faixa etária: 0,6% entre 18 a 29 anos; 5% de 30 a 59 
anos; 14,5% entre 60 e 64 anos e 19,9% entre 65 e 74 
anos. Para aqueles com 75 anos ou mais de idade, o 
percentual foi de 19,6%. (3)

Deve-se lembrar ainda, que o DM2 está entre as 
10 principais causas de morte prematura em 2015, 
totalizando aproximadamente 3% dos óbitos em to-
das as faixas etárias no mundo. Em 2012, a doença 
matou 1,5 milhões de pessoas em todo mundo, às 
quais devem ser adicionadas 2,2 milhões de mortes 
causadas por doenças relacionadas com o diabetes, 
perfazendo um total de 3,7 milhões de mortes. Des-
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tas 43% ocorrem antes dos 70 anos de idade. No Brasil, 
entre os anos de 2005 e 2015, o diabetes passou do 7º 
para o 5º lugar dentre as principais causas de morte. (3) 

As complicações crônicas secundárias ao DM2 são 
as principais responsáveis pela morbidade e mortalida-
de dos pacientes diabéticos. As doenças cardiovascula-
res representam a principal causa de morte (52%). Di-
versos fatores de risco, passíveis de intervenção, estão 
associados ao maior comprometimento cardiovascular 
observado nesses pacientes. Entre estes estão a pre-
sença da nefropatia diabética (ND) e da hipertensão 
arterial sistêmica (HAS).(4) 

Quanto aos fatores de risco para o desenvolvimen-
to de DM2 evidências revelam que fatores como estilo 
de vida sedentário, alimentação rica em carboidratos e 
gorduras e o excesso de peso invariavelmente culmi-
nam com o estado de resistência insulínica, que pode 
associar-se ou não ao DM2 na dependência dos genes 
diabetogênicos envolvidos.(2)

Objetiva-se, portanto, neste trabalho, analisar o 
perfil epidemiológico de pacientes diagnosticados com 
Diabetes Mellitus tipo 2, no município de Cascavel – 
PR, no período de 2003 a 2013. 

METODOLOGIA

Neste estudo, foi realizado um levantamento de 
546 pacientes diagnosticados isoladamente com DM2 
no munícipio de Cascavel no período de 2003 a 2013. 
Foram analisados dados epidemiológicos dessa popu-
lação como sexo, sobrepeso, sedentarismo, faixa etá-
ria, uso de tabaco, além disso se apresentou alguma 
complicação crônica como acidente vascular cerebral, 
infarto agudo do miocárdio, pé diabético, nefropatia 
diabética, e ainda se foi submetido a amputações. 

Os dados analisados neste estudo são oriundos do 
HIPERDIA – Sistema de Cadastramento e Acompanha-
mento de Hipertensos e Diabéticos, gerido pelo Mi-
nistério da Saúde, através da Secretaria de Atenção à 
Saúde. Sendo processados pelo DATASUS – Departa-
mento de Informática do SUS, da Secretaria Executiva 
do Ministério da Saúde.

O presente estudo possuiu um caráter explora-
tório, quantitativo, descritivo e realizado de maneira 
transversal. Aliás, foram utilizados trabalhos da litera-
tura mundial que foram selecionados por meio de uma 
pesquisa bibliográfica com reconhecimento do material 
de forma seletiva e interpretativa, tendo sido utilizadas 
as plataformas virtuais do SciELO e PubMed, além de 
jornais, revistas científicas, livros e artigos da área da 
saúde.

RESULTADOS

Foram analisados 546 pacientes diagnosticados 
com Diabetes Mellitus tipo 2, no período de 2003 a 
2013, no município de Cascavel – PR, suas respectivas 
características se encontram na Tabela 1. Desse total de 

pacientes, 276 casos eram do sexo feminino (50,55%) e 
270 do sexo masculino (49,45%). 

TABELA 1: VARIÁVEIS CLÍNICAS E OS RESULTADOS ENCONTRA-
DOS DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM DIABETES MELLI-
TUS TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL – PR, NO PERÍODO DE 
2003 A 2013.

VARIÁVEIS NÚMERO % VARIÁVEIS NÚMERO %

Sexo  Faixa etária  

Masculino 270 49,45 Até 14 anos 2 0,38

Feminino 276 50,55 15 a 19 5 0,91

Sedentaris-
mo

 20 a 29 9 1,65

Presente 274 50,18 30 a 39 51 9,34

Sobrepeso  40 a 49 122 22,34

Presente 222 40,66 50 a 59 176 32,23

Complica-
ções por 
DM2

 60 a 69 123 22,53

Nefropatia 
diabética

30 5,49 70 a 79 47 8,61

Pé diabé-
tico

16 2,93 80 e + 11 2,01

Infarto 
Agudo do 
Miocárdio

14 2,56 Tabagismo

Acidente 
Vascular 
Cerebral

8 1,46 Sim 96 17,58

Amputa-
ções 

4 0,73 Não 520 82,42

Em se tratando das faixas etárias mais prevalentes, 
a grande maioria dos pacientes (77,1%) concentra-se 
entre 40 a 69 anos de idade, aliás, houve um pico má-
ximo de casos na sexta década de vida, com 176 casos 
(32,23%).  Apenas 67 pacientes (12,28%) se apresenta-
ram antes dos 39 anos de idade. Além disso, em todas 
faixas etárias houve majoritariamente mulheres, exceto 
na sexta e sétima década de vida houve predomínio 
do sexo masculino 50,56% e 56,1%, respectivamente, 
e ainda após os 80 anos de idade com 63,64%, como 
pode ser visualizado no Gráfico 1.

GRÁFICO 1: DISTRIBUIÇÃO DO ACOMETIMENTO MASCULINO E 
FEMININO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM 
COMPARAÇÃO A IDADE, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL – PR, NO 
PERÍODO DE 2003 A 2013. 
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Ainda, foi observado que o índice de sedentarismo 
foi elevado entre os pacientes diagnosticados com DM2, 
sendo esse de 50,18% (274 pacientes), foi considerado 
sedentário quem realizou menos de trinta minutos de 
atividade física, três vezes por semana e não realizava 
esforço pesado em casa ou trabalho. Além disso, de 
acordo com o Índice de Massa Corpórea (IMC), 40,66% 
dos casos apresentaram IMC ≥ 25, logo, sobrepeso ou 
graus de obesidade I, II, III, sendo a grande maioria do 
sexo feminino – 59,46% (132 casos) e principalmente 
na sexta década de vida, esses dados encontram-se no 
gráfico 2. 

GRÁFICO 2: CORRELAÇÃO DE HOMENS E MULHERES DIAGNOSTI-
CADOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 CONFORME O ÍNDICE 
DE MASSA CORPÓREA (IMC), NO PERÍODO DE 2003 A 2013, NO 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL – PR.

Entre os 546 pacientes analisados, 72 pessoas 
(13,19%) apresentaram complicações devido a DM2, 
destas a mais frequente foi nefropatia diabética com 
42%, seguida de pé diabético 22% dos pacientes, o in-
farto agudo do miocárdio ocorreu em 19% dos casos, 
o acidente vascular cerebral em 11% e por fim, am-
putações por diabetes estavam presentes em 6% das 
pessoas, como ilustrado no Gráfico 3. Além disso, o 
vigente estudo observou o uso de tabaco como fumo, 
identificado em 96 casos, totalizando 17,8% dos porta-
dores de Diabetes Mellitus tipo 2, vale ressaltar que das 
complicações por DM2 citadas, a que apresentou maior 
relação com o tabaco foi o pé diabético, já que 37,5% 
eram tabagistas.

DISCUSSÃO 

Não houve diferença significativa na incidência da 
doença entre ambos os sexos, fato que está de acordo 
com dados da literatura. No estudo desenvolvido, as 
faixas etárias mais frequentes foram aos 40 a 69 anos. 
Embora seja possível acometer qualquer faixa etária, 
sua incidência aumenta à medida que avança a idade.(5)

O DM2 é uma doença associada à obesidade e ao 
sedentarismo, esse estudo reforça essa associação de-
monstrando um percentual elevado de portadores de 
DM2 com sobrepeso (40,6%) e sedentários (50,18%). 
Essas estatísticas apontam que o aumento de peso agra-

va o avanço da doença, ou seja, a obesidade é uma 
das principais causas de DM2 para indivíduos predis-
postos geneticamente. Além disso, esses indivíduos são 
muito mais propensos ao surgimento de outras comor-
bidades, como hipertensão arterial. Vale ressaltar que 
a redução da prática de atividades físicas tem grande 
influência da modernização dos processos produtivos, 
inclusive na agricultura. (6) 

É essencial destacar que há um aumento do nú-
mero de pacientes mais jovens com DM2 por conta da 
obesidade, o estudo demonstrou que dentre os pacien-
tes menores de 40 anos, sendo 67 pacientes, 49,25% 
apresentavam sobrepeso. Esse achado pode estar re-
lacionado com a incidência crescente de obesidade na 
população. (6) 

É importante destacar que uma das explicações 
para diagnóstico de DM2 em paciente sem sobrepeso 
e que não seja considerado sedentário, é que além do 
fator genético há grande interferência de fator de risco, 
que seria uma mudança de consumo alimentar brasilei-
ro, com grande densidade energética, grande consumo 
de carnes, leite e derivados ricos em gorduras, além 
disso, a redução do consumo de cereais, frutas, ver-
duras e legumes. Sendo este, portanto, um importante 
fator de risco para DM2 independente do IMC. (7)

Por fim, as complicações da DM2 são categoriza-
das como distúrbios microvasculares e macrovascula-
res, resultando em retinopatia, nefropatia, neuropatia, 
doença coronariana e cerebrovascular. Ademais, esti-
ma-se que o risco dessas complicações é de 10 a 20 
vezes maior em pacientes diagnosticados com DM2. 
Vale ressaltar que há evidências de que diabetes mal 
controlado ou não tratado propiciam o desenvolvimen-
to de complicações em comparação com aqueles com 
o diabetes bem controlado. Diante disso, houve um nú-
mero significativo de pacientes com tais complicações 
neste estudo, demonstrando que se necessita prevenir 
o surgimento de mais complicações e ainda atentar-se 
sobre o tratamento correto e melhor controle metabóli-
co dos pacientes. (7) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante disso, a partir dos dados analisados foi pos-
sível concluir que houve concordância dos dados ob-
tidos nesse estudo em comparação ao apresentado em 
outras literaturas, o vigente estudo reforça que o DM2 
não tem uma causa específica e sim um conjunto delas, 
como predisposição genética, associado também aos 
hábitos de vida inadequados, portanto, é de extrema 
importância a identificação dos fatores de risco  que 
acometem a maioria dos pacientes e o desenvolvimen-
to de estratégias de prevenção, ou seja, é imprescindí-
vel modificações terapêuticas no estilo de vida, como 
orientação nutricional e a prática de atividades físicas 
regulares e, quando necessário e aprovado em pacien-
tes com alto risco, o uso de agentes farmacológicos. 

Diabetes Mellitus tipo 2: estudo retrospectivo clínico-epidemiológico no município de Cascavel de 2003 a 2013.
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ABSTRACT - INTRODUCTION: Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a multifactorial metabolic disease, affecting 
quality and lifestyle, mainly due to the occurrence of chronic hyperglycemia that results in lesions of target organs 
and acute metabolic decompensation. Therefore, if not controlled, a reduction in survival is estimated to be greater 
than 5 years. OBJECTIVES: To analyze the clinical-epidemiological profile of patients with type 2 diabetes mellitus in 
Cascavel - PR. METHODS: Descriptive, retrospective, cross-sectional, quantitative study based on DATASUS between 
2003 and 2013. RESULTS: A total of 546 patients with an isolated diagnosis of T2DM were analyzed, the highest 
prevalence was in the 6th decade of life (32.23%), large presence of overweight patients (40.6%). In addition, dia-
betic nephropathy had a higher occurrence among the complications. CONCLUSION: There was concordance of the 
data obtained in comparison to other literatures. The results demonstrate the importance of knowing the risk factors 
for the elaboration of preventive strategies.

KEYWORDS - Diabetes Mellitus, Type 2, Primary Prevention, Epidemiology.
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RESUMO - Esse trabalho tem como objetivo analisar o perfil epidemiológico dos pacientes notificados com 
hanseníase em Curitiba de 2001 a 2015. Foram analisadas 1.725 Fichas de Notificação Compulsória, acessadas 
pelo banco de dados do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde. Resultados mostraram 
diminuição de casos em 80% no período. Predominou homem branco, média de 46,7 anos, ensino funda-
mental incompleto, formas virchowiana (42,3%) e classificação operacional multibacilar (73,2%). Em 62,8% 
das fichas a baciloscopia não foi preenchida ou não realizada. Tempo médio entre diagnóstico e tratamento 
foi de 15,4 dias, sendo que 69,2% receberam tratamento no mesmo dia do diagnóstico. Das fichas preen-
chidas 82,3% obtiveram cura. Tempo médio do tratamento foi 11,7 meses com poliquimioterapia 12 doses e 
taxa de abandono de 3,6%. Mesmo com a diminuição no número de casos Curitiba persiste com problemas 
quanto ao diagnóstico precoce, preenchimento correto das fichas de notificação e busca ativa de contatos.

DESCRITORES - Hanseníase, Epidemiologia, Curitiba.
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ANÁLISE DE CASOS DE HANSENÍASE  
NOTIFICADOS EM CURITIBA - PARANÁ.

CASE ANALYSIS OF LEPROSY NOTIFIED IN CURITIBA - PARANÁ.

Kátia Sheylla Malta PURIM1, Lucas KARPSTEIN2, Ana Paula Gern JUNQUEIRA3, Luiz Henrique FURLAN4.

INTRODUÇÃO

A hanseníase é doença infecciosa, crônica, cau-
sada pela bactéria Mycobacterium leprae, ou bacilo 
de Hansen, de alta infectividade e baixa patogeni-
cidade, afetando principalmente pele e nervos pe-
riféricos.1

Embora seja uma das doenças mais antigas já 
registradas na literatura ainda hoje é importante 
causa de incapacidades, podendo levar a deformi-
dades, limitações, sequelas, impacto psicossocial e 
ocupacional e comprometimento da qualidade de 
vida2.

A hanseníase está presente principalmente em 
países subdesenvolvidos, sendo relacionada com 
condições de higiene e moradia precárias3.

O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking 
mundial de incidência de hanseníase, com mais de 
26 mil novos casos diagnosticados em 2015, totali-
zando 13% dos casos mundiais3, sendo as regiões 
norte e centro-oeste as maiores concentradoras de 
casos4. O Ministério da Saúde havia declarado o ob-
jetivo de eliminação da hanseníase até 2015, segun-

Trabalho realizado na Universidade Positivo (UP) – Curitiba, Paraná (PR), Brasil.
1 - Doutora em Medicina (UFPR) e Professora da Disciplina de Dermatologia da Universidade Positivo (UP).
2 - Graduando na Universidade Positivo.
3 - Médica graduada na Universidade Positivo 2018.
4 - Mestre em Medicina (UFPR) e Professor da Disciplina de Investigações em Saúde da Universidade Positivo (UP).

Endereço para correspondência: Ana Paula Gern Junqueira - Rua Cel. Pedro Scherer Sobrinho, 152 – apto 191 – Cristo Rei, Curitiba, PR / (41) 99684-5852 
Endereço eletrônico: anapaulajunqueira56@hotmail.com

do os parâmetros da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o que seria equivalente a atingir menos de 1 
caso por 10.000 habitantes. 

