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E DITORIAL
Chegamos ao final de mais um ano e, tradicionalmente, concluímos também uma
nova edição da Revista Médica do Paraná, a segunda de 2020. Mas este não foi um ano
comum. Desde março, o dia a dia, especialmente para a classe médica, tem sido de batalhas,
incertezas e desafios.
A Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná, a Ucamp, com o
objetivo de ajudar não somente os colegas médicos na pandemia, como a população em
geral, vem prestando um importante serviço de esclarecimentos e orientações.
Vídeos sobre os mais diversos temas relacionados à Covid-19 têm sido gravados
com especialistas e divulgados ao longo dos meses, além da participação da entidade, por
meio da AMP, nos debates e decisões, pelos órgãos sanitários, relativos à doença.
Nesta edição, mais uma vez, a Revista Médica traz artigo sobre o coronavírus, o
Sars-CoV-2, e, cumprindo seu papel de difusão da produção científica, muitos outros de
grande importância. Trabalhos estes que ficarão 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.
Pedimos que, em 2021, continuem colaborando conosco e desejamos que esse
novo ano já inicie com a renovação da esperança e muita saúde para todos.

Dr. José Fernando Macedo
Presidente da Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná
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LESÕES CUTÂNEAS EM PRATICANTES
DE BOXE DE ACADEMIA.
SKIN INJURIES IN BOXING ACADEMY ATHLETES.
Kátia Sheylla Malta PURIM1, Roberta Cristine SUETUGO2,
Isabelle Dallarmi CUNNINGHANN3, Ana Cláudia Kapp TITSKI4, Neiva LEITE5.
Rev. Méd. Paraná/1561

Purim KSM, Suetugo RC, Cunninghann ID, Titski ACK, Leite N. Lesões cutâneas em praticantes de boxe de
academia. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):9-14.

RESUMO - Este estudo buscou identificar prevalência de lesões cutâneas em praticantes amadores de boxe.
Pesquisa transversal com entrevistas para obtenção dos dados pessoais, rotina de treinamento físico, medidas antropométricas e avaliações cutâneas. Dados analisados pelo Teste Exato de Fisher e Qui-quadrado,
p<0,05. Participaram 51 atletas de boxe (34 homens), faixa etária média 25,61 anos. O motivo da prática foi
socialização e lazer (73,3%), reduzir ou manter peso (40%) e participar de competições (16,6%). Em ambos
os sexos foram encontradas lesões cutâneas traumáticas crônicas (27,5%) e agudas (23,5%), principalmente
localizadas em membros superiores. Predominaram hematomas (17,6%), bolhas (19,6%) e calos (37,3%). Mulheres (31,3%) foram mais propensas à quebra das unhas dos quirodáctilos do que homens (3,7%) (p<0,05).
A duração do treino diário foi significativa para lesões crônicas (p=0,004). Nesta amostra houve baixa ocorrência de ferimentos e lesões infecciosas, prevaleceram calos, localizados em mão direita e associados ao
maior tempo de treinamento.

DESCRITORES - Atletas, Boxe, Traumatismos em atletas, Academias de ginástica.

INTRODUÇÃO
A prática regular de exercícios físicos faz parte
das recomendações para estilo de vida saudável1-4 e
as alternativas de atividades físicas relacionadas ao
boxe nos centros esportivos, clubes e academias aumentaram nos últimos anos, com objetivos de manutenção da saúde, socialização, desafios e competição5,6,7,8. Entretanto, em função de que este esporte
pode representar riscos para a integridade da pele,
faltam informações da prática segura na prevenção
de lesões desportivas cutâneas8, principalmente entre o público feminino9.
O boxe é classificado como esporte de intenso
contato corporal10, porém nas academias ocorrem
aulas com ou sem nenhum contato físico. São realizadas séries de exercícios coletivos, em duplas
e individuais, dentro das diversas modalidades de
combates, lutas e artes marciais relacionadas ao

boxe11. Contudo, muitos indivíduos, por negligência
ou desconhecimento, podem transformá-los numa
fonte de lesões em diferentes partes do corpo7,8,11-17.
De um modo geral, são descritas lesões traumáticas
e musculoesqueléticas entre os boxeadores, acometendo a cabeça, punhos e mãos18-20. Os praticantes
de esportes de contato e de combate podem adquirir, manter ou piorar afecções dermatológicas
seja pelo trauma, irritação, sudorese, maceração,
laceração, contato físico, características do treino
ou competição, uso de equipamentos e exposição
ambiental8,21-25.
A natureza dos exercícios, o ambiente de treinamento, a higienização do material esportivo e as
condições de saúde, dieta, nutrição e imunização
dos atletas profissionais e amadores podem favorecer doenças10. Nos boxeadores profissionais, os
agravos podem ser ampliados pelo desgaste físico
e mental, privação de sono, perda forçada de peso

Trabalho realizado no Curso de Medicina da Universidade Positivo em parceria com o Núcleo de Qualidade de Vida (NQV) da Universidade Federal do
Paraná.
1 - Médica Dermatologista. Doutora, Professora da Universidade Positivo, Curitiba-PR.
2 - Médica Oftalmologista, formada pela Universidade Positivo, Curitiba-PR.
3 - Médica, formada pela Universidade Positivo, Curitiba-PR.
4 - Educadora Física, Doutora, Pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR.
5 - Médica do Esporte. Doutora, Professora da Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR.
Endereço para correspondência: Dra. Kátia Sheylla Malta Purim - Escola de Ciências da Saúde – Universidade Positivo – Rua Professor Pedro Viriato
Parigot de Souza, 5300 Ecoville Curitiba - PR CEP: 81270-020 - Endereço eletrônico: kspurim@gmail.com
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para eventos competitivos, uso de medicamentos e
comportamentos de risco10.
Pesquisas revelam que esportes como boxe, luta
profissional e artes marciais mistas (MMA) apresentam
risco aumentado para infecções cutâneas como a Tinea corporis gladiatorum, que chega a afetar 75% dos
participantes de lutas profissionais10. Pitiríase versicolor,
candidíase e dermatofitoses são encontradas com frequência em boxeadores, praticantes de corrida e jogadores de futebol21,24. Molusco contagioso, verrugas e
herpes simples também são descritas em profissionais
do boxe8. Impetigo, foliculite, furúnculo, abscessos e
celulite têm sido documentados no boxe, luta profissional, MMA, rugby, futebol8,21,22e podem ser excludentes
das atividades físicas coletivas8,10,22,26,27.
Poucas investigações têm focalizado as lesões desportivas que acometem a pele, relacionadas ou não
aos danos traumáticos e ortopédicos, mas que afetam a
saúde, a autoestima e o desempenho do atleta23. Diante desta lacuna científica, o objetivo do estudo foi investigar a prevalência e localização de lesões cutâneas
associadas ao esporte em atletas praticantes de boxe
amador em academias privadas.

MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo descritivo, exploratório e transversal aprovado por comitê de ética (protocolo 036/11). Participaram deste estudo 55 indivíduos, de ambos os sexos
e de qualquer cor/raça/etnia, que preencheram os seguintes critérios de inclusão: apresentar idade acima de
18 anos e que realizavam suas atividades regularmente
há mais de seis meses na modalidade esportiva de boxe
amador em academias privadas. Critérios de exclusão:
atletas menores de 18 anos, ausência de regularidade
nessa prática esportiva, preenchimento incompleto do
termo de consentimento. A seleção da amostra foi não
probabilística e ocorreu mediante explicações detalhadas sobre a pesquisa. Incluíram-se 51 praticantes de
boxe que concordaram em participar no estudo por
meio de assinatura no termo de consentimento.
Para a coleta de dados foi realizada entrevista direta com perguntas fechadas e objetivas, que abordavam
os aspectos sócio-demográficos, escolaridade, áreas de
atuação profissional, motivo da adesão ao esporte, rotina do treinamento físico semanal e uso dos equipamentos esportivos de proteção individual. A avaliação
clínica dos atletas constou de medidas antropométricas
de estatura (cm), massa corporal (kg), índice de massa
corporal (kg/m2) e exame dermatológico.
As avaliações cutâneas foram realizadas antes da
aula na própria academia, com o mínimo de roupas
esportivas, examinados pela mesma equipe médica, o
que permitiu a uniformização das condutas. Foram observadas as características da pele e anexos das regiões
cranianas, torácica, abdominal e membros, em relação
à presença de dermatoses relacionadas ao esporte. As
lesões desportivas cutâneas foram subdivididas em

agudas, quando de evolução imediata, e crônicas quando de evolução tardia.
Foi assegurado todo respeito e sigilo. As análises
foram realizadas por meio do Statistical Package for
a Social Science (SPSS), usando o teste Qui-quadrado.
Os resultados apresentados através de tabelas e figuras, considerando-se nível de significância igual a 5%
(p<0,05).

RESULTADOS
Neste estudo, foram avaliados 51 atletas praticantes de boxe em academia privada, sendo 34 (66,7%)
homens e 17 (33,3%) mulheres, com média de idade de
24,01 (desvio padrão de 7,7) e índice de massa corporal
(IMC) entre 18,5 e 24,9 kg/m2 (62,7%) (TABELA 1).
TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS DOS ATLETAS PRATICANTES DE
BOXE EM ACADEMIA PRIVADA.
Variáveis

N

%

Masculino

34

66,7

Feminino

17

33,3

< 20

3

5,9

20 – 24

19

37,2

25 – 29

19

37,2

30 – 34

3

5,9

35 – 39

3

5,9

> 40

1

2

Não informado

3

5,9

18,5 - 24,9

32

62,7

25 - 29,9

12

23,5

30 - 34,9

6

11,8

35 - 39,9

1

2

Sexo

Faixa etária (anos)

IMC

Predominaram indivíduos da cor branca (70,6%)
e nível de escolaridade superior completo (60,8%) ou
incompleto (39,2%). Os atletas amadores de boxe atuavam nos seguintes setores: 18 (35,3%) na área de ciências humanas, cinco (9,8%) na área de exatas, 11
(21,6%) na área de ciências biológicas e 17 (33,3%)
eram estudantes universitários.
Na caracterização da amostra quanto à escolha
pela modalidade esportiva, os principais motivos alegados para praticar boxe foram: atividade física para
socialização e lazer (73,3%), reduzir ou manter peso
(40%) e participar em competições (16,6%). O acesso
à academia ocorreu por indicação de amigos (84,3%) e
buscas na internet (15,7%). Os atletas praticavam boxe
há menos de um ano (58,8%), com duração do treino
de uma hora por sessão (78,4%) e frequência de treinamento de três vezes por semana (41,2%) (TABELA 2).
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TABELA 2 – CARACTERÍSTICAS DE TREINAMENTO DOS ATLETAS
PRATICANTES DE BOXE EM ACADEMIA PRIVADA.
Variáveis

Homens

Mulheres

N

%

Tempo de treinamento
< 1 ano

16

14

30

58,8

1-3 anos

11

1

12

23,5

4-6 anos

4

0

4

7,8

7-9 anos

1

1

2

3,9

10 anos ou mais

1

1

2

3,9

zados sob a supervisão direta de profissionais de Educação Física.
Nos dois sexos, foram encontradas lesões traumáticas cutâneas crônicas (27,5%) e agudas (23,5%) tendo
como sede principal os membros superiores. Na avaliação dermatológica, destacaram-se as afecções crônicas
representadas pelos calos (37,3%), seguidas de lesões
agudas como bolhas (19,6%) e hematomas (17,6%)
(GRÁFICO).
GRÁFICO - TIPOS DE AFECÇÕES CUTÂNEAS OBSERVADAS NOS
ATLETAS PRATICANTES DE BOXE EM ACADEMIA PRIVADA.

Duração do treino por dia
1 hora

26

14

40

78,4

2 horas

6

1

7

13,7

3 horas

1

2

3

5,9

4 horas

1

0

1

2

Frequência de treinos por semana
1 vez

1

0

1

2

2 vezes

4

1

5

9,8

3 vezes

19

2

21

41,2

4 vezes

2

12

14

27,5

5 vezes

7

2

9

17,6

6 vezes

1

0

1

2

Todos haviam recebido orientações sobre uso,
conservação e higiene dos equipamentos esportivos de
proteção, sendo que 88,2% dos atletas possuíam suas
próprias bandagens e luvas. A academia mantinha disponível o cadastro atualizado dos alunos matriculados
e os programas de práticas esportivas que eram reali-

Os calos apresentaram relação significativa com o
tempo de treinamento e predominaram em mão direita
(p = 0,02). Em relação à duração do treino diário foram estatisticamente significantes a relação entre lesões
crônicas (p = 0,004), a presença de calos (p = 0,013) e
de hematomas (p = 0,036); houve tendência estatística
para as quebras de unhas (p = 0,067) e as assaduras (p
= 0,093) (TABELA 3).