A distribuição geográfica da doença no país 
aponta para maior incidência no centro-oeste, norte 
e nordeste, deixando a região sudeste e sul com 
a menor taxa. O Paraná diagnosticou uma média 
de 1.500 casos novos por ano. As regiões de Ponta 
Grossa, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Maringá, Lon-
drina, Toledo e Curitiba registraram o maior número 
de casos5.

Não existe nenhuma técnica de prevenção pri-
mária estabelecida, além da difusão de informações 
sobre a doença. As principais medidas para evitar 
incapacidades e formas multibacilares são diagnós-
tico e tratamento precoce, exame dos contatos intra-
domiciliares e aplicação de vacina BCG6.

A notificação da hanseníase é obrigatória e, 
para que seja notificada, é preciso que o paciente 
apresente uma ou mais lesões de pele com alteração 
de sensibilidade, acometimento de nervo(s) com es-
pessamento neural e/ou baciloscopia positiva1.

Pouco se conhece sobre o comportamento da 
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hanseníase nas capitais do sul do país. O objetivo deste 
trabalho foi analisar o perfil epidemiológico dos casos 
notificados de hanseníase na cidade de Curitiba do ano 
de 2001 a 2015.

MÉTODOS

Estudo epidemiológico de série histórica de casos 
de pacientes diagnosticados com hanseníase do ano de 
2001 a 2015 na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil. 

Foi realizado levantamento a partir da base de da-
dos das Fichas de Notificação Compulsória acessadas 
através do banco de dados do Centro de Epidemiologia 
da Secretaria Municipal de Saúde. Os critérios de inclu-
são foram ter a ficha de notificação obrigatória preen-
chida na cidade de Curitiba entre o ano de 2001 e 2015. 
Já os critérios de exclusão foram ter a ficha de notifica-
ção não preenchida ou não preenchida corretamente, 
impossibilitando a análise. 

O projeto foi previamente submetido e aprova-
do por Comitê de Ética Institucional (CEP 1.104.681), 
e também pelo Centro de Epidemiologia da Secreta-
ria Municipal de Curitiba. Os dados foram analisados a 
partir de estatísticas descritivas.

RESULTADOS

A base de dados analisada apontou para declínio 
gradual no número de notificações feitas na cidade de 
Curitiba durante os anos de 2001 a 2015. Em 2001 fo-
ram notificados 163 casos na cidade, com pico de 188 
casos em 2002, passando a declinar gradualmente até 
o ano de 2015, quando foram notificados apenas 33 
casos (Tabela 1).

TABELA 1 - NÚMEROS DE CASOS DE HANSENÍASE NOTIFICADOS 
POR ANO NA CIDADE DE CURITIBA DE 2001 A 2015.

Do total de fichas analisadas, 79% são referentes 
a novos casos da doença, totalizando 1.365 pacientes. 
Entretanto, ainda houve 175 recidivas, 120 transferên-
cias e 65 outros modos de ingresso. 

A população com maior número de casos foi do 
sexo masculino (60,1%) com média de 46,7 anos de 
idade. Das fichas preenchidas, houve prevalência da 
raça branca (59,1%), classificação operacional multiba-
cilar e forma clínica virchowiana.

As faixas etárias mais acometidas foram de 41 a 
60 anos (42,8%) e de 21 a 40 anos (32,9%), deixando 

24,3% para os extremos de idade, ou seja, abaixo de 20 
anos ou acima de 60 anos de idade. A faixa etária de 
41 a 60 anos apresentou maior grau de incapacidade 
física e de comprometimento cutâneo no momento de 
diagnóstico.   

Quanto a escolaridade, 541 não foram preenchidas 
ou foram ignoradas. Nas fichas preenchidas (1184), os 
pacientes apresentavam ensino fundamental incompleto 
(34%), ensino primário incompleto (21,5%), ensino mé-
dio incompleto (12,2%), analfabetos (11,2%), ensino pri-
mário completo (6,9%), ensino médio completo (5,7%), 
ensino superior completo (4,5%), ensino fundamental 
completo (3,6%) e ensino superior incompleto (0,4%).

A forma virchowiana foi mais prevalente, concen-
trando 730 (42,3%) dos pacientes analisados, seguida 
pela forma dimorfa, com 527 (30,5%) casos, somando 
essas 72,8% do total de fichas analisadas. As formas 
indeterminada e tuberculóide predominaram nas mu-
lheres e as formas dimorfa e virchowiana nos homens 
(Tabela 2). 

TABELA 2 - PREVALÊNCIA DE FORMAS CLÍNICAS POR GÊNERO

Quanto à baciloscopia, em 62,8% dos casos não 
foi preenchida a ficha ou não foi realizado o exame. 
Entretanto, 73,2% dos pacientes diagnosticados com 
hanseníase foram classificados operacionalmente como 
multibacilar e 26,8% como paucibacilar.

Em relação ao número de lesões de pele, não hou-
ve preenchimento de quatro fichas. Das fichas preen-
chidas, 21,6% dos pacientes não demonstraram nenhu-
ma lesão de pele, 48,6% apresentaram de 1 a 10 lesões, 
22,8% de 11 a 20 lesões e apenas 7% tiveram mais de 20 
lesões de pele registradas. A forma clínica virchowiana 
apresentou maior quantidade de lesões de pele. 

Em apenas 634 fichas o número de nervos afeta-
dos pela doença foi preenchido. Dessas, 325 pacientes 
não tiveram nenhum nervo afetado, 99 tiveram 1 nervo 
afetado, 83 tiveram 2 nervos afetados e 127 tiveram 3 
ou mais nervos afetados, sendo que o maior número 
de nervos afetados foi de 10 nervos. A forma clínica 
vichowiana apresentou maior número de nervos com-
prometidos, sendo um nervo afetado para cada 1,7 pa-
cientes. A segunda forma com mais nervos afetados foi 
a dimorfa, com um nervo afetado a cada 1,6 pacientes.  

Dos pacientes avaliados quanto ao grau de inca-
pacidade física no momento do diagnóstico (1.614), 
54,5% não demonstraram nenhum grau de incapacida-
de, 29,6% demonstraram incapacidade grau I e 15,7% 
grau II. A maioria dos pacientes com grau I e II eram 
da forma virchowiana (51,8%) e da classificação ope-
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racional multibacilar (85,5%). Os homens apresentaram 
mais incapacidade física comparado as mulheres, sen-
do 67,6% de grau I e 68,1% do grau II de homens com 
a doença. 

Foram analisados 245 bairros que tinham notifica-
ção de casos de hanseníase no período de 2001 a 2015, 
sendo que 21,9% das fichas não tinham o bairro de re-
sidência preenchidos. Dos bairros preenchidos na ficha 
de notificação obrigatória, a região com maior número 
de notificações foi o CIC (Cidade Industrial de Curiti-
ba), concentrando 9,64%, seguido pelo Sítio Cercado 
com 7,27% e Cajuru com 6,97% dos casos notificados 
nesse período em Curitiba. Os bairros CIC, Cajuru e 
Sítio Cercado apresentaram o maior número de analfa-
betos, respectivamente (Figura 1).

FIGURA 1 - MAPA DE CURITIBA EVIDENCIANDO OS BAIRROS (CIC, 
SÍTIO CERCADO E CAJURU) COM MAIOR PREVALÊNCIA DA HAN-
SENÍASE. SENDO ESSES OS BAIRROS COM MAIORES NÚMEROS DE 
ANALFABETOS.

O esquema terapêutico inicial poliquimioterapia 
de 12 doses foi aplicado em 1072 pacientes com han-
seníase diagnosticada. Já 447 pacientes receberam o 
esquema poliquimioterapia 6 doses, 203 pacientes re-
ceberam outros esquemas terapêuticos e 3 fichas não 
foram preenchidas com o esquema terapêutico inicial 
utilizado para o paciente. 

Em 891 fichas o tipo reacional não foi preenchido 
(51,6%). Em 39,5% dos pacientes não houve nenhum 
episódio reacional. Já nos pacientes que desenvolve-
ram reação, 47,6% apresentaram reação tipo 1, e, nes-
ses, a maioria é da forma dimorfa da doença. Já 31,1% 
dos pacientes apresentaram reação tipo 2 e 21,1% re-
ação tipo 1 e 2. Nessas, a forma prevalente foi a Vir-
chowiana. Além disso, a forma operacional multibacilar 
apresentou aproximadamente 16 vezes mais reação do 
que a forma operacional paucibacilar.  

Dos pacientes, 69,2% iniciaram tratamento no mes-
mo dia do diagnóstico. Foi observado que o tempo 
entre o diagnóstico e tratamento não teve relação com 
o número de lesões e a incapacidade física dos pacien-
tes. O tempo médio de tratamento dos pacientes foi de 
11,7 meses. 

Em 4,4% das fichas não foi preenchido o modo 

de saída dos pacientes. Das fichas preenchidas 82,3% 
conseguiram a cura completa da hanseníase. A taxa de 
abandono foi de 3,6%, de óbito 2%, de transferência 
11,2%, e de erro diagnóstico 0,72%.  

O grau de incapacidade física no momento de 
saída não foi avaliado ou foi ignorado em 33,9% das 
fichas. Das fichas preenchidas (1140), 52,8% não apre-
sentaram grau de incapacidade física no final do trata-
mento. Entretanto, 31,7% apresentaram grau I e 15,3% 
grau II de incapacidade física.

Nenhuma pessoa em contato com o paciente foi 
examinada em 457 casos, e, em 80 fichas de notifica-
ção, esse campo não foi preenchido. Dos 68,8% casos 
preenchidos foram examinados pelo menos um contato 
do paciente diagnosticado com hanseníase. Na classi-
ficação operacional multibacilar foram examinados um 
ou mais contatos do paciente em 909 casos, enquanto 
no paucibacilar um ou mais contatos foram examina-
dos em 279 casos.  

DISCUSSÃO

A hanseníase é uma endemia nacional, porém, sua 
prevalência em Curitiba encontra-se abaixo da média 
brasileira. Desde o ano de 2003 esse município apre-
senta prevalência de menos de 1 caso para cada 10.000 
habitantes, o que é considerado eliminação da doença 
dentro dos parâmetros da OMS5,7. Logo, pode-se inferir 
que Curitiba alcançou a meta do Ministério da Saúde e 
da OMS (Gráfico 1). 

GRAFICO 1 - NÚMERO DE HABITANTES PARA CADA CASO DE 
HANSENÍASE NOTIFICADOS NA CIDADE DE CURITIBA DURANTE 
2001 A 2015 COMPARADO AO PARÂMETRO DA OMS DE ELIMINA-
ÇÃO DA DOENÇA.

 Entretanto, apesar da redução na detecção de ca-
sos novos, este coeficiente não indica adequado contro-
le da doença uma vez que a prevalência é influenciada 
por fatores operacionais7,10. Ainda há muitos aspectos, 
ferramentas e estratégias para melhorar a efetividade 
do processo de eliminação da hanseníase frente à situ-
ação epidemiológica em outros países1-3, as diferentes 
realidades regionais brasileiras4 e a capacidade de reso-
lução dos problemas de saúde pelos serviços públicos 
oferecidos a população8.

Análise de casos de Hanseníase notificados em Curitiba - Paraná.
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O presente estudo demonstra que a hanseníase 
predomina em faixa etária masculina economicamen-
te produtiva, na proporção de 1,5 homem para cada 
mulher. Este achado, similar a literatura9, pode se dar 
ao fato de que homens em faixa etária ativa tem maior 
contato com pessoas em ambiente extradomiciliar, sen-
do mais expostos à transmissão.

Nesta amostra, a forma clínica virchowiana que é 
mais grave, multibacilar e contagiosa ocorreu em 42,3% 
dos casos. O maior número de lesões de pele e de ner-
vos afetados nos casos virchovianos e dimorfos dessa 
série causa grande preocupação pelo potencial de per-
das e de prejuízos a qualidade de vida7,8. 

O longo tempo de evolução da hanseníase favore-
ce a intensidade e a extensão do acometimento neural 
periférico8. A presença de incapacidades físicas regis-
trada em 45,5% desta amostra no momento do diagnós-
tico provavelmente indica prevalência oculta e detec-
ção tardia da hanseníase. Reduzir incapacidade física é 
fundamental para minimizar estigmas, discriminação e 
preconceitos que dificultam a eliminação da doença2.

A correlação entre sexo e forma clínica tem sido 
descrita12,13 e, nesta investigação constatou-se predomí-
nio de manifestações virchowiana e dimorfa nos ho-
mens, e de tuberculóide e indeterminada nas mulheres. 
A maior prevalência de estágios adiantados da doença 
em homens pode apontar desinformação e demora na 
procura ao sistema de saúde, reduzindo oportunidades 
de diagnóstico na fase inicial, podendo ainda revelar 
deficiências no sistema de atendimento primário e epi-
demiológico13.  

Pesquisas apontam para incremento de casos de 
hanseníase entre as populações menos favorecidas10, 
dado confirmado nessa série, em que ensino funda-
mental incompleto, ensino primário incompleto, ensi-
no médio incompleto e analfabetos somam 78,9% dos 
casos. Em Curitiba, os bairros com maior prevalência 
da doença – CIC, Sítio Cercado e Cajuru - não tive-
ram nenhuma relação com suas respectivas densidades 
populacionais. Porém, essas regiões apresentaram em 
comum maior número de analfabetos, menor índice de 
desenvolvimento e destaque nos indicadores de pobre-
za da análise do censo 2010 do IPPUC (Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba)11. Assim 
como outras doenças infectocontagiosas, a hanseníase 
se relaciona com as condições de higiene, moradia e 
nível de renda populacional10. 

Observa-se que o grau de incapacidade física no 
momento do diagnóstico foi maior na forma virchowia-
na, o que reflete a maior severidade dessa forma clínica 
quando comparada às outras2. Esse achado pode reve-
lar aspectos vulneráveis relacionados às atividades de 
detecção precoce, habilidade no diagnóstico e manejo 
da doença na atenção primária.  Aprimoramento dos 
serviços básicos de saúde, bem como, capacitação con-
tinua das equipes multiprofissionais podem melhorar 
as medidas de prevenção e controle.

A baciloscopia não foi realizada ou foi ignorada 
em 62,8% dos casos, mesmo se tratando do exame 

complementar considerado “padrão ouro” na classi-
ficação operacional da doença e na notificação obri-
gatória1. Isso demonstra que o exame não está sendo 
realizado ou a ficha de notificação obrigatória não está 
sendo preenchida corretamente. A carga bacilífera do 
paciente se correlaciona com sua imunidade12 auxilian-
do o monitoramento do tratamento e a investigação 
epidemiológica.

Como 73,2% dos pacientes apresentou a classifi-
cação operacional multibacilar, é condizente que o es-
quema terapêutico inicial mais utilizado tenha sido a 
poliquimoterapia de 12 doses, seguindo o protocolo de 
tratamento indicado para essa classificação operacional1.

As reações hansênicas podem ocorrer antes, du-
rante ou após o tratamento, sendo causa frequente de 
incapacidades e abandono de tratamento7. Similar a li-
teratura, a reação tipo 1 foi mais encontrada na forma 
dimorfa e a reação tipo 2  na forma virchowiana. Além 
disso, a reação tipo 1 foi mais prevalente do que a 
reação tipo 2. Somado a isso, a forma virchowiana da 
doença é multibacilar e a forma dimorfa pode ser mul-
tibacilar ou paucibacilar, o que explica a maior preva-
lência de episódios reacionais entre os multibacilares.

O diagnóstico e o tratamento precoce da doença 
são importantes para evitar sequelas e transmissão, já 
que após a primeira dose a doença não é mais trans-
missível. O presente estudo revelou que em Curitiba o 
tempo médio entre diagnóstico e tratamento é de 15,4 
dias, sendo que 69,2% dos pacientes recebeu o trata-
mento no mesmo dia do diagnóstico e o maior tempo 
de demora para início do tratamento foi de 1.826 dias. 
Este achado aponta que ainda há falhas no tratamento 
precoce da hanseníase, fato que influencia diretamente 
no grau de incapacidade física, no número de nervos 
afetados, número de lesões cutâneas e possibilidade de 
transmissão da doença7.

Em 26,4% dos casos nenhum contato intradomici-
liar foi examinado, o que dificulta o diagnóstico pre-
coce da doença, pois a bactéria Mycobacterium leprae 
possui alta infectividade. Além disso, demonstra a falta 
de conhecimento ou de compromisso dos profissionais 
da saúde para fazerem busca ativa dos contatos dos 
doentes, evitando, assim atraso no diagnóstico e maior 
transmissibilidade1,8. Ações inovadoras para aumentar 
a cobertura de exames de contato de hanseníase, em 
especial intradomiciliares, podem e devem ser empre-
gadas para reduzir risco de adoecimento.

A cura da doença foi alcançada em 82,3% das 
fichas preenchidas nesse campo. O tratamento é for-
necido gratuitamente pelo SUS composto por doses 
mensais. Contudo, foi observado taxa de abandono de 
3,6%, que pode ser utilizada como um indicador na 
avaliação da capacidade do serviço de saúde em assistir 
aos casos de hanseníase14. 

Ao final do tratamento, das 1140 fichas preenchi-
das, 47% dos pacientes apresentou incapacidade física 
grau I ou II. Isso exemplifica que, ainda hoje, a hanse-
níase é a principal causa infecciosa de incapacidades. 

Entretanto, pode-se diminuir a chance de incapacida-
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ABSTRACT - The goal of this paper is to analyze the health profile of patients notified with leprosy in Curitiba from 
2001 to 2015. It were assessed 1.725 obligatory notification forms from the Epidimological Health Center. The results 
revealed drop of cases in the period. Prevalence white male, average of 46,7 years old, primary school not com-
pleted, subtype Virchowiana (42,3%) and multibacillary (73,2%). In 62,8% of the cases the skin smear was unfilled 
or not fulfilled. The average time between diagnosis and treatment was 15,4 days, part of which 69,2% received 
treatment in the same day of the diagnosis. Out of the filled forms 82,3% patients were cured. The average time 
of treatment was 11,7 months with polychemotherapy 12 shots and dropout rate of 3,6%. Even with the decrease 
of the number of cases in Curitiba remains challenges of early diagnosis, correct filled of the obligatory forms and 
active pursuits of contacts.

KEYWORDS - Leprosy, Heath profile, Curitiba.
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des com diagnóstico e tratamento precoces2.
Apesar do grande número de fichas de notificação 

obrigatórias, muitos campos ainda que formalmente 
normatizados pelo Sinan estavam sem preenchimento, 
fato que causou limitação na análise dos dados apre-
sentados. 

Portanto, os esforços do sistema de saúde devem 
ser aprimorados, fomentando crescente e continua bus-
ca de eficiência, porque mesmo após alcance da meta 
de eliminação, casos da doença continuarão ocorren-
do15. Por fim, os achados deste estudo revelam que 
há necessidade de melhoramentos na busca ativa de 
contatos, o resgate de abandonos, o preenchimento 
correto da ficha de notificação compulsória, o início 
precoce de tratamento e os exames necessários para 
melhor entendimento da doença visando reduzir riscos 

de reações hansênicas, deformidades, incapacidades fí-
sicas e sequelas permanentes.

CONCLUSÃO

O perfil de casos notificados foi de doença multi-
bacilar, nas formas virchoviana e dimorfa, comprome-
tendo homens na faixa etária economicamente ativa, 
com baixa escolaridade, grau I ou II de incapacidade 
instalada no momento do diagnóstico, submetidos à 
poliquimioterapia de 12 meses. Curitiba atingiu a meta 
estabelecida pelo Ministério da Saúde de menos de 1 
caso por 10.000 habitantes a partir de 2003, porém per-
sistem problemas que causam grande repercussão no 
prognóstico e no controle epidemiológico da doença.
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Barucci LRC, Cardoso JA, Magnagnagno OA. Fístula vesico-uterina pós cesárea: relato de caso. Rev. Méd. 
Paraná, Curitiba, 2019;77(2):45-46.

RESUMO - Introdução: a fístula vesico-uterina é a comunicação menos comum entre sistema geniturinário e 
reprodutor. É uma complicação rara e representa apenas 4% de todas as fístulas urogenitais. A maioria dos 
casos ocorre após procedimento obstétrico ou ginecológico, sendo que 83% relacionam-se com cesariana 
repetida. Se diagnosticada precocemente, a terapia conservadora é uma opção, visto que em até 6 meses a 
fístula pode ter fechamento espontâneo. Entretanto, o tratamento primário é o reparo cirúrgico, o qual apre-
senta bons resultados. Método: relato de caso baseado em dados retrospectivos do prontuário médico do 
paciente e revisão de literatura. Resultado: paciente do sexo feminino submetida a cesariana e evoluiu no 
pós-operatório com diagnóstico de fístula vesico-uterina. Conclusão: a fístula vesico-uterina, assim como as 
demais fístulas urogenitais, apresenta boa resposta ao tratamento cirúrgico, sendo que a primeira intervenção 
é a de maior sucesso, resultando na cura.

DESCRITORES - Fístula, Vesico-uterina, Uroginecologia, Urologia.
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Relato de Caso

FÍSTULA VESICO-UTERINA PÓS CESÁREA: RELATO DE CASO.

VESICO-UTERINE FESTER POST CESÁREA: CASE REPORT.

Letícia Rahal Cardoso BARUCCI1, Jorge Antônio CARDOSO2, Odirlei Antonio MAGNAGNAGNO3.

INTRODUÇÃO

A fístula vesico-uterina é a comunicação menos 
comum entre sistema geniturinário e reprodutor. É 
uma complicação rara e representa apenas 4% de 
todas as fístulas urogenitais. A maioria dos casos 
ocorre após procedimento obstétrico ou ginecoló-
gico, sendo que 83% relacionam-se com cesariana 
repetida. Se diagnosticada precocemente, a terapia 
conservadora é uma opção, visto que em até 6 me-
ses a fístula pode ter fechamento espontâneo. Entre-
tanto, o tratamento primário é o reparo cirúrgico, o 
qual apresenta bons resultados.

CASO CLÍNICO

Paciente do sexo feminino, 30 anos de idade, 
histórico de 7 gestações, dentre elas, 3 abortos e 4 
cesarianas, sendo a última há um ano. Paciente foi 
submetida à cesariana e após 3 meses evoluiu no 
pós-operatório com desconforto abdominal associa-
do a episódios recorrentes de hematúria macroscó-
pica franca e disúria. Iniciou-se investigação diag-
nóstica com exames de imagem: ultrassonografia de 
abdômen total e endovaginal, tendo como principal 

Trabalho realizado na Faculdade Assis Gurgacz – Cascavel – PR.
1 - Acadêmica de Medicina Faculdade Assis Gurgacz – Cascavel – PR.
2 - Médico especialista em Urologia – Hospital Norospar – Umuarama – PR.
3 - Professor Orientador na área de Pesquisa e Ensino Faculdade Assis Gurgacz – Cascavel – PR.

Endereço para correspondência: Letícia Rahal Cardoso Barucci – Av. Paraná, 4896 – CEP: 87.502-190, Umuarama – PR, Brasil – Telefone: (45) 99934-6621 
Endereço eletrônico: leticia-rahal@hotmail.com

hipótese, fistula vesico-uterina. Também foi solicita-
do o exame de urocultura que diagnosticou infec-
ção do trato geniturinário. Primeiramente optou-se 
por tratamento sintomático conservador para dor e 
infecção. Após 6 meses, paciente retorna com os 
mesmos sintomas. Então é submetida à cistoscopia 
confirmando o diagnóstico de fístula vesico-uterina 
de aproximadamente 1 centímetro em região ânte-
ro-posterior da bexiga (fundo vesical). Indicada a 
correção cirúrgica via abdominal transperitoneal e 
histerectomia total. Foi feita a dissecção da bexiga 
até o trajeto fistuloso, para removê-lo.

FIGURA 1 - DISSECÇÃO DA FISTULA VESICO-UTERINA.
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Logo depois, realizou-se o fechamento da bexiga 
em dois planos com fio catgut cromado 2-0 e histe-
rectomia realizada em técnica convencional. Paciente 
com boa evolução no pós-operatório, permanecendo 
10 dias com sonda vesical de demora (Foley) e remis-
são de todos os sintomas.

DISCUSSÃO

A fístula vesico-uterina caracteriza-se por ser a co-
municação entre a bexiga e o útero, a qual 1 caso em 
cada 1000 se dá por causas iatrogênicas5. Ocorre em 
1-4% de todas as fístulas urogenitais e geralmente se 
desenvolve após procedimentos obstétricos ou gineco-
lógicos3. A complicação se desenvolve principalmen-
te após cesariana, curetagem, migração de dispositivo 
contraceptivo intrauterino, parto com fórceps elevado, 
placenta percreta e embolização da artéria uterina4. A 
complicação apresenta um quadro clínico amplo e va-
riável, além de levar a diminuição da qualidade de vida 
e redução da fertilidade das pacientes, sendo causa de 
aborto no primeiro trimestre de gestação1. Os principais 
sintomas incluem: hematúria, incontinência urinária, 
menopausa cíclica, amenorreia e infertilidade4. A tríade 
de sintomas: incontinência urinária aguda seguida de 

amenorreia e hematúria cíclica é denominada Síndro-
me de Youssef, a qual é um sinal patognomônico da 
fístula5. Vários exames detectam a presença da fístula 
no trato urogenital, tais como: ultrassonografia trans-
-abdominal e transvaginal, cistoscopia, histerosalpin-
gografia, instilação vesical de azul de metileno, insu-
flação intrauterina de ar, fistulografia transperitoneal e 
transvesical, urografia e tomografia computadorizada4. 
O tratamento da fístula pode ser sintomático a partir 
de terapia hormonal, entretanto o principal método é 
dissecção cirúrgica do trajeto fistuloso, removendo-o2. 
Outro tratamento conservador que favorece o fecha-
mento da fístula é o cateterismo vesical com sonda de 
demora por 6 semanas, associado com antibioticoprofi-
laxia3. Há duas opções de tratamento cirúrgico, a saber: 
histerectomia total via abdominal transperitoneal com 
remoção da fístula, reconstrução das bordas da bexiga 
em dois planos e sondagem vesical de demora (mé-
todo mais recomendado); ou via vaginal, separando a 
bexiga da porção inferior e cervical anterior do útero2. 
A fístula vesico-uterina, assim como as demais fístulas 
urogenitais, apresenta boa resposta ao tratamento ci-
rúrgico, sendo que a primeira intervenção é a de maior 
sucesso, resultando na cura3.

ABSTRACT - Introduction: The vesico-uterine fistula is the least common communication between the genitourinary 
system and the reproductive system. It is a rare complication and accounts for only 4% of all urogenital fistulas. 
Most cases occur after obstetrical or gynecological procedures, 83% of which are related to repeated cesarean sec-
tion. If diagnosed early, conservative therapy is an option, since within 6 months the fistula may have spontaneous 
closure. However, the primary treatment is surgical repair, which has good results. Method: Case report based on 
retrospective patient medical records and literature review. Results: A female patient submitted to cesarean section 
and evolved postoperative with a diagnosis of vesico-uterine fistula. Conclusion: Vesico-uterine fistula, as well as 
other urogenital fistulas, presents a good response to surgical treatment, with the first intervention being the most 
successful, resulting in cure.

KEYWORDS - Fistula, Vesico-uterine, Urogynecology, Urology.
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Tanaka G, Duarte ML, Prado JLMA, Abreu EHG. Metástase muscular em paciente jovem com Carcinoma Vul-
var – uma complicação incomum. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2019;77(2):47-50.

RESUMO - A neoplasia vulvar representa 5% dos casos de câncer ginecológicos, sendo mais comum o car-
cinoma de células escamosas. Esse tipo de acometimento totaliza apenas 0,5% de todos os tipos malignos e 
acomete em sua maioria mulheres com idade superior a 70 anos. Apesar da dissecção cirúrgica ser padrão 
de tratamento para controle da doença, o índice de metástase é mais prevalente em linfonodos locais em 
torno de 20,5% enquanto linfonodos à distância 12,9%, seguido de disseminação menos comum para fígado, 
pulmão e ossos. O presente trabalho tem como objetivo expor o relato de caso de uma paciente de 37 anos 
com histórico de neoplasia maligna de vulva com disseminação para linfonodos inguinais, que mesmo após 
tratamento adequado, identificou-se via ressonância magnética disseminação metastática para corpos verte-
brais, musculatura paravertebral dorsal e lombar, fato raro e pouco descrito na literatura.

DESCRITORES - Carcinoma de Células Escamosas, Metástase Neoplásica, Neoplasias Musculares.
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Relato de Caso

METÁSTASE MUSCULAR EM PACIENTE JOVEM COM 
CARCINOMA VULVAR – UMA COMPLICAÇÃO INCOMUM.

MUSCULAR METASTASIS IN A YOUNG PATIENT WITH VULVAR 
CARCINOMA – AN UNUSUAL COMPLICATION.

Guilherme TANAKA1, Márcio Luís DUARTE2,  
José Luiz Masson de Almeida PRADO3, Eduardo Henrique Godoy de ABREU4.