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS LESÕES CUTÂNEAS EM RELAÇÃO AO TREINO DIÁRIO DE BOXE EM ACADEMIA PRIVADA.
Treino 1 hora
Sim

Treino 2 horas ou mais
Não

Sim

Não

n

%

n

%

n

%

n

%

P

Calos (n=46)

12

26,1

25

54,3

7

15,2

Hematomas (n=46)

5

10,9

32

69,5

4

8,7

2

4,4

0,0132*

5

10,9

Quebras de Unhas (n=43)

3

7,0

32

74,4

3

0,036*

7,0

5

11,6

0,067**

Assaduras (n=46)

1

2,2

36

78,2

Lesões crônicas (n=44)

8

18,2

28

63,6

2

4,4

7

15,2

0,093**

6

13,6

2

4,6

0,004*

* QUI QUADRADO **TESTE EXATO DE FISHER

As bolhas, íntegras ou rotas, foram encontradas
nos pés em oito homens e duas mulheres, sem relação
estatística significante entre os sexos, tempo de treinamento, duração diária de treino e frequência de treinos
semanais. A presença de hematomas, localizados em
cabeça e membros superiores, mostrou relação pouco
significativa com a frequência de treino semanal (p =
0,1) e tempo de permanência com as luvas (p =0,06).
Os hematomas não foram estatisticamente significativos
em relação ao sexo (p=0,49) e quanto ao tempo de
treinamento dos atletas (p =0,084).
O sexo masculino manifestava maior diversidade

de lesões dermatológicas, incluindo as calosidades, bolhas, hematomas, ferimentos corto-contusos e escoriações cutâneas. Em um ex-lutador foram detectadas as
deformidades da orelha e do nódulo cutâneo (knuckle
pads) do boxeador, características deste esporte.
Na comparação dos sexos, as mulheres (31,3%) foram mais propensas à quebra das unhas dos quirodáctilos do que os homens (3,7%; p=0,012). Entretanto, no
exame físico, os homens tendiam a apresentar o dorso
do terceiro e/ou segundo quirodáctilo, correspondente
à extremidade do metacarpo, mais endurecido, saliente, áspero e nodular.
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Doenças infectocontagiosas como herpes, verrugas, moluscos e impetigo não foram detectadas durante as avaliações. Dois atletas com pitiríase versicolor
e um com tinea pedis estavam finalizando tratamento
médico.
A duração do treino diário e o tempo de permanência com as luvas esportivas não mostraram significância estatística quanto à dermatite de contato nas
mãos (7,8%), diagnosticada em quatro atletas durante
esta pesquisa.

DISCUSSÃO
Adeptos de esportes em geral, e não apenas os
atletas profissionais, estão mais expostos a lesões de
pele devido aos movimentos repetitivos, características
dos treinos, exposição ambiental, atrito e contato físico
com outros esportistas e equipamentos21-25. Algumas alterações de pele são reconhecidas pelos esportes que
as derivam podendo ser discretas e passar despercebidas8,12,19,23,28. Esta pesquisa apresenta panorama sobre a
prática do boxe em academia privada fazendo a análise
do perfil de 51 atletas desta modalidade. Discute as lesões desportivas cutâneas encontradas e a importância
da sua profilaxia.
O ambiente e o nível socioeducacional têm grande
influência no estilo de vida das pessoas e são fatores
diretamente associados à prática de atividade física1,3,5-7.
Nesta pesquisa, houve predomínio de atleta masculino, branco, jovem, escolarizado e com IMC adequado.
Entretanto, esta população de boxeadores comporta indivíduos de uma única rede de academias e de ordem
privada, que pratica o boxe como forma de lazer e
hábito regular de atividades físicas.
A exposição constante a prática esportiva em qualquer nível de desempenho se constitui situação de risco para ocorrência de lesões traumáticas, sendo a pele
um dos órgãos atingidos por estes danos e agravos22-25.
Neste estudo, as lesões cutâneas mais encontradas foram calos, bolhas e hematomas sendo atribuídas aos
fatores biomecânicos dos impactos, colisões, esbarrões e traumas comuns pela movimentação dos atletas.
Quanto à localização anatômica, verificou-se predomínio de lesões em membros superiores explicada pelo
uso repetido dos punhos e mãos, destacando-se a mão
direita, que na maioria dos atletas era utilizada para a
execução de socos e golpes18,19. A maior frequência de
lesões nas mãos e dedos tem sido descrita em esportes
como o karatê12 e outras artes marciais11-13.
Embora faltem registros na literatura dos detalhes
das lesões esportivas e seus processos de instalação
nos boxeadores, estes dados diferem do estudo de Beltrani Filho et al. (2010)18 que verificaram predomínio de
nocautes, sangramentos nasais, lesões musculoesqueléticas e ferimentos corto-contusos na face e nas mãos
em atletas competitivos durante as lutas. Na presente
investigação, os praticantes de boxe na academia se
caracterizam por objetivos sócio-recreacionais. Consta-