INTRODUÇÃO

O câncer de vulva incide sob 5% dos casos de 
câncer ginecológicos, sendo indício em 2,5 casos 
a cada 100.000 mulheres, representando 0,5% de 
todos os tipos malignos.1,2 O câncer de vulva atin-
ge, em sua maioria, mulheres com idade avançada, 
caracterizando mais da metade das pacientes com 
idade superior aos 70 anos.1,2

O tipo mais comum do câncer de vulva é o car-
cinoma de células escamosas que somam cerca de 
80% desses casos.1,3 Existem dois tipos diferentes de 
lesões pré-neoplásicas conhecidas pelo carcinoma 
vulvar, que são a lesão intraepitelial escamosa de 
alto grau e a neoplasia intra-epitelial vulvar, ambos 
causados pela infecção do Papilomavírus Humano 
(HPV).1,3

Os casos de carcinoma vulvar têm crescido 
lentamente nas últimas décadas, porém, de manei-
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ra constante.1 Normalmente, as pacientes possuem 
um nódulo palpável ou com massa visível na vul-
va.2 Esse indício pode ou não apresentar secreção, 
disúria, sangramento ou prurido causado pela neo-
plasia.2

A dissecção da área infectada é o procedimen-
to cirúrgico padrão nos casos de câncer de vulva 
desde a década de 30.4 Por consequência desse pro-
cedimento, tanto a dissecção superficial da virilha 
quanto a profunda podem causar a divisão das fe-
ridas, infecções e também uma cura prolongada.4

Não obstante, as complicações oriundas des-
se procedimento podem gerar linfedema vulnerável 
à linfangite e também celulite, o que prejudica a 
marcha e demais atividades rotineiras.4 Entretanto, 
o propósito desse procedimento em pacientes diag-
nosticados com câncer vulvar está em elevar as suas 
chances para o controle permanente e também mi-
nimizar os possíveis danos funcionais pós-cura.4
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Da mesma maneira, deve-se levar em consideração 
os possíveis riscos de uma cirurgia radical em relação 
aos seus benefícios, proporcionando ao paciente uma 
possibilidade de sobrevivência a longo prazo.4 Assim, 
é comumente praticada a recomendação à linfadenec-
tomia contralateral quando diagnosticado os casos de 
linfonodos positivos ipsilaterais, por razão do risco à 
metástase contralateral e também pelas taxas que apon-
tam uma possibilidade de óbito em consequência da 
metástase linfonodal.4

O tratamento de metástases no câncer vulvar con-
siste na ressecção cirúrgica da área que fora afetada 
pela lesão.5 Esse tratamento é devido à dificuldade 
diagnóstica que a metástase apresenta, bem como a 
sua similaridade com outros tumores.5

RELATO DO CASO

Mulher de 37 anos com queixa de retenção uri-
nária, dor e dormência nos membros inferiores há três 
semanas. Exame físico demonstra hipoestesia tátil e vi-
bratória do dermátomo D6 em sentido caudal, além de 
paraparesia com força grau 2. História de neoplasia ma-
ligna de vulva – carcinoma de células escamosas, pou-
co diferenciado – com disseminação para linfonodos 
inguinais há 03 anos com realização de vulvectomia 
total, linfadenectomia inguinal bilateral, quimioterapia 
e radioterapia. 

A ressonância magnética (RM) da coluna demons-
trou múltiplas formações expansivas nos corpos ver-
tebrais, arcos costais e na musculatura paravertebral 
cervical e dorsal, compatíveis com metástases (Figuras 
1, 2, 3 e 4). Com o diagnóstico, a paciente iniciou, no-
vamente, tratamento com radioterapia.

FIGURA 1: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL NO 
CORTE AXIAL NA SEQUÊNCIA T1 COM CONTRASTE DEMONS-
TRANDO METÁSTASE NO MÚSCULO ESPLÊNIO DA CABEÇA À ES-
QUERDA (SETA BRANCA).  

FIGURA 2: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL NO 
CORTE AXIAL NA SEQUÊNCIA T1 COM CONTRASTE DEMONS-
TRANDO METÁSTASE NO QUARTO ARCO COSTAL À ESQUERDA 
(SETA BRANCA).  

FIGURA 3: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL NO 
CORTE AXIAL NA SEQUÊNCIA T1 COM CONTRASTE DEMONS-
TRANDO METÁSTASE NO MÚSCULO ERETOR DA ESPINHA À DI-
REITA (SETA BRANCA).  

Metástase muscular em paciente jovem com Carcinoma Vulvar – uma complicação incomum. 
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FIGURA 4: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR NO 
CORTE SAGITAL NA SEQUÊNCIA T1 COM CONTRASTE DEMONS-
TRANDO METÁSTASES NOS CORPOS VERTEBRAIS (SETAS BRAN-
CAS) E METÁSTASE NO PROCESSO ESPINHOSO DE L3 (SETA CIN-
ZA).

DISCUSSÃO

A ocorrência do carcinoma vulvar pode ser clas-
sificada em quatro variantes: local, pélvico, inguinal e 
distante.2,3 Nas ocorrências do carcinoma vulvar local, 
observam-se a distância e o diâmetro do tumor em re-
lação à margem de ressecção, devido ao seu risco mais 
importante.2,3 

Tais ocorrências costumam aparecer em pacientes 
que apresentam as lesões primárias maiores do que 4 
cm e também em pacientes que possuam o tumor com 
menos de 8 mm de distância da margem de ressecção.2,3 

Para o diagnóstico do carcinoma de células escamosas 
vulvar, deve-se observar se a lesão é unilateral ou se 
está apresentada na linha média ou bilateralmente.4

Pacientes com carcinoma de células escamosas 
vulvar de envolvimento clitoriano costumam receber os 

piores prognósticos.3 É recomendado que os pacientes 
que apresentam irregularidades patológicas vulvares 
sejam encaminhados para ambulatórios, a fim de verifi-
car o grau e a precisão do prognóstico, de maneira que 
estejam preparados para um resultado com linfonodos 
positivos e seu prognóstico.3

Entende-se que as metástases de um carcinoma 
podem variar de acordo com as necessidades metabó-
licas do organismo.6 O carcinoma pode ser previsto a 
partir da sua predisposição para prover metástases para 
os órgãos segundo as condições fisiológicas presentes.6

Os primeiros locais em que a metástase do cân-
cer vulvar se manifesta é correspondido através dos 
linfonodos inguino-femorais, enquanto o envolvimento 
dos nódulos da pelve é considerado como metástase 
distante.2 É importante ressaltar que a dissipação he-
matogênica pode comprometer outras partes do corpo, 
como fígado, ossos e até pulmão.2 Dados revelam que 
80,7% dos pacientes portadores de linfonodos negati-
vos sobrevivem por cerca de 5 anos.2

As metástases do carcinoma em linfonodos locais, 
representam 20,5% dos casos e, os linfonodos a distân-
cia detêm outros 12,9%.6 Em seguida, observa-se mais 
comumente a metástase do carcinoma para o fígado, 
pulmão e ossos.6

É incomum identificar a metástase nos músculos 
esqueléticos, dado pelo motivo de que suas condições 
homeostáticas são diferentes, ao que se incluem o 
constante trauma das células pela contração muscular e 
alta permeabilidade das células tumorais. 6

As condições homeostáticas específicas que difi-
cultam o desenvolvimento da metástase nos músculos 
esqueléticos se dão pelo fluxo e pelo pH sanguíneo, 
concentração de lactato alto e variação de oxigênio.6 
Todos esses fatores contribuem para um ambiente inós-
pito para o desenvolvimento e crescimento de células 
tumorais.6

O prognóstico é bastante reservado para os pa-
cientes com recorrência de câncer vulvar.1,2,3 Entretanto, 
observa-se que os prognósticos comumente apontados 
são questionáveis.1,2,3 Isso é devido ao alto número de 
metástases em mulheres que são descritos como carci-
noma colorretal, melanoma e também carcinoma ova-
riano.1,2,3

É importante ressaltar que poucos casos de metás-
tase nos músculos esqueléticos do câncer vulvar foram 
descritos, por essa razão, não existe um tratamento es-
pecífico recomendado.2 Deve-se entender a singulari-
dade de cada caso e procurar a melhor alternativa para 
o paciente.2

As chances de sobrevivência diminuem para 13,3% 
dos pacientes que possuem quatro ou mais linfonodos 
inguino-femorais positivos e para 11% em pacientes 
que possuem linfonodos pélvicos positivos.2 Sendo as-
sim, deve-se acompanhar a evolução do pós-tratamen-
to de maneira rigorosa.2,4 A incidência do retorno das 
lesões são altas e podem originar doenças invasivas e 
pré-invasivas.2,4

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2019; 77(2):47-50.
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CONCLUSÃO:

Relatamos um caso rara de neoplasia vulvar em 
paciente jovem com metástase muscular enfatizando a 
importância do seguimento constante de pacientes com 
neoplasias agressivas, independentemente da idade e 
da sua raridade, com o objetivo de prevenir possíveis 
complicações, principalmente metástases.

Metástase muscular em paciente jovem com Carcinoma Vulvar – uma complicação incomum. 

ABSTRACT - Vulvar neoplasm represents 5% of cases of gynecological cancer, and squamous cell carcinoma is more 
common. This type of involvement represents only 0.5% of all malignant types and affects mainly women over 70 
years old. Although surgical dissection is a standard treatment for disease control, the metastasis index is more prev-
alent in local lymph nodes around 20.5% while distance lymph nodes at 12.9%, followed by less common spread to 
liver, lung and bone. The objective of this study was to present a case report of a 37-year-old female patient with 
a history of malignant vulvar neoplasia with dissemination to inguinal lymph nodes, which, even after adequate 
treatment, was identified by magnetic resonance imaging metastatic dissemination to vertebral bodies, paravertebral 
musculature dorsal and lumbar, a rare fact and little described in the literature.

KEYWORDS - Fistula, Vesico-uterine, Urogynecology, Urology.
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RESUMO - INTRODUÇÃO: Cistos mesentéricos são tumorações císticas intra-abdominais benignas do me-
sentério. O colon ascendente é o mais afetado. A sintomatologia dos cistos mesentéricos é extremamente 
inespecífica. Pode ser dividida em seis tipos, cada um com seus subtipos: cistos de origem linfática, cistos de 
origem mesotelial, cistos de origem entérica, cistos de origem urotelial, teratomas císticos maduros e pseu-
docistos não-pancreáticos. O diagnóstico é realizado por meio de uma ultrassonografia abdominal ou uma 
tomografia computadorizada. O tratamento destas lesões deve ser a excisão cirúrgica. A ressecção laparos-
cópica é mais indicada, por diminuir a dor do paciente, reduzir o tempo de internamento pós-operatório e 
agilizar a recuperação. O prognóstico desses pacientes é muito bom, pois, à exceção dos cistos mesoteliais 
malignos, todos os cistos mesentéricos são benignos e sua exérese, geralmente, é curativa. DESCRIÇÃO 
CASO: Paciente feminina, 24 anos, queixa de dor e “contrações” em parede abdominal. Realizado tratamento 
cirúrgico, por meio de laparotomia exploratória, com ressecção de cisto mesentérico. Foi encontrado: cisto 
em mesocólon com cerca de 10x10cm, a nível de porção média de cólon ascendente, não aderido a planos 
profundos, com conteúdo claro em seu interior. Paciente recebeu alta no terceiro dia pós-operatório. A análi-
se anatomopatológica apresentou como resultado: segmento de tecido conjuntivo com infiltrado inflamatório 
crônico linfoplasmocitário, condizente com parede de cisto simples. O apêndice cecal apresentou hiperplasia 
folicular linfoide. CONCLUSÃO: Cistos mesentéricos são patologias raras, porém devem ser consideradas nos 
diagnósticos diferenciais em casos de massas abdominais. Têm bom prognóstico e o tratamento é cirúrgico, 
principalmente com a excisão laparoscópica.

DESCRITORES - Cirurgia Geral, Cisto Mesentérico.
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Relato de Caso

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO DE  
MESENTÉRIO SINTOMÁTICO: RELATO DE CASO.

SURGICAL TREATMENT OF SYMPTOMATIC  
MESENTERIC CYST: CASE REPORT.

Jurandir Marcondes RIBAS FILHO1, Renata DAMIN2, Guilherme Ferrarini FURLAN3,  
Giovana Landal de Almeida LOBO4, Marília de Souza PENIDO5.

INTRODUÇÃO

Cistos mesentéricos são tumorações císticas 
intra-abdominais benignas do mesentério. Até hoje, 
foram descritos menos de 1000 casos em toda a li-
teratura. A incidência desta patologia é de 1/100000 
em adultos e 1/200000 em crianças, mais prevalen-
te em mulheres, principalmente, durante a segunda 
década de vida. As localizações mais comuns destes 
cistos são: o intestino delgado (66%) e o intestino 
grosso (33%), sendo o cólon ascendente o mais co-

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, Curitiba, PR, Brasil.
1 - Médico Cirurgião Geral e do Aparelho Digestivo do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, Curitiba, PR, Brasil. Pesquisadora, orientadora, reda-
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2 - Médica residente do segundo ano de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, Curitiba, PR, Brasil. Pesquisadora, redatora e 
formatadora.
3 - Médico residente do primeiro ano de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, Curitiba-PR, Brasil. 
4 - Acadêmica do oitavo período de Medicina da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, Curitiba-PR, Brasil.
5 - Acadêmica de Medicina da Universidade Positivo.

Endereço para correspondência: Renata Damin - R.Magdalena Taborda Ribas , 728 . Curitiba, PR, Brasil – CEP - Tel: (41) 99901-3558
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mumente afetado.1,2

Cistos linfáticos e mesoteliais simples mantêm-
-se estáveis e, geralmente, assintomáticos. Já os 
linfangiomas e mesoteliomas benignos podem ter 
propriedades agressivas e, aparentemente, invasi-
vas.5 Os únicos cistos realmente malignos são os 
mesoteliomas malignos5 e a transformação maligna 
ocorre em menos de 3% dos casos.3,6

Também pode ser dividida em dois grandes 
grupos principais: os cistos mesoteliais e os cistos 
linfáticos. Na citologia, os cistos mesoteliais contêm 



52

células arredondadas, com núcleos regulares e redon-
dos, com nucléolos proeminentes e únicos e abundan-
te citoplasma. Histologicamente, são caracterizados por 
um tecido epitelial cúbico ou colunar, com parede fi-
brosa. Já os cistos linfáticos são constituídos de células 
alongadas, com núcleo oval, nucléolo pequeno e cito-
plasma escasso. Sua parede contém musculatura lisa e, 
raramente, células espumosas.5

Em crianças do sexo masculino, existe o predomí-
nio de linfangiomas, os quais podem se apresentar com 
dor abdominal aguda e, frequentemente, requerem res-
secção de estruturas adjacentes.5 

Existem várias etiologias para os cistos mesentéri-
cos. Por exemplo, um linfangioma se origina de uma 
malformação congênita, enquanto um cisto traumático 
advém de um hematoma mesentérico. Cistos entéricos 
surgem de divertículos intestinais. Um cisto mesotelial 
simples existe devido à falha na fusão das folhas do 
mesentério. Cistos urogenitais são vestígios de estrutu-
ras embrionárias, assim como teratomas, que são cistos 
embrionários.5

Cistos de mesentério são afecções raras e sua tera-
pêutica mais invasiva pode se mostrar duvidosa para os 
cirurgiões.  O relato e a discussão de casos contribuem 
para o conhecimento do profissional médico sobre 
condições pouco discutidas e confere maior segurança 
em seu manejo. Nesse contexto, o objetivo deste estu-
do é relatar um caso de cisto de mesentério e discutir 
suas etiologias bem como as modalidades terapêuticas.

METODOLOGIA

Os dados do caso a ser relatado foram colhidos 
do prontuário médico de paciente arquivado pelo am-
bulatório do serviço de Cirurgia Geral do Hospital Uni-
versitário Evangélico de Curitiba (HUEC). Um Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido para o uso das 
informações do prontuário foi obtido junto ao paciente, 
informando-o que sua identidade não será revelada e 
que nenhum benefício ou prejuízo estará atrelado a sua 
participação no estudo.

Foi selecionada ao estudo paciente do sexo femi-
nino, 24 anos, encaminhada após procura direta em 
Unidade Básica de Saúde para o ambulatório do Ser-
viço com queixa de dor abdominal de longa data. Du-
rante acompanhamento, diagnosticada com a patologia  
de cisto em mesentério após a realização de exames 
de imagem. Após discussão médica,  optado pelo trata-
mento cirúrgico, realizado no Centro Cirúrgico da mes-
ma Instituição.  