tou-se que o programa de treinamentos utilizado na
academia de boxe era flexível na intensidade de esforço físico; contemplava os principais grupos musculares
e articulações, visando motivar os alunos e melhorar as
técnicas com redução dos impactos e colisão. Este fato
provavelmente diminuiu a exposição aos danos causados pela sobrecarga de trabalho corporal e excesso de
treino que geralmente se verifica nos atletas de competição8,9,20,23.
Pesquisa realizada com judocas mostrou que lesões esportivas na cabeça, pescoço e ombro podem
causar alterações musculoesqueléticas e desordem craniomandibular29. Com relação à localização cranio-cervical, nesta pesquisa foram detectados hematomas em
orelhas, pálpebras, nariz, lábios e pescoço de atletas
masculinos que se exercitavam no ringue. Cabe ressaltar que dependendo da sua intensidade e origem, um
quadro de hematoma pode encobrir fraturas ósseas,
danos neurológicos e lesões maxilo-buco-faciais, com
consequências temporárias ou definitivas, principalmente nos profissionais do boxe. Um dos atletas deste
estudo, ex-competidor de lutas oficiais, apresentava as
características crônico-cicatriciais típicas da orelha do
lutador devido histórico de hematomas recorrentes, lesões corto-contusas e condrites. As orelhas se constituem em segmento corpóreo com grande prevalência
de marcas corporais nos lutadores de jiu-jitsu, judô,
MMA e boxe11-18.
Nos demais atletas, em geral, os hematomas variavam em tamanho e localização de acordo com o grau
de contato e colisão entre os participantes ou entre estes e as estruturas a sua volta, e com a intensidade
do esforço. Contusões e escoriações mínimas também
foram detectadas, sendo orientadas nas suas formas
de prevenção e manejo. Em concordância com a literatura11,12,21,22, a frequência e incidência destas lesões
podem mudar conforme a dinâmica de treinamento,
preparação técnica do atleta e medidas de segurança
adotadas.
Exercícios físicos realizados em diversos ambientes por diferentes grupos causam lesões peculiares em
sua morfologia, localização, aspecto e origem8. O nódulo do boxeador é tempo-dependente e considerado
estigma deste esporte19,23,28. Neste estudo, foram detectados calos e nódulos mais salientes nas mãos de atletas com maior tempo de prática do boxe e sofreu influência da duração do treino. Porém, injúrias traumáticas
das articulações metacarpofalangeanas decorrentes de
esportes profissionais e recreativos, também tem sido
descrita em pacientes envolvidos em lutas, variando em
gravidade, repercussões clínico-cirúrgicas e importância médico-legais19.
A presença de bolhas nos atletas examinados foi
atribuída ao atrito e movimento excessivo dos pés. A
condição de esfoladura da pele gera desconforto, dor e
expõe ao risco de infecção8,21,24,27. Cuidados gerais para
o praticante de boxe com tendência a lesões agudas
ou crônicas nas extremidades incluem autoexame pe-
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riódico da pele, proteção cutânea com vaselina, equipamentos esportivos adequados, almofadas e adesivos
protetores.
Queixas de fragilidade ungueal adquirida são comuns e multifatoriais podendo ser causadas por doenças dermatológicas ou sistêmicas, reações medicamentosas, infecções, tumores, distúrbios psicológicos,
alterações químicas, físicas e mecânicas23. Neste estudo,
o público feminino se ressentia da quebra das unhas
possivelmente resultante do conjunto de microtraumas
de repetição e comprimento da lâmina ungueal, bem
como a maior frequência semanal de treino em relação
aos homens.
Pouco tem sido descrito com relação aos traumatismos envolvendo as unhas nos esportes22,27. Nas
modalidades que envolvem combates, lutas e artes
marciais como o boxe, judô, may-tay, jiu-jistu e suas
interfaces1,5,7,11, as onicopatias possivelmente são subestimadas por serem consideradas menos sérias que as
condições médicas ortopédicas que afligem os atletas.
Nos jogadores de futebol e praticantes de corrida, traumas de repetição são comuns nas unhas dos pés e se
manifestam principalmente por onicólises, distrofias e
hematomas8,24,27.
Nos esportes de contato as infecções cutâneas
podem variar em intensidade e manifestações dificultando a realização e o desempenho das atividades físicas. Em geral, a maioria das lesões cutâneas ocorre
por contato pele/pele ou pele/objetos contaminados. É
fundamental determinar o seu caráter contagioso para
evitar transmissão aos demais indivíduos10,24,27. Durante a execução desta pesquisa, não foram encontradas
infecções cutâneas como herpes, verruga, molusco e
impetigo nos atletas examinados. Este fato pode ser
atribuído à amostra reduzida de praticantes de boxe
e a natureza transversal do estudo cujas medições forneceram informações sobre a prevalência do desfecho
em determinado momento. Outra possível explicação é
que o desportista de academia, por exigir mais do seu
físico em relação às demais pessoas, esteja mais atento
à sua saúde, aparência e higiene pessoal. Além disto,
infecções virais e bacterianas são facilmente diagnosticadas e tratadas.
A sudorese excessiva e o aumento da temperatu-
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ra corporal, decorrente do esforço físico, modificam a
barreira cutânea e o desenvolvimento de patógenos.
Micoses cutâneas são comuns em atletas e resultam da
interação de fatores referentes ao fungo, ao hospedeiro
e ao meio ambiente21,27. Nesta pesquisa, os três atletas
acometidos de micose já haviam procurado tratamento
não sendo possível identificar causalidade.
Entre as limitações deste estudo podem ser consideradas a definição da amostra pelo fato de não ser aleatória e seu reduzido tamanho. Todavia, as restrições
da pesquisa não invalidaram sua realização e advogam
a importância da prática sistematizada de atividade física no tempo livre com profissionais incentivando e
orientando a população30.
As evidências encontradas sugerem que o boxe
de academia pode ser recurso para promover estilo de
vida ativo e combater sedentarismo, bem como, apontam que medidas preventivas minimizam prejuízos no
programa de condicionamento físico e na imagem corporal. Novas pesquisas em diferentes categorias e faixas etárias poderão contribuir com o avanço do debate na área, envolvendo temas como consequências da
prática do boxe para a saúde geral, estimulando ações
para aumentar a segurança no esporte e a criação de
ambientes socioinstitucionais que promovam comportamentos saudáveis.

CONCLUSÕES
Neste estudo predominaram indivíduos jovens,
brancos e com bom nível de escolaridade, sendo que
um terço era do sexo feminino. Houve baixa ocorrência de lesões provavelmente pelo tempo de treinamento inferior a um ano, o uso supervisionado de equipamentos esportivos de proteção e o menor contato
físico entre os atletas. As manifestações cutâneas do
boxe praticado em academia foram lesões crônicas não
infecciosas de origem traumática, localizadas em membros superiores e associadas ao maior tempo de treinamento. Equipamentos adequados e medidas preventivas locais, como protetores de calos e bolhas e cremes
hidratantes, são indicadas para amenizar dermatoses do
esporte.

Purim KSM, Suetugo RC, Cunninghann ID, Titski ACK, Leite N. Skin injuries in boxing academy athletes. Rev. Méd.
Paraná, Curitiba, 2020;78(2):9-14.

ABSTRACT - This study identified the prevalence of skin lesions in amateur boxers. Cross-sectional survey with interviews to obtain personal data, physical training routine, anthropometric measurements and skin evaluations. Data
analyzed by Fisher's exact test and chi-square, p <0.05. 51 boxing athletes (34 men) participated, with an average
age of 25.61 years. The reason for the practice was socialization and leisure (73.3%), reducing or maintaining weight
(40%) and participating in competitions (16.6%). Chronic (27.5%) and acute (23.5%) skin lesions were found in both
sexes, mainly located in the upper limbs. Hematomas (17.6%), blisters (19.6%) and calluses (37.3%) predominated.
Women (31.3%) were more likely to break fingernails than men (3.7%) (p <0.05). The duration of daily training was
significant for chronic injuries (p = 0.004). In this sample there was a low incidence of wounds and infectious lesions
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and the most prevalent disorders in the boxing practitioners were calluses located on the right hand associated the
longer training.

KEYWORDS - Athletes, Boxing, Athletic Injuries, Fitness Centers.
REFERÊNCIAS
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

Barreto SM, Pinheiro ARO, Sichieri R, Monteiro CA, Batista Filho M, Schimidt MI, et al. Análise da estratégia global para alimentação, atividade
física e saúde, da Organização Mundial da Saúde. Epidemiol Serv Saúde.
2005; 14(1):41-68.
American College of Sports Medicine: ACSM’S Guidelines for Exercise
Testing and Prescription. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins;
2010.
Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Diretrizes da
Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva; 2005. Disponível em: http://
www.medicinadoesporte.org.br/ Acesso em 10/03/2019
Purim KSM, Leite N. Fotoproteção e exercício físico. Rev Bras Med Esporte 2010; 16: 224-29.
Filardo RD; Leite N. Perfil dos indivíduos que iniciam programas de exercícios em academias, quanto à composiçäo corporal e aos objetivos em
relação à faixa etária e sexo. Rev Bras Med Esporte; 2001;7(2):57-61.
Marcondelli P; Costa THM; Schmitz BAS. Nível de atividade física e hábitos alimentares de universitários do 3º ao 5º semestres da área da saúde.
Rev Nutr 2008;21(1):39-47.
Antunes HKM, Andersen ML, Tufik S, De Mello MT. O estresse físico e
a dependência de exercício físico. Rev Bras Med Esporte. 2006;12:234-8.
Kolbach MR, Cossio MLT, Santa Maria MLSP, Carreno NO, La Cruz C, Fajre
XW. Dermatoses em los desportistas. Rev Med Chile. 2008;136(2):249-55
Massimiliano B, Nicola S, Sante B, Carmela F, Palmieri V, Paolo Z. Female
boxing in Italy: 2002-2007 report. Br J Sports Med. 2011;45(79):563-70.
King OS. Infectious disease and boxing. Clin Sports Med. 2009;28(4):54560.
Zetaruk MN, Zurakowski D, Michell LJ. Injuries in martial arts: a comparison of five styles. Br J Sports Med 2005;39:29-33.
Souza JMC, Faim FT, Nakashima IY, Altruda CR, Medeiros WM, Silva LR.
Lesões no Karate Shotokan e no Jiu-Jitsu: trauma direto versus indireto.
Rev Bras Med Esporte. 2011;17(2):107-10.
Santos SG, Duarte MFS. Estudo de algumas variáveis físicas como fatores
de influência nas lesões em judocas. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 2001; 3(1): 42-54.
Pieter W. Martial Arts Injuries. Med Sports Sci. 2005;48:59-73.
Bledsoe GH, Hsu EB, Grabowski JG, Brill JD, Li G. Incidence of injury in
professional mixed martial arts competitions. J Sports Sci Med. 2006:13642. /
Birrer RB. Trauma epidemiology in the martial arts. The results of an eighteenyear international survey. Am J Sports Med 1996;24(6 Suppl):S72-9.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.