DESCRIÇÃO DO CASO

Paciente feminina, 24 anos, apresentou queixa de 
dor e “contrações” em parede abdominal à direita, em 
episódios diários, há aproximadamente 2 meses antes 
do atendimento. Negava doenças prévias, e alergias. 

Ao exame físico, encontrava-se em bom estado geral, 
lúcida e orientada no tempo e espaço, corada, hidra-
tada, acianótica, anictérica e afebril.  Abdômen fláci-
do e indolor à palpação, apresentando massa palpável 
dolorosa, de aspecto cístico, em fossa ilíaca direita. O 
restante do exame físico encontrava-se sem particula-
ridades.

A paciente havia realizado uma tomografia com-
putadorizada um mês antes, que demonstrava um cisto 
volumoso, com paredes finas, sem realce pelo contras-
te, situado em flanco/fossa ilíaca direita, deslocando 
ântero-lateralmente o cólon ascendente. Sem relação 
com rim direito e fígado. Medida de 84x81mm nos ei-
xos axiais.

Foi realizado tratamento cirúrgico, por meio de la-
parotomia exploratória, com ressecção de cisto mesen-
térico e apendicectomia de oportunidade. Para o pro-
cedimento, a paciente foi colocada em decúbito dorsal, 
sob raquianestesia. Foi realizada antissepsia da pele e 
colocação de campos estéreis. Feita incisão mediana 
infra e umbilical. Abertura da parede abdominal por 
planos. 

No inventário da cavidade, foi encontrado: cisto 
em mesocólon com cerca de 10x10cm, a nível de por-
ção média de cólon ascendente, não aderido a planos 
profundos, com conteúdo claro em seu interior, além 
do apêndice cecal – macroscopicamente íntegro.

Liberadas as aderências, foi retirado o cisto me-
sentérico, e enviado à anatomopatologia. Foi dissecado 
e ligado o ramo apendicular da artéria iliocecoapen-
dicocólica e o mesoapêndice – com fio algodão 2-0. 
Realizada a apendicectomia. Revisada a hemostasia. 
Feito o fechamento da aponeurose com vicryl 1 e o 
fechamento da pele com nylon 3-0. Ferida operatória 
coberta com curativo estéril. Não houve intercorrências 
durante o procedimento.

No primeiro dia de pós-operatório, a paciente 
apresentou dor intensa ao redor da ferida operatória, 
principalmente aos esforços. Iniciou dieta, com boa 
aceitação, sem náuseas ou vômitos. Não evacuou, mas 
relatou presença de flatos. Não apresentou outras quei-
xas. Receitado Tramal, porém paciente relatou alergia, 
foi trocado por Profenid.

Segundo dia pós-operatório, a paciente relatou 
melhora importante da dor, após início do uso da cinta 
elástica. Paciente apresentou evacuações normais e li-
beração de flatos. Manteve boa aceitação da dieta. Sem 
outras queixas.

Paciente recebeu alta no terceiro dia pós-ope-
ratório, com analgesia e orientações para retorno ao 
pronto-socorro se necessário, e retorno em 15 dias ao 
ambulatório do cirurgião responsável.

A análise anatomopatológica apresentou como 
resultado segmento de tecido conjuntivo com infiltra-
do inflamatório crônico linfoplasmocitário, condizente 
com parede de cisto simples. O apêndice cecal apre-
sentou hiperplasia folicular linfoide.

Tratamento cirúrgico de cisto de Mesentério Sintomático: relato de caso. 
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DISCUSSÃO

A sintomatologia dos cistos mesentéricos é extre-
mamente inespecífica.3,4 Frequentemente, são assinto-
máticos, mas pode apresentar-se com dor abdominal, 
náusea, vômitos, anorexia e alterações no hábito intes-
tinal, dependendo do volume do cisto.3,4 Raramente, a 
clínica pode ser exuberante, com forte dor abdominal 
e sintomas de obstrução intestinal, ou até simular uma 
ruptura de aneurisma aórtico.3 O único sinal encontra-
do em exame físico que pode ser associado especifica-
mente aos cistos mesentéricos é o sinal de Tillaux, que 
pode ser descrito como uma lesão maciça no abdômen 
móvel apenas na horizontal, e não na vertical.2 Nossa 
paciente apresentava apenas dor abdominal e massa 
palpável.

Aproximadamente metade destes tumores são cis-
tos quilosos. Estes são, frequentemente, congênitos, 
porém, podem ter relação com cirurgias abdominais 
prévias, doenças pélvicas e trauma. O primeiro rela-
to destes cistos foi realizado por uma anatomista, em 
1507, durante a autópsia de um menino de 8 anos. A 
primeira descrição ocorreu em 1842, por Rokitansky, e 
desde então, poucos casos foram relatados.3

Esta patologia é classificada de formas diferentes. 
Pode ser dividida em seis tipos, cada um com seus 
subtipos: (1) cistos de origem linfática – cisto linfático 
simples e linfangioma -, (2) cistos de origem mesotelial 
– cisto mesotelial simples, mesotelioma cístico benigno 
e mesotelioma cístico maligno -, (3) cistos de origem 
entérica – cisto de duplicação entérica e cisto entérico 
-, (4) cistos de origem urotelial, (5) teratomas císticos 
maduros (cisto dermóide) e (6) pseudocistos não-pan-
creáticos – origens traumática ou infecciosa.5

O diagnóstico pode ser realizado por meio de uma 
ultrassonografia abdominal ou uma tomografia compu-
tadorizada, como foi realizado no caso em questão. O 
ultrassom distingue entre massas planas e císticas, en-

quanto a tomografia pode determinar a extensão e o 
conteúdo císticos. Laparoscopia também é uma alterna-
tiva que pode auxiliar no diagnóstico pré-operatório.5 
O uso do diagnóstico por imagem deve ser valorizado, 
por demonstrar as relações anatômicas do tumor, prin-
cipalmente com as alças intestinais e grandes vasos, 
sendo essencial para o planejamento cirúrgico.3

O tratamento destas lesões deve ser a excisão ci-
rúrgica, que pode ser realizado por laparotomia ou la-
paroscopia. A ressecção laparoscópica é mais indicada, 
por diminuir a dor do paciente, reduzir o tempo de 
internamento pós-operatório e agilizar a recuperação. 
Não é recomendado simplesmente aspirar e drenar o 
cisto, devido à alta taxa de recidiva. A cirurgia deve 
ser realizada o quanto antes, para evitar complicações, 
como ruptura, hemorragia, torsão ou infecção.4,5 Pode 
ser necessário associar à uma ressecção intestinal, pan-
creática ou esplênica, dependendo da infiltração e lo-
calização do cisto.3 Nosso serviço realizou o tratamento 
por laparotomia, pela escassa disponibilidade dos ma-
teriais de laparoscopia.

O prognóstico desses pacientes é muito bom, 
pois, à exceção dos cistos mesoteliais malignos, todos 
os cistos mesentéricos são benignos e sua exérese, ge-
ralmente, é curativa. Existe, porém, um alto risco de 
recorrência, caso a ressecção seja incompleta. Apesar 
disso, até hoje, não foi relatado potencial metastático 
destes cistos. Alguns pacientes vieram a falecer devido 
ao aumento progressivo das dimensões desses cistos.5 
Nossa paciente encontra-se bem e sem queixas.

Cistos mesentéricos são patologias raras, porém 
devem ser consideradas nos diagnósticos diferenciais 
em casos de massas abdominais. O diagnóstico deve 
valer-se de algum tipo de exame de imagem. São casos 
de bom prognóstico, e o tratamento deve ser cirúrgico, 
principalmente com a excisão laparoscópica. Deve ser 
feita a classificação destes tumores, principalmente, por 
meio da anatomopatologia. 
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ABSTRACT - INTRODUCTION: Mesenteric cysts are benign intraabdominal cystic masses, that arise from the mes-
entery. The symptoms are extremely unspecific. The division can be made in six types, each one with different 
subtypes: lymphatic-origin cysts, mesothelial-origin cysts, enteric-origin cysts, urothelial-origin cysts, mature cystic 
teratomas and non-pancreatic pseudocysts. There are various etiologies for mesenteric cysts. The diagnosis is made 
with an abdominal ultrasound or a CT scan. The treatment of such lesions must be surgical excision. The laparo-
scopic resection has better indications, due to the reduction of the patients pain levels and length  of hospital stay, 
and expedited recovery. These patients have very good prognosis, because, except for mesothelial malignant cysts, 
all mesenteric cysts are benign, and the resection of such tumors is, usually, healing. CASE DESCRIPTION: Female 
patient, 24 years-old, with pain and “contractions” on the abdominal wall. The patient was treated surgically, with an 
exploratory laparotomy, with the resection of a mesenteric cyst. Upon cavity inspection, it was found: mesocolonic 
cyst around the middle portion of the ascending colon, not adhered to deep surfaces, with clear liquid content. 
The patient was discharged on the third post-operative day. The anatomopathological analysis showed: connective 
tissue segment with chronic lymphoplasmocytic inflammatory infiltrate, consistent with simple cyst wall. The caecal 

Ribas Filho JM, Damin R, Furlan GF, Lobo GLA, Penido MS. Surgical treatment of Symptomatic Mesenteric cyst: case 
report. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2019;77(2):51-54.
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appendix showed lymphoid follicular hyperplasia. CONCLUSION: Mesenteric cysts are rare pathologies, however, it 
should be considered as differential diagnosis for patients wth abdominal masses. The diagnosis must utilize some 
type of imaging. The prognosis is good, and the treatment should be laparoscopic excision.
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55

Nostre Neto A, Duarte ML, Prado JLMA, Silva MQP. Fratura por estresse do colo femoral em paciente fisica-
mente inativa – uma fratura rara. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2019;77(2):55-57.

RESUMO - Introdução: As fraturas por estresse do colo femoral, comumente relacionada a exercícios de exte-
nuação e corredores de longa distância, têm crescido entre pacientes não ativos fisicamente e em atividades 
de baixo impacto. Com o avanço dos estudos, notou- se que a parte hormonal, biomecânica e anatômica são 
realmente os verdadeiros fatores desencadeantes associados. Objetivo: relatar um caso e revisar a literatura 
acerca desta lesão. Materiais e Métodos: revisão do prontuário, registro fotográfico do método diagnóstico e 
revisão da literatura. Resultados: mulher de 52 anos com dor no quadril direito há dois meses. A ressonância 
magnética apresentou traço de fratura na porção interna do colo femoral com importante edema ao redor, 
compatível com fratura por estresse. Conclusão: na suspeita de fratura de colo femoral, a velocidade do diag-
nóstico é também prognóstica, de modo que caso a radiografia seja inconclusiva, como comumente é, a RM 
deve ser realizada.

DESCRITORES - Fraturas por estresse, Colo do fêmur, Imagem por ressonância magnética.
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Relato de Caso

FRATURA POR ESTRESSE DO COLO FEMORAL EM PACIENTE 
FISICAMENTE INATIVA – UMA FRATURA RARA.

FEMORAL NECK STRESS FRACTURE ON NON-ACTIVE PATIENT  
– A RARE FRACTURE.

Altamiro NOSTRE NETO1, Márcio Luís DUARTE2,3,  
José Luiz Masson de Almeida PRADO2, Marcelo de Queiroz Pereira da SILVA2.

INTRODUÇÃO

As fraturas por estresse são comumente rela-
cionadas a atletas iniciantes, corredores de longas 
distâncias e recrutas militares, sendo incomuns em 
outros grupos de indivíduos.1 

As fraturas por estresse do colo femoral, ocor-
rem devido a um desequilíbrio entre o estresse ex-
cessivo ou repetitivo sobre o osso trabecular do 
colo do fêmur e sua capacidade de sustentar tais 
cargas, reparar microtraumas e se remodelar.1

Muitos estudos erroneamente consideraram 
que apenas o sexo feminino é um fator de risco 
para o surgimento de fatores estressantes.2 Na reali-
dade, alterações hormonais, nutricionais, biomecâ-
nicas e anatômicas são os verdadeiros fatores que 
favorecem o aparecimento de fraturas por estresse 
em mulheres.2 A idade também não pode ser consi-
derada um fator de risco isolado.2 

A sintomatologia consiste no aparecimento de 
uma dor súbita, de aparecimento tardio, mal loca-

Trabalho realizado na WEBIMAGEM, São Paulo–SP, Brasil.
1 - Acadêmico de medicina da Universidade Metropolitana de Santos, Santos, São Paulo, Brasil.
2 - Radiologista da WEBIMAGEM, São Paulo, São Paulo, Brasil.
3 - Mestre em Saúde Baseada em Evidências pela UNIFESP, São Paulo, São Paulo, Brasil.

Endereço para correspondência: Márcio Luís Duarte, WEBIMAGEM, Av. Marquês de São Vicente 446, São Paulo, São Paulo, Brasil. Tel: 0xx13981112799
Endereço eletrônico: marcioluisduarte@gmail.com

lizada entre quadril e virilha, que piora de intensi-
dade com atividade física e com o suporte do peso 
corporal, cessando ao repouso.3 Esta dor muitas ve-
zes limita, e até proíbe, atividades adicionais, regu-
larmente se associando a uma marcha antálgica.3 É 
mais frequentemente notada na região anterior da 
virilha.3 No entanto, há relatos de dor na coxa ou na 
região glútea com irradiação para o joelho, poden-
do eventualmente ser notada em repouso e à noite.3 

Ocasionalmente, pouca dor é relatada até que 
o paciente sofra uma fratura completa.3 Fraturas 
incompletas podem progredir para sua totalidade 
e deslocar como complicações resultantes da não 
união e osteonecrose da cabeça femoral, com po-
tencial incapacidade permanente.1 

Assim que houver suspeita do diagnóstico de 
fratura por estresse de colo de fêmur, o paciente 
deve interromper o suporte de peso no quadril afe-
tado e uma radiografia de triagem deve ser realizada 
com urgência.3
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RELATO DO CASO

Mulher de 52 anos com dor no quadril direito há 
dois meses impossibilitando o uso de escadas, sendo 
necessário o uso de bengala ao andar e que piora ao 
se levantar. Informa que o uso de tramadol não di-
minui a intensidade da dor. Nega traumas e cirurgias 
anteriores. Refere osteopenia há quatro anos e praticar 
hidroginástica duas vezes por semana (45 minutos cada 
sessão) há cinco anos. Exame físico impossibilitado de-
vido à intensa dor e limitação funcional da articulação 
do quadril. Apresenta 166 cm de altura e 77 kg. IMC: 
27,94 kg/m2. A ressonância magnética (RM) apresentou 
traço de fratura na porção interna do colo femoral com 
importante edema ao redor, compatível com fratura por 
estresse incompleta (Figura 1). A paciente realizou tra-
tamento conservador com repouso, principalmente nas 
primeiras seis semanas na qual não apoiou os pés no 
chão, fisioterapia e perda de peso, voltando as ativida-
des normais três meses depois.

FIGURA 1: RM NO CORTE CORONAL NAS SEQUÊNCIAS T1 EM A E 
T2 STIR EM B DEMOSTRANDO TRAÇO DE FRATURA NA PORÇÃO 
INTERNA DO COLO FEMORAL COM IMPORTANTE EDEMA AO RE-
DOR, COMPATÍVEL COM FRATURA POR ESTRESSE.

DISCUSSÃO

Aproximadamente 75% das fraturas por estresse do 
colo do fêmur podem ser mal diagnosticadas ou não 
diagnosticadas no exame físico inicial.4 Esses pacien-
tes são, então, frequentemente tratados como distensão 
muscular, tendinite ou início precoce de osteoatrose do 
quadril devido à apresentação vaga dos sintomas.3

As fraturas por estresse podem ser divididas em 
tensionais e compressivas.3 As compressivas ocorrem 
no colo inferomedial e possuem menor risco de fratura 
podendo tipicamente ser abordadas de maneira não ci-
rúrgica.3 As tensionais ocorrem na porção superolateral 
do colo e possuem maior risco de deslocamento por 
conta do torque criado pela gravidade, o que acaba au-
mentando a tensão no local – é uma fratura por estresse 
de alto risco.3 

Enquanto, no passado, o diagnóstico de fraturas 
por estresse era realizado por radiografia ou cintilo-
grafia, hoje a ressonância magnética (RM) é o método 
diagnóstico de escolha devido a sua maior sensibili-
dade e especificidade.5 A RM é considerada ser 100% 
sensitiva, específica e mais precisa para o diagnóstico 
precoce e diferenciação com tumor e infecção.4 

De acordo com Naik et al. quando as fraturas fi-
cam evidentes na radiografia inicial, não há a necessi-
dade de novos exames complementares para confirmar 
o diagnóstico.6 Porém, o exame radiográfico no início 
dos sintomas pode ser normal.6 Normalmente, as radio-
grafias vão demonstrar alterações ósseas duas ou três 
semanas após o início dos sintomas, só sendo diagnos-
ticadas entre 10% e 29% dos casos.4

O tratamento precoce e apropriado é primordial 
na prevenção da progressão da lesão para uma fratura 
deslocada, que pode resultar em atraso na união, não 
união e osteonecrose.1,3

A conduta nas fraturas por estresse do colo femo-
ral depende da localização, extensão (se completa ou 
maior que 50% do colo femoral acometido; incompleta 
ou menor que 50% do colo femoral acometido) e dos 
desvios que a fratura apresenta.3

Fraturas incompletas podem ser acompanhadas de 
maneira conservadora enquanto as completas neces-
sitam de intervenção cirúrgica, assim como as fraturas 
que apresentam deslocamento entre os fragmentos.3

Quando o diagnóstico de fratura de colo femoral 
por estresse é feito, o repouso inicial na cama é man-
datório antes da intervenção cirúrgica, uma vez que 
mesmo com a falta de carga, a ativação do músculo 
ipsilateral para estabilizar a pelve pode resultar em des-
locamento da fratura.3

Demonstramos um caso de fratura por estresse do 
colo femoral em mulher, não praticante de atividades 
físicas de impacto ou que necessitem do suporte corpó-
reo, evidenciando um caso incomum.

CONCLUSÃO

Na suspeita de fratura de colo femoral, a veloci-
dade do diagnóstico é também prognóstica, de modo 
que caso a radiografia seja inconclusiva, como comu-
mente é, a RM deve ser realizada. Contudo, a suspeita 
médica deve ser relatada no pedido do exame, já na 
radiografia, orientando o posicionamento do paciente 
e a avaliação das imagens para o diagnóstico adequado 
da fratura.

Fratura por estresse do colo femoral em paciente fisicamente inativa – uma fratura rara.



57

ABSTRACT - Introduction: Stress fractures of the femoral neck, commonly related to strenuous exercise and long-dis-
tance runners, have been growing among non-physically active patients and in low impact activities. Objective: 
Report a case and review the literature about this uncommon lesion. Materials and Methods: We carried out a review 
of medical records, photographic record of diagnostic method, and review from the literature. Results: 52-year-old 
woman with right hip pain for two months. Magnetic resonance imaging showed a fracture trace on the internal 
portion of the femoral neck with significant surrounding edema, compatible with stress fracture. Conclusion: If a 
femoral neck fracture is suspected, the speed of diagnosis is also prognostic, so that if radiography is inconclusive, 
as is commonly the case, magnetic resonance imaging should be performed.

KEYWORDS - Stress fracture, Femur neck, Magnetic resonance imaging.
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Guerrer MI, Teixeira RW, Maffezzolli PB, Grinberg FRA, Caboclo MFSF, Tazima L. Hematopoese Extramedular 
como achado incidental em exame de imagem na emergência: relato de caso. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 
2019;77(2):58-61.

RESUMO - A hematopoese extramedular (HEM) é um mecanismo fisiológico compensatório de produção de 
células sanguíneas fora da medula óssea motivada por uma produção inadequada dessas células. Os locais 
mais comuns da HEM são o fígado, o baço e as regiões paraespinhais do tórax, mas pode acometer prati-
camente qualquer órgão ou tecido e simular lesões neoplásicas. No presente artigo relatamos o caso de um 
paciente atendido na emergência por um trauma de baixo impacto que, ao exame tomográfico, apresentava 
hepatoesplenomegalia e massas abdominais consideradas compatíveis com focos de hematopoese extrame-
dular em correlação com dados clínicos do paciente de mielofibrose.

DESCRITORES - Hematopoese Extramedular, Mielofibrose Primária, Tomografia Computadorizada.
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Relato de Caso

HEMATOPOESE EXTRAMEDULAR COMO ACHADO 
INCIDENTAL EM EXAME DE IMAGEM NA EMERGÊNCIA: 

RELATO DE CASO.

EXTRAMEDULAR HEMATOPOIESIS AS AN INCIDENTAL  
FINDING IN EMERGENCY: CASE REPORT.

Marcela Idalia GUERRER¹, Raphael Wagner TEIXEIRA¹, Pietro Bosquiroli MAFFEZZOLLI¹,  
Flávia Rafaella Abud GRINBERG³, Maria Fernanda Sales Ferreira CABOCLO², Leandro TAZIMA².

INTRODUÇÃO

A hematopoese compreende a formação e a 
maturação dos elementos do sangue. No adulto, 
ela ocorre na medula óssea dos ossos longos, arcos 
costais e vértebras; diferentemente do feto, onde a 
hematopoese se faz na vesícula vitelínica, no baço 
e no fígado7. Quando há falência dos sítios habi-
tuais da hematopoese, como ocorre nas desordens 
de substituição medular adquiridas (leucemia, lin-
foma, mielofibrose) e nas hemoglobinopatiais (ta-
lassemia, anemia falciforme, esferocitose), tem-se a 
hematopoese extramedular (HEM), um mecanismo 
fisiológico compensatório de produção de células 
sanguíneas fora da medula óssea motivada por uma 
produção inadequada dessas células9.

Os locais mais comuns da HEM são o fígado, 
baço e as regiões paraespinhais do tórax, mas pode 
acometer praticamente qualquer órgão ou tecido e 
simular lesões neoplásicas8.

Trabalho realizado no Hospital São Vicente - FUNEF de Curitiba-PR.
1 - Médico Residente em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital São Vicente - FUNEF de Curitiba-PR.
2 - Médico Radiologista e Preceptor da Residência Médica em Radiologia do Hospital São Vicente - FUNEF de Curitiba-PR.
3 - Acadêmico do curso de Medicina da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná.
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No presente artigo relatamos o caso de um pa-
ciente atendido na emergência por um trauma de 
baixo impacto que, ao exame tomográfico, apresen-
tava hepatoesplenomegalia e massas abdominais 
consideradas compatíveis com focos de hematopo-
ese extramedular em correlação com dados clínicos 
de mielofibrose.

RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, 82 anos, procurou 
um serviço de urgência e emergência da cidade de 
Curitiba-PR após queda de outro nível e queixa de 
dor no hemitórax direito. Como comorbidade co-
nhecida, o paciente era portador de mielofibrose 
em tratamento clínico.

Ao exame físico, apresentava-se em escala de 
coma de Glasgow 15, eupneico em ar ambiente, 
hipocorado, com sinais vitais estáveis, murmúrios 
vesiculares presentes bilateralmente e simétricos 
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sem ruídos hidroaéreos e abdome flácido, doloroso à 
palpação na fossa ilíaca direita, sem sinais de irritação 
peritoneal. Laboratorialmente, o hemograma mostra-
va pancitopenia (HB 5,5; HT 16,8; VCM 76; HCM 24; 
leucócitos 3.300; plaquetas 17.000), com reticulócitos 
+++, eritroblastos e desvio à esquerda até mielócitos no 
sangue periférico e função renal dentro dos limites da 
normalidade. Foram coletados os marcadores tumorais 
séricos alfa-feto-proteína, CA 125, CA 19-9 e CEA que 
vieram negativos.

Realizado tomografia computadorizada de tórax, 
abdome e pelve com contraste que demonstrou fratu-
ra do sexto arco costal direito, hepatoesplenomegalia 
e massas abdominais com densidade de partes moles, 
contornos lobulados e bem definidos, com padrão ho-
mogêneo e hipovascular de impregnação pelo meio de 
contraste iodado, localizadas nos espaços perirrenais 
bilateralmente, envolvendo as estruturas hilares e a 
porção proximal dos ureteres, sem comprometimento 
ou obstrução destas estruturas (Figuras 1 e 2) e localiza-
das em situação paravertebral bilateralmente e no espa-
ço pressacral (Figuras 3 e 4). A hepatoesplenomegalia e 
as massas abdominais foram consideradas compatíveis 
com focos de hematopoese extramedular, tendo em 
vista a história clínica de mielofibrose.

Como desfecho clínico, após compensação do 
quadro com analgesia e hemotransfusão de concentra-
do de hemácias e de plaquetas, o paciente foi encami-
nhado ao serviço médico hospitalar de seguimento da 
sua doença de base para continuidade do tratamento.

FIGURA 1 - TC PLANO AXIAL SEM CONTRASTE DEMONSTRANDO 
MASSAS PERIRRENAIS (SETAS).

FIGURA 2 – TC PLANO CORONAL FASE TARDIA DEMONSTRANDO 
MASSA PERIRRENAL À DIREITA ENVOLVENDO O SISTEMA COLE-
TOR (SETA). NOTA-SE AINDA HEPATOESPLENOMEGALIA. 

 

FIGURA 3 - TC PLANO AXIAL FASE VENOSA DEMONSTRANDO 
MASSAS EM SITUAÇÃO PARAVERTEBRAL AO NÍVEL DE L5-S1 (SE-
TAS).
 

FIGURA 4 - TC PLANO SAGITAL FASE VENOSA MOSTRANDO MAS-
SAS NO ESPAÇO PRESSACRAL (SETAS).

Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2019; 77(2):58-61.
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DISCUSSÃO

A mielofibrose idiopática é um distúrbio mielopro-
liferativo crônico caracterizado por fibrose da medula 
óssea, hepatoesplenomegalia, presença de precursores 
mieloides e eritroides na circulação periférica e algum 
grau de anemia. HEM é uma entidade característica 
desta doença, sendo um mecanismo fisiológico com-
pensatório no qual há formação e desenvolvimento de 
células sanguíneas fora da medula óssea em situações 
em que há uma incapacidade de suprimento da de-
manda corporal¹.

No feto, ocorre de ativamente no saco vitelínico, fí-
gado e baço, contribuindo para o desenvolvimento he-
matopoiético intrauterino antes da formação da medula 
óssea. Em contrapartida, fora do ambiente intrauterino, 
ocorre passivamente nos casos de distúrbios hemato-
lógicos benignos e doenças hematológicas malignas, 
como leucemias, linfomas e mielomas². Qualquer local 
pode ser acometido pela HEM, no entanto, os sítios 
usuais são fígado, baço e linfonodos. Outros locais me-
nos comuns são pleura, rins, intestino, pele, ovários, 
sistema nervoso central, espaço epidural e adrenais³.

Segundo o trabalho de Roberts AS e colaborado-
res8, os dois locais abdominais mais frequentes da HEM 
são fígado e o baço, manifestando-se mais comumente 
como organomegalia, sendo que massas focais também 
podem acontecer mais raramente. O envolvimento pe-
rirrenal é um local abdominal comum de HEM e é a 
manifestação retroperitoneal mais comum. O aspecto 
típico da HEM perirrenal é uma massa com densidade 
de partes mole ao redor dos rins e que não afeta o con-
torno ou a função do rim. A HEM também pode ocorrer 
na área pressacral menos comumentemente e normal-
mente manifesta-se como espessamento nodular irre-
gular dos tecidos moles e geralmente é assintomático.

Em outro estudo5, a ocorrência de HEM renal foi 
descrita como rara, tendo sido observada em diversos 
casos de malignidades hematológicas, assim como em 
doenças hematológicas benignas, não sendo incomum 

que o sítio de HEM seja encontrado ao acaso, já que os 
pacientes acometidos costumam estar assintomáticos. 
Com frequência, a hematopoese extramedular renal se 
associa a esplenomegalia relacionada à mielofibrose4.

O diagnóstico radiológico da HEM pode ser bas-
tante desafiador. Deve ser feito, preferivelmente, com 
tomografia computadorizada (TC) contrastada, embora 
nem todos os casos se beneficiem do uso de contraste5. 
Exemplo disso é o caso relatado por Imai K e colabora-
dores¹¹, no qual há a descrição de estruturas semelhan-
tes à uma “casca” renal homogênea, hipodensa, com 
densidade de partes moles nos espaços perinéfricos bi-
laterais que não é realçada por contraste. Geralmente, 
quando há envolvimento renal, as lesões aparecem na 
TC como infiltrados intersticiais focais ou nódulos se-
melhantes a tumores que se estendem para dentro do 
sistema pielocalicial6.

No caso acima descrito, a TC evidenciou hepato-
esplenomegalia, massas perrirenais, paravertebrais bi-
lateralmente e na região pressacral. Não foi observada 
alteração da função renal e o paciente encontrava-se 
assintomático. Os sítios de hematopoese extramedular 
foram achados tomográficos incidentais em um pacien-
te idoso vítima de queda de outro nível com mielofi-
brose em tratamento. HEM extratorácica acometendo 
múltiplos sítios é um fato muitíssimo incomum, o diag-
nóstico definitivo é dado após biópsia da lesão com 
análise histopatológica e o tratamento é o da doença 
de base9.

CONCLUSÃO

A hematopoese extramedular pode acometer pra-
ticamente qualquer órgão ou tecido e simular lesões 
neoplásicas, logo seu reconhecimento como hipótese 
diagnóstica nos exames de imagem é de extrema im-
portância, destacando o papel fundamental dos dados 
clínicos em correlação com os achados de imagem para 
sugerir esse diagnóstico.

Hematopoese Extramedular como achado incidental em exame de imagem na emergência: relato de caso.
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ABSTRACT - Extramedullary hematopoiesis is a compensatory physiological mechanism of production of blood 
cells outside the bone marrow motivated by inadequate production of these cells. The most common sites are the 
liver, spleen and paraspinal regions of the chest but can affect virtually any organ or tissue and simulate neoplastic 
lesions. In the present article we report the case of a patient treated in the emergency room with a low impact trau-
ma who presented on computed tomography hepatosplenomegaly and abdominal masses considered compatible 
with foci of extramedullary hematopoiesis in correlation with clinical data of myelofibrosis.