Barsottini D, Guimarães AE, Morais PR. Relação entre técnicas e lesões
em praticantes de judô. Rev Bras Med Esporte.2006;12(1):56-60.
Beltrani Filho CA, Vivácqua Neto I, Navarro MS, Fujiki EN, Valenti VE,
Abreu LC, Milani C. Lesões esportivas durante lutas no boxe amador. Arq
Bras Cienc Saúde. 2010; 35(1): 15-8.
Javed M, Hemington-Gorse S, Shokrollahi K. A new recreational mechanism for the boxer`s knuckle: cause for concern? Ann R Coll Surg Engl.
2011; 93(5): e55-e6.
Gambrell RC. Boxing: medical care in and out of the ring. Curr Sports
Med Rep. 2007;6(5):317-21.
Purim KSM, Freitas CFNP, Leite N. Dermatofitoses podais em futebolistas.
An Bras Dermatol. 2009;84(5): 550-2.
D”Acri AM, Bakos RM, Purim KSM. Dermatoses no esporte. In: Lupi O,
Cunha PR. Rotinas de diagnóstico e tratamento da Sociedade Brasileira de
Dermatologia, 2 ed. Itapevi (SP): AC Farmacêutica, 2012;165-9.
Purim, KSM, Titski ACK, Bento PCB, Leite N. Lesões desportivas e cutâneas em adeptos de corrida de rua. Rev. Bras Med Esporte. 2014:20(4):299303.
Mailler-Savage EA, Adams BB. Skin manifestations of running. J Am Acad
Dermatol 2006;55:290-301.
De Luca JF, Adams BB, Yosipovitch G. Skin manifestations of athletes
competing in the summer olympics: what a sports medicine physician
should know. Sports Med, 2012; May 1;42(5):399-413.
Oliveira R. Lesões nos jovens atletas: conhecimento dos factores de risco
para melhor prevenir. Revista Portuguesa de Fisioterapia no Desporto.
2007;1(1):33-38.
Purim KSM, Bordignon GPF, Queiroz-Telles F. Fungal infection of the
feet in soccer players and non athlete individuals. Rev Iberoam Micol.
2005; 22:34-8.
Dickens R, Adams BB, Mutasim DF. Sports related pads. Int J Dermatol,
2002; 41;291-3.
Ries LGK, Schmidt KC, Piucco EC, Martinello M. Sinais e sintomas de
desordem craniomandibular em praticantes de Judô. ConScientiae Saúde,
2010;9(2):238-45.
Hallal PC. A Educação Física no Brasil em transição: perspectivas para a
promoção da atividade física. Rev Bras Ativ Fis e Saúde, 2012;17(1):1421.

15

Artigo Original

Rev. Méd. Paraná, Curitiba.
2020; 78(2):15-20.

REPRESENTAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL
DOS PÉS PARA O ATLETA DE FUTEBOL.
SOCIO-PROFESSIONAL REPRESENTATION
OF FEET FOR SOCCER PLAYERS.
Kátia Sheylla Malta PURIM1, Neiva LEITE2.
Rev. Méd. Paraná/1562

Purim KSM, Leite N. Representação socioprofissional dos pés para o atleta de futebol. Rev. Méd. Paraná,
Curitiba, 2020;78(2):15-20.

RESUMO - No futebol, os pés estão envolvidos ativamente nas partidas, recreativas ou profissionais, porém
o significado dos pés para os jogadores profissionais é pouco pesquisado. Este estudo qualitativo analisou
a percepção do atleta frente ao uso dos seus pés no trabalho. Participaram 10 jogadores de um time profissional de Curitiba (PR). Os dados foram coletados mediante entrevista semi-estruturada no departamento
médico. As análises dos depoimentos permitiram identificar quatro categorias principais de significado para
os pés: 1) base de sustentação; 2) aparelho mecânico; 3) jogo e competição; 4) qualidade de vida. Portanto,
estes atletas tiveram a oportunidade de repensar seus pés como instrumentos essenciais para sua profissão,
gerando expectativas de sucesso e fama. Os resultados mostram a importância de explorar melhor o potencial
educativo do esporte, desenvolver a percepção dos pés para a vida e realização das atividades básicas diárias,
além do desempenho esportivo e busca do sonho de destaque socioprofissional.

DESCRITORES - Atletas, futebol, percepção social, atenção à saúde, regiões do corpo.

INTRODUÇÃO
O futebol é modalidade esportiva muito popular em nosso país, com grande participação da
família e sociedade, que faz parte do desejo de ascensão social e “sonho” de muitos meninos para
se transformarem em jogadores profissionais1. Os
pés são instrumentos de trabalho, cujos cuidados de
saúde ficam muitas vezes em segundo plano, fator
que pode evidenciar problemas de saúde2,3, assim
como representam o grau de desempenho esportivo
e a fama desses atletas, com o uso de sua técnica e
habilidade com os pés.
O esporte profissional está sob evolução constante visando obter dos seus praticantes melhor desempenho e rendimento. Isso se deve as modificações das técnicas usadas e da constante introdução
da ciência e da tecnologia. Tal fato exige do atleta,
a cada dia que passa, melhor adequação ao seu trabalho, maior conscientização dos riscos e benefícios
inerentes às atividades executadas, melhor enfrentamento dos problemas e conduta mais profissional2.
Além disso, os atletas muitas vezes precisam circular