KEYWORDS - Extramedullary Hematopoiesis, Primary Myelomielofibrosis, X-Ray Computed Tomography.
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Guerrer MI, Teixeira RW, Ribeiro JPM, Souza JGW, Zukovski EB, Caboclo MFS. Hemangioma mamário em 
mamografia de rastreamento: relato de caso. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2019;77(2):62-64.

RESUMO - Hemangiomas são tumores vasculares benignos raros na mama. São de origem extraparenquimal 
e desenvolvem-se no tecido celular subcutâneo. O diagnóstico por exames de imagem pode ser difícil já que 
não apresentam características específicas, podendo ser confundidos com tumores malignos. Relatamos nesse 
artigo o caso de uma paciente portadora de hemangioma mamário em que a mamografia de rastreamento 
inicialmente demonstrou resultado inconclusivo, havendo necessidade de complementação diagnóstica com 
exame clínico e ultrassonografia para o laudo final de achados benignos (BI-RADS 2).

DESCRITORES - Hemangioma, Mama, Mamografia.
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Relato de Caso

HEMANGIOMA MAMÁRIO EM MAMOGRAFIA  
DE RASTREAMENTO: RELATO DE CASO.

BREAST HEMANGIOMA IN SCREENING  
MAMMOGRAPHY: CASE REPORT.

Marcela Idalia GUERRER¹, Raphael Wagner TEIXEIRA¹, João Paulo Michaelis RIBEIRO¹,  
Jessica Gabriela Welter SOUZA¹, Eduardo Bilaqui ZUKOVSKI³, Maria Fernanda Sales Ferreira CABOCLO².

INTRODUÇÃO

Os hemangiomas são tumores vasculares be-
nignos, ocorrem por proliferação de vasos capilares, 
podendo ser de dois tipos, capilar ou cavernoso. 
São descritos em vários órgãos, porém tem baixa 
ocorrência na mama¹. 

O diagnóstico por imagem pode ser difícil, já 
os hemangiomas mamários não apresentam carac-
terísticas específicas, podendo ser confundidos com 
tumores malignos¹. Na mamografia, normalmente 
aparecem como uma lesão superficial com forma-
to lobulado ou oval, de margens circunscritas ou 
microlobuladas e com densidade similar ao parên-
quima mamário adjacente. Na ultrassonografia seu 
aspecto ecográfico é variável, um terço deles são 
hiperecogênicos e dois terços são isoecogênicos ou 
hipoecogênicos. Essa heterogenicidade pode ser 
atribuída à presença de múltiplos canais vasculares 
visualizados histologicamente no subtipo caverno-
so³. 

Relatamos nesse artigo o caso de uma paciente 
portadora de hemangioma mamário em mamogra-

Trabalho realizado no Hospital São Vicente - FUNEF de Curitiba-PR.
1 - Médico Residente em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital São Vicente - FUNEF de Curitiba-PR.
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fia de rastreamento que, inicialmente, teve resulta-
do inconclusivo (BI-RADS 0), com necessidade de 
complementação com exame clínico e ultrassono-
grafia para o laudo final de achados benignos (BI-
-RADS 2).

RELATO DE CASO 

Paciente D.S.O., sexo feminino, 67 anos, deu 
entrada no serviço de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem do Hospital São Vicente de Curitiba, Para-
ná para realizar mamografia de rastreamento. Pre-
viamente já possuía diagnóstico de hemangioma na 
mama direita. 

A mamografia demonstrou nódulos de formato 
oval, com margens microlobuladas e radiodensidade 
semelhante à do parênquima fibroglandular mamá-
rio adjacente, justapostos no quadrante superolate-
ral da mama direita com extensão ao prolongamen-
to axilar. Apresentava ainda calcificações grosseiras 
tipicamente benignas de permeio aos nódulos: BI-
-RADS 0 (Figuras 3, 4, 5 e 6), sendo recomendada 
complementação diagnóstica com ultrassonografia. 
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Prosseguindo a investigação, à ectoscopia a lesão 
localizava-se no terço médio do hemitórax anterior di-
reito, com base azulada, não homogênea, apresentan-
do pápulas violáceas e nódulos entremeados com pele 
sã (Figuras 1 e 2). 

Na ultrassonografia mamária ao modo Doppler 
observou-se estruturas vasculares ectasiadas, localiza-
das superficialmente na tela subcutânea, com focos 
grosseiros de calcificações de permeio (Figura 7), com 
laudo final BI-RADS 2, achados mamográficos e ultras-
sonográficos benignos, recomendando-se continuidade 
do rastreamento mamográfico anual de acordo com a 
faixa etária da paciente.

FIGURAS 1 E 2 - ECTOSCOPIA.

 

FIGURAS 3 E 4 - MAMOGRAFIA INCIDÊNCIAS CRANIOCAUDAIS 
DIREITA E EQUERDA.

 

FIGURAS 5 E 6 - MAMOGRAFIA INCIDÊNCIAS MEDIOLATERALO-
BLIQUAS.

 

FIGURA 7 -  ULTRASSONOGRAFIA AO MODO DOPPLER. 

DISCUSSÃO

Os hemangiomas são tumores vasculares benig-
nos, ocorrem por proliferação de vasos capilares, po-
dendo ser de dois tipos, capilar ou cavernoso. São des-
critos em vários órgãos, porém têm baixa ocorrência 
na mama¹, sendo que os hemangiomas da mama foram 
encontrados em 1,2% das amostras de mastectomia e 
11% dos espécimes post-mortem de mamas femininas³. 
Na mama são de origem extraparenquimal e desenvol-
vem-se superficialmente à fáscia peitoral anterior no 
tecido celular subcutâneo¹.

Na mamografia, normalmente aparecem como nó-
dulos lobulados ou ovais, de margens circunscritas ou 
microlobuladas, isodensos em relação ao parênquima 
mamário fibroglandular ao redor³. As calcificações po-
dem estar presentes, todavia sua presença é incomum. 
No entanto, estes achados não são específicos, o que 
pode explicar o número significativo de hemangiomas 
classificados como BI-RADS 3 (achados provavelmente 
benignos) e a não diferenciação deles com fibroadeno-
mas ou cistos (achados benignos)4. 

Outro dado importante, que dificulta a caracteri-
zação do hemangioma na mamografia é que, embo-
ra essas lesões sejam superficiais, sua visualização nas 
incidências habituais craniocaudais e mediolateraloblí-
quas são de lesões intramamárias e incidências com-
plementares tangenciais são necessárias provar a sua 
natureza superficial³.

À ultrassonografia mamária, os hemangiomas pos-
suem forma e margens que geralmente são compatíveis 
com lesões benignas. Seu aspecto ecográfico é variável, 
um terço deles são hiperecogênicos e dois terços são 
isoecogênicos ou hipoecogênicos. Essa heterogenicida-
de pode ser atribuída à presença de múltiplos canais 
vasculares visualizados histologicamente no subtipo 
cavernoso5. A aparência isoecóica ou discretamente hi-
poecóica provavelmente explica a dificuldade em iden-
tificar tais lesões. Por esse motivo, os hemangiomas são 
menos notados ultrassonograficamente do que clinica-
mente ou mamograficamente, segundo o trabalho de 
Mesurolle B e colaboradores³. Em tais casos, o conhe-
cimento da localização superficial da lesão alerta o ra-
diologista para focalizar o exame na região subcutânea.

A core-biopsy pode ser realizada para confirmar 
o diagnóstico. A excisão em oposição ao acompanha-
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mento por exame de imagem ainda não é bem defini-
da, sendo que a retirada completa do hemangioma é 
indicada quando as características de imagem ou anato-
mopatológicas não são as consideradas clássicas, com 
o intuito de excluir a possibilidade de angiossarcoma¹. 

A apresentação mamográfica do hemangioma da 
paciente relatada é compatível com a descrição dos 
achados na literatura e, na ultrassonografia mamária, 
destacou-se a importância da identificação da lesão 
como superficial.

CONCLUSÃO

Hemangiomas são lesões vasculares benignas de 
rara incidência na mama, devendo ser considerados 
como diagnóstico diferencial de massas com formato 
oval, margens circunscritas ou microlobuladas e de lo-
calização superficial na mamografia.

ABSTRACT - Hemangiomas are rare benign vascular tumors in the breast. They have extra parenchymal developing 
in the subcutaneous cellular tissue. Diagnosis by imaging exams can be difficult since this type of benign tumor does 
not have specific characteristics and can be confused with malignant tumors. We report in this article the case of a 
patient with breast hemangioma on screening mammography who initially had inconclusive result requiring clinical 
examination and ultrasound for the final report of benign findings (BI-RADS 2).

KEYWORDS - Hemangioma, Breast, Mammography.
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Naufel Junior CR, Ribas Filho JM, Damin R, Barbosa RRS, Furlan GF, Lobo GLA, Penido MS. Hérnia de 
Amyand encarcerada: caso clínico e discussão de literatura. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2019;77(2):65-67.

RESUMO - INTRODUÇÃO: O termo hérnia de Amyand é empregado para caracterizar as hérnias inguinais 
cujo saco herniário contém o apêndice cecal. A incidência de apendicite aguda nesses casos varia de 0,07-
0,13%. O tratamento de escolha é a apendicectomia, juntamente com a herniorrafia inguinal. Pela raridade do 
caso, não há estudos estatisticamente significativos com relação às diferentes formas de realizar a correção 
dessa hérnia. DESCRIÇÃO DO CASO: Paciente masculino, 43 anos, com quadro de dor em região inguinal 
direita, com 24h de evolução, com piora progressiva da dor e aumento de volume no local. Herniação apre-
sentava-se irredutível. Referia náuseas. Levemente febril, normocárdico, eupneico e hipertenso. Foi realizado 
tratamento cirúrgico por meio de hernioplastia inguinal unilateral e apendicectomia. No primeiro dia pós-
-operatório, paciente apresentou-se sem queixas, negava dor. Ao segundo dia, paciente referiu boa recupe-
ração, e recebeu alta com analgesia e orientações de retorno ao pronto-socorro, se necessário, e retorno ao 
ambulatório do cirurgião responsável em 15 dias. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que a hérnia de Amyand é 
uma patologia rara, mas que deve ser considerada como diagnóstico diferencial em casos de hérnia inguinal 
direita com sinais flogísticos. O tratamento deve ser cirúrgico, avaliando a possibilidade de uso de telas para 
a correção da hérnia.

DESCRITORES - Hérnia Inguinal, Hérnia Abdominal, Cirurgia Geral.
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HÉRNIA DE AMYAND ENCARCERADA:  
CASO CLÍNICO E DISCUSSÃO DE LITERATURA.

INCARCERATED AMYAND’S HERNIA:  
CASE REPORT AND LITERATURE DISCUSSION.

Carlos Roberto NAUFEL JUNIOR1, Jurandir Marcondes RIBAS FILHO1, Renata DAMIN2,  
Rafael Rodrigues Spinola BARBOSA2, Guilherme Ferrarini FURLAN3,  

Giovana Landal de Almeida LOBO4, Marília de Souza PENIDO5.

INTRODUÇÃO

Hérnia inguinal é definida como a protrusão 
de um órgão ou fáscia pela parede abdominal ou 
pelo conduto peritônio-vaginal que não involuiu.1 
O termo hérnia de Amyand é empregado para ca-
racterizar as hérnias inguinais cujo saco herniário 
contém o apêndice cecal. Seu nome advém de uma 
homenagem à Claudius Amyand, o primeiro cirur-
gião a realizar, com sucesso, uma apendicectomia, 
em 1735.2,3

O diagnóstico da hérnia de Amyand, raramen-
te, é feito no pré-operatório, por ser facilmente con-
fundido com uma hérnia inguinal direita encarcera-
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da. A tomografia computadorizada pode auxiliar na 
avaliação de alguns pacientes, apresentando sinais 
e sintomas consistentes com apendicite aguda.2 A 
incidência de apendicite aguda nesses casos varia 
de 0,07-0,13%. A associação com sepse abdominal 
causa uma mortalidade de 15-30%.1

As hérnias de Amyand podem ser classificadas 
em quatro tipos: (1) apêndice normal e saudável no 
saco herniário, (2) apendicite aguda dentro da hér-
nia inguinal, sem sepse abdominal, (3) apendicite 
aguda dentro do saco herniário inguinal, com sepse 
de parede abdominal e/ou peritonite, e (4) apen-
dicite aguda dentro da hérnia inguinal, associada a 
alguma patologia abdominal.4,5 
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O relato e a discussão de casos raros contribuem 
para o conhecimento do profissional médico sobre 
condições pouco discutidas e cujos diagnóstico e tra-
tamento pode se mostrar desafiador. Nesse contexto, 
o objetivo deste estudo é relatar um caso de hérnia de 
Amyand e discutir suas etiologias e diversas modalida-
des terapêuticas.

METODOLOGIA PROPOSTA

Os dados do caso a ser relatado foram colhidos 
do prontuário médico do paciente arquivado pelo am-
bulatório do serviço de Cirurgia Geral do Hospital Uni-
versitário Evangélico de Curitiba (HUEC). Um Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido para o uso das 
informações do prontuário foi obtido junto ao paciente, 
informando-o que sua identidade não seria revelada e 
que nenhum benefício ou prejuízo estava atrelado a 
sua participação no estudo.  

Os dados colhidos do prontuário do paciente são 
relatados na forma de um resumo cronológico dos 
eventos relevantes em sua história médica.

DESCRIÇÃO DO CASO

Paciente masculino, 43 anos, encaminhado pela 
Central de Leitos com quadro de dor em região ingui-
nal direita, com 24h de evolução, com piora progres-
siva da dor e aumento de volume no local. Herniação 
apresentava-se irredutível. Referia náuseas, negava vô-
mitos, e alterações de hábitos intestinal e urinário.

Paciente relatava hérnia inguinal redutível, com 5 
anos de diagnóstico, aguardando cirurgia. Negava aler-
gias e medicações de uso continuo. Paciente era taba-
gista (20 anos/maço) e etilista social.

Ao exame físico, apresentava-se corado, hidratado, 
anictérico e acianótico. Levemente febril (37,9oC), nor-
mocárdico (63 bpm), eupneico (16 mrpm), hipertenso 
(180/100 mmHg). O abdômen encontrava-se flácido, 
levemente distendido e doloroso à palpação em região 
inguinal direita, com ruídos hidroaéreos presentes. 
Hérnia inguinal direita encontrava-se palpável, endu-
rada, com grande volume e irredutível. O restante do 
exame físico apresentava-se sem outras peculiaridades.

Foi realizado tratamento cirúrgico por meio de 
hernioplastia inguinal unilateral e apendicectomia. Pa-
ciente colocado em decúbito dorsal, sob raquianestesia 
e sedação. Realizada antissepsia da pele e colocação 
de campos estéreis. Feita inguinotomia à direita, dissec-
ção por planos e abertura da aponeurose do músculo 
oblíquo externo. Identificada hérnia inguino-escrotal 
volumosa, e isoladas estruturas do cordão espermático. 
Realizada a abertura do saco hérniário, encontrando-
-se ceco e apêndice cecal, sem sinais de isquemia ou 
sofrimento de alças. 

Realizada ligadura e secção da artéria apendicular, 
juntamente com o apêndice, o qual foi retirado. Feito 
o fechamento de parede posterior, com efeito de re-
forços. Colocação de tela Marlex e fixação desta tela 
8*13 com pontos de prolene 2-0. Revisada a hemos-
tasia. Sutura da aponeurose com Vicryl 1-0, e da pele 
com Nylon 3-0. Ferida operatória coberta com curativo 
estéril compressivo.