entre vários clubes e cidades, fator que dificulta a
escolarização4, o que pode impactar sobre o conhecimento dos riscos e saúde dos seus pés.
A agilidade com os pés e pernas é valorizada
na nossa cultura popular, seja no frevo, no samba
ou no futebol. A busca da igualdade, o fato de ser
jogado basicamente com os pés, bem como a dialética entre coletividade e individualidade, guarda
relação entre as exigências do futebol e as características do povo brasileiro5. O corpo expressa elementos específicos da sociedade da qual faz parte,
e o homem, por meio do seu corpo, vai assimilando
e se apropriando de valores, normas, costumes sociais, em um processo de incorporação propriamente dita, e mais do que aprendizado intelectual, o
indivíduo adquire conteúdo cultural que se instala
no conjunto das suas expressões5.
Os agentes motivadores à participação de jovens no futebol são constituídos pela família, a mídia televisiva e os anônimos do futebol, que participam e fazem parte do imaginário social ou de
nova categoria social1. Porém, é importante ressaltar
que a mídia apresenta direcionamento muitas vezes
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paradoxal em seus comentários sobre os jogadores de
futebol, ou seja, como referido por Cavalcanti et al.
(2016)6, que as narrativas sobre os desempenhos esportivos operam por meio de duas frentes relacionais,
cujos personagens associados estão do “céu” dos elogios ao “inferno” das críticas.
Portanto, no corpo são aplicados sentimentos,
discursos e práticas que estão na base da vida social.
Assim, o corpo transmite informações como parte do
processo de comunicação, pois é pensado, representado e passível de leituras diferenciadas de acordo com
o contexto social onde cada indivíduo está inserido.
Sob esta ótica, sua anatomia e fisiologia se tornam significativas a partir das regras e códigos dos grupos7.
Geralmente, para o indivíduo que fez do futebol a sua
profissão, o estar realizando atividades com o corpo é
algo espontâneo, auto-expressivo, auto-realizador e satisfatório8. Por outro lado, o excesso de atividades físicas competitivas pode reduzir a longevidade atlética do
profissional, pois requer trabalho corporal intensivo9.
Segundo APITZSCH (1994, p. 90) os futebolistas
de elite se acham submetidos a um estresse e uma pressão consideráveis. Tem de competir por um lugar na
equipe principal, e uma vez atingida esta posição deve
ser mantida. Um baixo rendimento em uma só partida,
pode resultar em não ser titular nas partidas seguintes.
O risco de lesões, com todas as suas consequências físicas e psíquicas, está sempre presente em um esporte
de contato como o futebol e pode acarretar ficar fora
da equipe por períodos mais ou menos longos. Durante a partida, o jogador necessita afrontar o estresse
produzido pelos adversários e espectadores. Além do
mais, precisa enfrentar adequadamente as expectativas
do treinador, de seus companheiros de equipe, do público, seus familiares, amigos, meios de comunicação
para poder render corretamente.
O futebol moderno exige atleta rápido e forte, capaz de vencer resistências, suportar cargas intensas e,
ao mesmo tempo, durante os jogos, manter elevado
nível de rendimento na presença de fadiga. Portanto, o
atleta deve ter força, velocidade, resistência e flexibilidade de forma harmônica e conjugada11,12. Em função
dessas exigências pessoais e profissionais, o atleta é
candidato potencial para desenvolver anormalidades
cutâneas nos pés que estão sujeitos a bolhas e calosidades por irritação, fricção, pressão e tensão. Os calçados
e equipamentos devem ser adaptados as suas condições individuais, de maneira que ofereçam segurança,
além de permitir que os gestos profissionais possam ser
realizados de forma indolor e confortável2.
Desta forma, a proteção aos pés é decisiva para
este profissional uma vez que as infecções geralmente
resultam do rompimento da pele, cuja integridade é
fundamental como primeira barreira de defesa contra
agentes agressivos. Mas, como é que o próprio atleta
lê o uso sócio-profissional dos seus pés? E que implicações isso têm no seu cuidado diário? A importância
deste conhecimento concentra-se no fato de que o pé

pode ser o depositário de processos biológicos indicadores de saúde ou doença para o atleta profissional.
O objetivo deste estudo foi buscar a percepção
do pé, mais especificamente sua expressão dentro do
contexto do futebol, para conhecer o seu significado e
representações sociais.

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA
O enfoque metodológico empregado foi do tipo
qualitativo, sendo parte de um projeto de pesquisa
quali-quantitativo da Universidade Federal do Paraná,
previamente aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP HC 439.021/2002-03).
Os participantes dessa etapa do estudo foram 10
atletas profissionais, do sexo masculino, com idade entre 18 a 35 anos, atuantes em um time da cidade de
Curitiba-PR e acompanhados durante o campeonato de
futebol.
A obtenção dos discursos se deu mediante a realização de entrevistas semi-estruturadas, no departamento médico, e tiveram como provocação inicial as
seguintes questões:
A. Descreva para mim, como é o seu dia de trabalho.
B. Fale-me sobre os cuidados com os seus pés.
C. O que significa os pés para você?
Os discursos foram anotados nos instrumentos de
coleta de dados, avaliados e agrupados em recortes, o
que possibilitou identificação de categorias para reflexão e análise conforme Orlandi13. As Representações
Sociais, foram norteados segundo Moscovici14, e expressam como as pessoas sentem, interpretam e percebem o mundo possibilitando entender as marcas que
caracterizam cada época histórica de uma determinada
sociedade.
A finalidade da pesquisa foi explicada a cada participante, juntamente com o termo de consentimento
livre e esclarecido, sendo garantido aos atletas a manutenção do sigilo e o anonimato de suas identidades
e informações.
A partir do discurso de linguagem desses atletas,
buscou-se compreender melhor esse trabalhador, sua
relação com o meio circundante e os conceitos construídos pelo grupo em relação a saúde dos pés no intuito
de contribuir para esclarecimento de suas ideias sobre
o tema.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DISCURSOS
Discussão e compreensão dos discursos
A movimentação contínua entre o empírico e o
teórico, somada a avaliação, correlação, confronto, reflexão e análise dos depoimentos, permitiu evidenciar
quatro categorias: 1) base de sustentação; 2) aparelho
mecânico 3) jogo e competição 4) qualidade de vida
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A BASE DE SUSTENTAÇÃO
“Meu pé é a minha base, sem ele eu morreria de
fome” ....(atleta de futebol)
“É onde eu me apoio...me equilibro...meu pé suporta todo o meu corpo”... (atleta de futebol)
Nestes trechos, observa-se que o pé é a representação do apoio, onde o contato com o chão pode ser
encarado como a base sólida, o fundamento, o suporte
para permanecer firme e amenizar as cargas. Este apoio
pode ser visto também como o preparo técnico e tático,
o pavimento que fornece a segurança do conhecido,
do palpável, do concreto, do vivenciado, ou ainda, o
anteparo para encarar a adversidade.
Por circunstâncias econômicas ou pessoais, muitos
atletas viveram em regime de concentração, confinados
dentro dos clubes e longe das famílias, administrando
sozinhos os imprevistos decorrentes do futebol, como
contusões, expulsões, “fases ruins”, o que os obriga a
amadurecer em menor tempo possível11.
É a percepção, reflexão e sentimentos sobre a realidade em que vive, em constante mutação, competitiva, imprevisível e, nem sempre favorável, que faz
com que alguns atletas, quando apresentam problemas
nos pés, entre outros padecimentos, sintam medo: de
expor a sua fragilidade, de não ser escalado, de perder
a posição no time, de ter problemas técnicos, de ser
discriminado, de morrer profissionalmente, de perder
o seu chão.
Essa tensão pode levar ao maior cuidado e atenção
à saúde, tornando o indivíduo mais hábil e ajustado
para a vida de atleta, enquanto outro indivíduo pode
banalizar, negar e ocultar o problema, expondo a si
mesmo e a equipe, a outras dificuldades. Nesse caso,
mecanismos de defesa relativamente inconsciente podem levar a distorção da realidade acarretando respostas mal adaptadas ao estresse, principalmente entre os
iniciantes e menos experientes.
Porém, a influência benéfica do treinamento esportivo multidisciplinar se dá sob múltiplos aspectos,
e foi verificada nesse estudo. As programações de treinamento eram personalizadas visando melhor preparo
físico e psicológico, possibilitando aclimatização progressiva, adaptação fisiológica aos exercícios, aperfeiçoamento profissional e preservação da saúde.
O objetivo do preparo físico era aprimorar a potência em seu sentido mais amplo, e desenvolver de
forma satisfatória as características dos atos motores específicos do futebol, tais como saltos, chutes, arremessos, giros, acelerações e desacelerações. Enquanto que,
o suporte psicológico, auxiliava na tomada de decisões
rápidas durante a posse da bola, possibilitando melhor
integração com a equipe e com o público.
Em concordância com Feijó8 “usar corretamente
as necessidades reais do atleta é motivar bem. Motivar
bem é treinar bem. Não há mistério. O que há é muita
observação, muito respeito ao ser humano, muito es-