No primeiro dia pós-operatório, paciente apresen-
tou-se sem queixas, negava dor. Relatava presença de 
flatos, porém ausência de diurese e evacuações. Ao se-
gundo dia pós-operatório, paciente referiu boa recupe-
ração, e recebeu alta com analgesia e orientações de 
retorno ao pronto-socorro, se necessário, e retorno ao 
ambulatório do cirurgião responsável em 15 dias.

DISCUSSÃO

Essa patologia é rara, mais prevalente em pacientes 
do sexo masculino. É estimado que a idade média dos 
pacientes seja de 42 anos, apesar de haver relatos em 
pacientes pediátricos.2 Isso condiz com nosso paciente, 
que tinha 43 anos. É uma condição quase que exclusiva 
do lado direito, devido à localização anatômica normal 
do apêndice.1 A correção de hérnias inguinais é uma 
das cirurgias mais realizadas no mundo – aproxima-
damente 20 milhões de casos por ano. A presença do 
apêndice no saco herniário ocorre em apenas 1% des-
tes casos, e, se houver complicações – como inflama-
ção, perfuração ou formação de abcesso – a incidência 
cai para 0,1% dos casos.4

O tratamento de escolha é a apendicectomia, jun-
tamente com a herniorrafia inguinal. Durante a cirurgia, 
caso seja encontrado um apêndice saudável (tipo 1), 
pode-se reparar a hérnia por meio da colocação de 
uma tela, como foi realizado por nosso serviço. Por ou-
tro lado, caso o apêndice encontre-se inflamado e/ou 
infeccionado (tipo 2), a maioria dos autores recomen-
dam a correção da hérnia sem o uso de tela, devido 
ao aumento considerável do risco de contaminação e 
infecção perioperatória, além do risco de fistulização 
do coto apendicular.1,2 Em casos de hérnia de Amyand 
tipos 3 e 4, o acesso deverá ser feito por meio de uma 
laparotomia, ao invés da incisão de McArthur. Pela ra-
ridade do caso, não há estudos estatisticamente signi-
ficativos com relação às diferentes formas de realizar a 
correção dessa hérnia.4

Pode-se concluir que a hérnia de Amyand é uma 
patologia rara, mas que deve ser considerada como 
diagnóstico diferencial em casos de hérnia inguinal di-
reita com sinais flogísticos. O tratamento deve ser cirúr-
gico, avaliando a possibilidade de uso de telas para a 
correção da hérnia. 

Hérnia de Amyand encarcerada: caso clínico e discussão de literatura. 
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ABSTRACT - INTRODUCTION: The term Amyand’s Hernia is used to caracterize inguinal hérnias which contain the 
caecal appendix. The incidence of acute appendicitis in these cases varies for 0,07-0,13%. The treatment of choice is 
appendectomy, along with inguinal herniorrhaphy. Due to the rarity of the case, there are no statistically significant 
studies analyzing  the different ways to correct this type of hernia. CASE DESCRIPTION: Male, 43 years-old, with a 
24h history of pain in the right inguinal region, associated with gradual worsening of the pain and increase in vol-
ume. Herniation appeared irreducible. Slightly febrile, normocardic, eupneic and hypertensive. Surgical treatment 
was performed, with unilateral inguinal hernioplasty and appendectomy. On the first post-operative day, the patient 
had no complaints, and denied feeling pain. On the second day, the patient had recovered well, and was discharged 
with analgesics and directions to return to the emergency room, if necessary, and to schedule an appointment with 
the lead surgeon in 15 days. CONCLUSION: It can be inferred that Amyand’s hernia is a rare pathology, but must 
be considered as differencial diagnosis in cases of right inguinal hernia, with inflammatory signs. Treatment must be 
surgical, evaluating the possibility of using a mesh to repair the hernia.

KEYWORDS - Hernia, Inguinal, Hernia, Abdominal, General Surgery.
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RESUMO - A doença renal crônica cursa com alterações hematológicas na série vermelha (anemia) e nas pla-
quetas (alteração funcional). A anemia estaria relacionada a fatores tanto de hemorragias quanto de trombo-
ses. As plaquetas por disfunção de sua coagulação intrínseca pela qualidade da plaqueta circulante. Somente 
a alteração da coagulação intrínseca pela uremia proporciona o surgimento de complicações em até 50% 
dos pacientes dialíticos. Neste trabalho, em três casos, observou-se hemorragias em paciente renais crônicos 
que apresentavam elevado grau de morbi-mortalidade. A avaliação criteriosa destes pacientes urêmicos pode 
contribuir para minimizar eventos adversos em seus cuidados.

DESCRITORES - Hemorragias, Insuficiência renal, Uremia.
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Relato de Caso

HEMORRAGIAS APÓS HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM 
INSUFICIÊNCIA RENAL. PREVISÍVEIS? ESTUDO DE CASOS E 

REVISÃO DA LITERATURA.

HEMORRHAGIA AFTER HEMODIALYSIS IN A PATIENT WITH RENAL 
FAILURE. PREVENTABLE? CASE STUDIES AND LITERATURE REVISION.

Hélcio GIFFHORN1, Maria Carolina Araujo dos Santos GIFFHORN2.

INTRODUÇÃO

As complicações hematológicas na doença re-
nal crônica estão relacionadas ao hemograma em 
sua série vermelha (eritrócitos) e nas plaquetas. O 
fator contribuinte para a anemia seria a deficiên-
cia relativa da glicoproteína hormonal eritropoietina 
(declínio de produção) e também a deficiência de 
ferro (anormalidade na hepcidina) que reduz a dis-
ponibilidade de ferro para a eritropoiese. Para as 
plaquetas, ocorrem defeitos em sua função hemos-
tática. A trombocitopenia estará mais relacionada à 
hemodiálise, mas apresenta-se também quando no 
uso de membranas biocompatíveis.1,2,3,4 

A presença de hemorragias de maior gravidade 
em pacientes com insuficiência renal crônica (IRAc) 
é estimada em 1 a 7 pacientes que iniciam a tera-
pia dialítica. Todos os três casos aqui apresentados, 
encontravam-se em terapia dialítica. Mas, a doença 
renal crônica pode estar no estágio de tratamento 
clínico, diálise peritoneal ou hemodiálise. Nesta 
heterogeneidade clínica, deve-se lembrar também 
dos coronarianos já submetidos a angioplastia co-
ronariana (em uso de antiagragantes plaquetários) 

Trabalho realizado no Hospital Nossa Senhora do Pilar e na Clínica Cardiológica Giffhorn.
1 - Mestrado em Clínica Cirúrgica - UFPR.
2 - Acadêmica de Medicina da Universidade Positivo - UP.

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

e naqueles pacientes em uso de anticoagulação 
oral.5,6 Incluem-se como fatores associados à disfun-
ção plaquetária, as interações das plaquetas com o 
endotélio vascular, a albuminúria e a administração 
de heparina durante a hemodiálise (HD). 3,4 Estes 
pacientes de maior risco necessitam de estratégias 
para diminuição do risco de hemorragias durante 
hemodiálises (Quadro 1).3

QUADRO 1

Grupo de pacientes de maior risco para eventos hemorrágicos.

Fibrilação atrial em uso de anticoagulantes / HAS 

INR lábil

Doença hepática

Drogadição / Alcoolismo

Doenças hemorrágicas / Idosos

Legendas: 
HAS - hipertensão arterial sistêmica 
INR - relação normatizada internacional

Hemorragias relacionadas ao acesso vascular 
(fístulas ou cateteres) são raras mas podem cursar 
com eventos fatais (aproximadamente 0,4% dos ca-
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sos).6

O objetivo deste trabalho foi o de revisar a presen-
ça de hemorragias em pacientes com insuficiência renal 
em terapia de hemodiálise (HD), a partir de três casos 
admitidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), se a 
sua ocorrência é evitável, e, as estratégias de tratamen-
to propostas frente a estes eventos.

RELATO DOS CASOS

CASO 1.
B.D.M., 70 anos, masculino, admitido na UTI no 

dia 04.11.2017, com quadro de sepse de foco pulmo-
nar. Apresentava co-morbidades: diabetes, hipertensão 
arterial (HAS), dislipidemia, doença arterial periférica 
com amputação prévia em membro inferior direito. 

No quarto dia de admissão, realizou-se HD com 
administração de heparina (ureia: 56mg/dL; creatinina: 
3.01mg/dL), que iniciou-se às 14:30h. Pela dificuldade 
de manutenção do fluxo de sangue através do dialisa-
dor, administrou-se dose de heparina adicional e op-
tou-se por um novo local de punção na fístula arterio-
venosa (16:00h). Próximo ao final desta sessão de HD 
iniciou-se hemorragia importante no local da segunda 
punção. Deste modo, deu-se início a medidas clínicas 
com o objetivo de cessar a hemorragia em curso (admi-
nistrou-se sulfato de protamina, transfusão de plasma 
fresco, curativo compressivo local), todos realizados, 
mas, sem sucesso. Houve evolução rápida para choque 
hipovolêmico, bradicardia, parada cardíaca e óbito.

CASO 2.
A.L., 46 anos, iniciou com diminuição do nível 

de consciência e desvio de rima labial após HD, ne-
cessitando proteção de vias aéreas com entubação 
orotraqueal. Houve relato de HAS durante a sessão 
dialítica. Comorbidade: HAS. Tomografia de crânio  
(TAC) (05.03.2019) na admissão da UTI demonstrou a 
presença de hematoma  na localização do tronco ce-
rebral e na porção anterior do cerebelo. A seguir, o 
paciente evoluiu para a morte encefálica.

CASO 3. 
J.E.S., 53 anos, masculino, admitido na UTI após 

apresentar diminuição do nível de consciência e ce-
faléia. Apresentou crise convulsiva, procedendo-se a 
dose de hidantalização inicial. Comorbidades: hipoti-
reoidismo. A tomografia de crânio (18.03.2019) mos-
trou a presença de hematoma subdural à direita, com 
desvio da linha média. Foi encaminhado à cirurgia de 
emergência para drenagem deste hematoma.

DISCUSSÃO

A IRAc está apresentando aumento em sua inci-
dência e estima-se que seja de 23 a 36 % nos adultos 
acima de 64 anos de idade. Há risco tanto de tromboses 
como de hemorragias na IRAc. As hemorragias na IRAc 

e/ou em HD, podem incidir entre 24 a 50% dos casos.7 
A albuminúria e o declínio da taxa de filtração glome-
rular tem se mostrado como fatores independentes de 
risco hemorrágico.3 

A fisiopatologia das alterações hematológicas na 
IRAc para o surgimento de hemorragias pode pode 
ocorrer pela anormalidade na fisiologia plaquetária e 
por fragmentos de fibrinogênio circulantes. Nas pla-
quetas, ocorrem alterações no fluxo de cálcio intrace-
lular e anormalidades na síntese do tromboxane A2, 
ocasionando redução na sua adesividade e agregação. 
Fragmentos circulantes de fibrinogênio também se so-
mam aos anteriores. A insuficiência de glicoproteína 1b 
contribuem para a adesão das plaquetas no endotélio 
vascular e a anemia no aumento o tempo de sangra-
mento.7 

Medicações utilizadas pelos pacientes também re-
querem atenção e contribuem para aumentar o risco de 
eventos hemorrágicos. (Quadro 2). 

QUADRO 2

Medicações que contribuem para eventos hemorrágicos em 
IRAc.13

Antiplaquetários -

. inibidores da glicoproteína IIb/IIIa - tirofiban, abciximab

Anticoagulantes

Antibióticos beta-lactâmicos - penicilinas, cefalosporinas

Antiinflamatórios não asteróides

Legendas: 
IRAc - doença renal crônica

Se na condição clínica do paciente a necessidade 
de uso de antiagregantes plaquetários e anticoagulan-
tes se fizer necessária, deve-se saber se há história de 
hemorragia gastrointestinal e utilizar-se do cálculo do 
escore de CHADS2 (insuficiência cardíaca, HAS, idade, 
diabete mellitus, acidente vascular encefálico).8,9 

Na HD, apesar da utilização de circuitos biocom-
patíveis, os leucócitos e as plaquetas são ativados. Esta 
ativação dos leucócitos contribui para anormalidades 
cardiovasculares durante a hemodiálise e as plaquetas 
com o aumento no risco de eventos tromboembólicos. 
Apesar da anticoagulação (heparina), a ativação da co-
agulação se faz presente.10

A ocorrência de hemorragia intracraniana em pa-
cientes dialíticos é de aproximadamente 3%, mas in-
dependentemente da apresentação de hematoma sub-
dural ou subaracnoide, a mortalidade é extremamente 
alta.4 Nos dois casos apresentados, eventos maiores 
adversos ocorreram e a evolução desfavorável ou de 
sequelas foi elevada. 

As complicações relacionadas ao acesso vascular 
podem ser divididas em relação ao paciente, ao acesso 
(fístula ou cateter), à técnica utilizada na diálise e rela-
cionados ao procedimento.9 A incidência de hemorra-
gia fatal variou de 0.4 a 0.8% em HD. Porém, 81% des-
tas ocorrem em domicílio e 44% são fatais.1 No caso 1, 
medidas clínicas foram inúteis. A necessidade de nova 
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punção da fístula e administração de heparina adicional 
foram contribuintes independentes para o inadequado 
controle da hemorragia.

CONCLUSÕES

O aumento da incidência de IRAc alertam também 
para fenômenos hemorrágicos que podem ocorrer con-
comitantemente. O número de casos pode chegar a até 
50%, demonstrando a importância destes eventos. 

Paciente de alto risco para hemorragias devem uti-
lizar a diálise peritoneal. A correção da anemia deve 
ser para um hematócrito próximo de 30%. O emprego 
da HD de fluxo lento necessita de anticoagulação sis-
têmica e representam maior risco para surgimento de 

hemorragias.4 
Nos casos apresentados acima, dois foram relacio-

nados a HAS (casos 2 e 3) e um ao acesso vascular 
(fístula) (caso 1). 

A melhor estratégia no cuidados destes pacientes 
seriam a identificação daqueles de maior risco, utiliza-
ção do escore de CHAD2 e controle rigoroso do uso de 
anticoagulantes. Complicações vasculares relacionadas 
ao acesso de hemodiálise podem ser fatais devido ao 
fluxo arterializado da veia e de localizarem-se superfi-
cialmente no tecido subcutâneo. Neste momento, não 
há disponibilidade de um estado hemostático de equilí-
brio no paciente com doença renal crônica em estágio 
terminal.6

Hemorragias após hemodiálise em paciente com insuficiência renal. Previsíveis? Estudo de casos e revisão da literatura.

ABSTRACT - The chronic kidney disease presents hematological on red cell distribution width and platelets (func-
tion abnormalities). Anemia was related with both hemorrhagic or thrombosis events. The platelets had disfunction 
because their alteration in the quality of the circulant platelet. Uremia alone can contribute up to 50% of the diabetic 
patients. In our work, in three cases, hemorrhagic events associated with end stage kidney disease had a higher 
degree of morbid-mortality. The strict evaluation of these patients can minimize adverse events.

KEYWORDS - Bleeding, Renal failure, Uremia.
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