17

tudo e criatividade. Treinar bem, em última instância é
ser holístico”.
O APARELHO MECÂNICO
O sentido de mecanização dos pés foi verbalizado
como sendo um equipamento de locomoção.
.”....é ele....o pé ....que na maioria das vezes direciona a bola” (atleta de futebol)
“.... faz parte do meu material de trabalho...é minha máquina de fazer gol” (atleta de futebol)
Nesse grupo, o nível de consciência e percepção
que os atletas tinham do seu corpo parecia rebaixado,
de modo geral, os pés eram vistos como máquinas,
tornava-se um objeto, algo desprovido de dignidade,
alienado pelo caráter do trabalho.
O valor evidente dos pés passava a ser o trabalho
desenvolvido no futebol sendo o corpo um meio de
produção. Os movimentos humanos eram tratados de
forma mecânica, submetido aos fatores de rendimento,
visando à lucratividade. Como, em geral, são direcionados grandes investimentos nesse esporte, o valor financeiro de um atleta de futebol pode chegar a milhões de
dólares, e sua prioridade absoluta é alcançar condições
ideais para alto desempenho físico.
Como se observa, o futebol exige performance
complexa e para tolerar as jornadas diárias de treinamentos, as viagens, concentrações, calendários esportivos lotados e a longa duração dos jogos, inclusive a
prorrogação, é fundamental boa capacidade orgânica,
respeito aos limites do corpo, suporte médico-nutricional, acompanhamento físico e fisiológico específico,
observância do período de repouso e recuperação após
o esforço.
O estresse e a fadiga física, em especial naqueles
atletas que exageram nos exercícios ou estão sob orientação inadequada, favorecem lesões por sobretreino ou
sobreuso, podendo inclusive afetar a defesa imunológica. Competições oficiais podem induzir a ignorar lesões
crônicas ou pouco sintomáticas, em especial, porque
esses trabalhadores aprendem a conviver com dor e
lesões12.
Nas entrevistas evidenciou-se que os atletas dispensavam cuidados incompletos aos pés. Medidas óbvias, entre elas a higiene dos pés, são factíveis de serem
melhoradas através da incorporação de boas práticas.
Do ponto de vista pragmático, não existem programas
de prevenção voltados especificamente para os jovens
inseridos no contexto de futebol do Brasil.
Doenças que afetam o pé podem estar intimamente relacionadas a desequilíbrio, a utilização de forças
musculares inadequadas na realização de determinados
movimentos ou na sua má utilização durante o deslocamento, necessitando de ajuste de todo o sistema
postural2.
Para se ter uma magnitude do problema, estudos

18

Representação socioprofissional dos pés para o atleta de futebol.

mostram que as lesões e agravos mais frequentes desses atletas ocorrem durante as partidas de futebol e
acometem o aparelho osteomuscular, com prejuízo aos
membros inferiores12. Dependendo do tipo e da intensidade do agravo, a lesão pode afetar o desenvolvimento de uma carreira promissora de pessoas jovens
e produtivas9.
Avançar nessa perspectiva pressupõe superar a
abordagem reducionista que fragmenta o indivíduo, e
que leva, por vezes, a separar o trabalho em corporal
e intelectual, a condicionar o emprego do aparelho osteomuscular tão somente como equipamento, a identificar a pele como simples envoltório ou os pés como
partes menos importante do corpo, portanto, inferiores
e pouco dignas de atenção2.
JOGO E COMPETIÇÃO
Dentro da temática dos depoimentos, aparece o
uso efetivo do pé no esporte como jogo e competição,
citados nas seguintes falas:
...”’serve para jogar ... serve também para se divertir e ter satisfação” (atleta de futebol)
..... “a competição é muito grande, até um pé compete com o outro para chutar melhor”....(atleta de futebol)
Associado pelas pessoas a descontração e divertimento, o futebol é uma atividade recreativa, onde se
exerce a singularidade. As imagens vinculadas são as
de alegria, de improvisação, de lazer coletivo. É nesse
espaço lúdico que as pessoas se relacionam de forma
mais livre e criativa, onde se fantasia. Quando o indivíduo já alcançou o suprimento das suas necessidades
básicas, ele deseja outras fontes de satisfação, e o prazer se torna um valor em evidência.
Dentre as atividades especificamente humanas, o
divertir-se e o brincar estão presentes no jogo de futebol que traz à lembrança aquelas memórias alegres da
infância e da interação com os amigos. Por outro lado,
a pressão para se obter melhores resultados e vitórias,
pode conduzir a uma competitividade exagerada, desafiando o atleta no sentido de se projetar, através da sua
arte e espetáculo, sobrecarregando suas extremidades,
fazendo com que o risco de situações potencialmente
deletérias à saúde aumente muito. Durante os jogos, o
intenso contato físico e a grande solicitação sobre os
atletas podem contribuir para lesões musculoesqueléticas15.
As lesões do tecido tegumentar, que inclui calos
(95%) e bolhas (26%) nos pés, foram comuns nesses
atletas, muitas delas passíveis de prevenção, mediante a observação de regras técnicas. As características
clínicas dos casos, notadamente anatomo-funcionais,
com as condições específicas de trabalho (gestos, posições, movimentos, esforços, ritmos, fatores agressivos
diversos) permitiram afirmar que eram relacionadas ao

trabalho2.
As bolhas podem ser minimizadas com adaptação
progressiva aos calçados novos, uso de meias e tornozeleiras bem ajustadas, lubrificantes locais e curativos
profiláticos. As calosidades, por sua vez, podem ser reduzidas com uso de cremes, e principalmente chuteiras
melhor ajustadas e conservadas, com travas de comprimento uniforme e em boas condições, substituídas ao
apresentar sinais de desgastes ou alterações9.
QUALIDADE DE VIDA
Numa outra ótica, a assimilação da condição de
“jogador de futebol” trouxe à tona aspectos econômicos incorporados a profissão, resultantes da produção
sócio-cultural veiculada na mídia, e apreendidos pelos
atletas como: gol, dinheiro, vitória, sucesso, fama.
....“é minha oportunidade de ganhar dinheiro....“
(atleta de futebol)
.... “quero fazer mais gol, ser pé quente... , ter sucesso, ter fama.... “(atleta de futebol)
O futebol é um dos esportes que mais cresce no
mundo, que move vastos interesses financeiros e recebe intensa quantidade de atenção da mídia. No Brasil,
agrega o maior número de trabalhadores esportivos,
mobiliza cifras milionárias, exporta profissionais para
diversos continentes, e possui papel social rico em representações culturais como arte e espetáculo.
Muitos jovens aderem ao futebol com grandes expectativas de conseguir vantagens econômicas, popularidade e prestígio. No entanto, apenas poucos atingem
tal patamar, pois isto exige importantes pré-requisitos
como habilidades de aptidão física (velocidade, força, agilidade, elasticidade); habilidades técnico táticas
(chute, domínio de bola, posicionamento em campo) e
competências emocionais (autoconfiança, personalidade, manutenção do estado mental equilibrado, resistência ao stress psíquico)15.
No futebol nacional, o sucesso da equipe é abafado em função do craque, por vezes escolhido por
representar as características do estilo nacional. A idéia
de ser o craque, aquele que salva e redime a equipe
diante de situações de perigo, é recorrente, e torna o
atleta em herói, criando a ideologia do craque-ídolo16.
A ascensão a categoria profissional possibilita rápida mudança no padrão de vida e de consumo que
pode, por outro lado, trazer implicações sócio-culturais
como a questão do assédio sexual, dificuldade de lidar
com a fama repentina e acesso facilitado a drogas11.
O desejo de melhorar a qualidade de vida, expressa por cada indivíduo com determinado grau de intensidade, pode ser evidenciado como:
... ...“os pés para mim significam esperança de viver melhor” ...(atleta de futebol)
.......” meu pé é tudo, preciso muito dele, é a minha
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esperança de uma vida cada vez melhor”....(atleta de
futebol)
Os benefícios gerais do esporte incluem a satisfação gerada pelo movimento, pelo instinto de caça e de
luta, pelo desejo social de pertencer a um grupo, bem
como a necessidade de lazer, de prazer e de sustento, além da promoção de melhor qualidade de vida. É
importante que o esporte leve o indivíduo a sentir-se
bem, não apenas temporariamente, mas conduza-o a
viver de forma saudável.
Não há dimensão física separada da totalidade biológica, cultural, social e psíquica5. As colocações desses atletas apontavam indícios de que não era possível
trabalhar com partes separadas de si mesmos, só com
as pernas ou só com o cérebro. Havia uma tomada de
consciência que, no futebol se jogava com a totalidade que se era e do potencial de vir a ser. Isto vem ao
encontro do pressuposto desta pesquisa, que o atleta é
um todo indivisível, embora se sobressaia no esporte a
importância do seu sistema músculo-esquelético, cuja
função básica é a movimentação do corpo, possibilitando a principal tarefa dessa profissão que é o conjunto
de atividades que culmina com a realização do gol.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na análise dos depoimentos, foram identificadas
quatro categorias, que contemplam a perspectiva de ser
jogador de futebol, por meio da representação socioprofissional dos pés. A primeira categoria foi a percepção da sustentação, que é a necessidade de uma base
de apoio e o que ela representa; a segunda categoria
foi a percepção biomecânica do pé, sentida ao se deparar com as exigências técnicas do futebol e estar frente
a necessidade de fazer gol; como terceira categoria vêm
a percepção do jogo e competição, momento em que
se observa que na vida há perdas e ganhos; em seguida
vem a manifestação do desejo de obter uma qualidade
de vida melhor, um repensar do estilo de vida e de
valores.

19

Nas últimas décadas, os fatores socioculturais têm
sido considerados relevantes para a atenção primária
à saúde dirigida as comunidades, pois pode exercer
papel complementar nas condutas benéficas a saúde
como ainda participar no desenvolvimento das doenças.
A imagem corporal com a valorização ou desvalorização de determinadas áreas ou formas corporais,
assim como as crenças culturais sobre o comportamento adequado para cada gênero são fatores que podem
influenciar as práticas relativas ao corpo. Esses aspectos
nem sempre são fáceis de identificar, e não tem relação
dose-resposta clara e mensurável entre os seus componentes e determinadas doenças, mas podem participar
na proteção contra problemas de saúde.
As atividades do futebol, muito mais do que condicionamento físico pode auxiliar o atleta a ampliação
da consciência e da autoestima, auxiliando no melhor
relacionamento consigo mesmo, com os outros e com
o meio em que trabalha.
A assistência aos atletas requer dos profissionais
de saúde aptidões, competências e habilidades específicas. Para atendê-los de forma integral, é preciso
perceber que os pés são importantes para a independência, a autonomia, o desempenho profissional e a
realização das atividades básicas da vida diária.
Uma limitação desse trabalho foi não ter realizado gravações dessas entrevistas, mas considerando a
riqueza de significados do tema abordado, é importante olhar além do corpo físico do atleta e perceber
suas necessidades, conflitos, angústias e expectativas
em relação ao exercício da sua profissão.
Portanto, a formação de um atleta de futebol profissional necessita ser ampliada para outras dimensões
da vida, e não apenas no treinamento físico e adestramento técnico. Para isso, os clubes e federações, precisam olhar para o atleta, menos como objeto de mais valia (lucro), e mais como pessoa em desenvolvimento11.

Purim KSM, Leite N. Socio-professional representation of feet for soccer players. Rev. Méd. Paraná, Curitiba,
2020;78(2):15-20.

ABSTRACT - In football, feet are actively involved in matches, recreational or professional, but the meaning of feet
for professional soccers is poorly researched. This qualitative study analyzed the athlete's perception regarding
the use of his feet at work. Players from a professional team from Curitiba (PR) participated. Data were collected
through semi-structured interviews in the medical department. The analysis of the testimonies allowed to identify
four main categories of meaning for the feet: 1) support base; 2) mechanical device; 3) game and competition; 4)
quality of life. Therefore, these athletes had the opportunity to rethink their feet as essential tools for their profession, generating expectations of success and fame. The results show the importance of better exploring the educational potential of the sport, developing the perception of feet for life and carrying out basic daily activities, in
addition to sports performance and the pursuit of a dream of socio-professional prominence.

KEYWORDS - Athletes, soccer, social perception, health care, body regions.
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Representação socioprofissional dos pés para o atleta de futebol.
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RESUMO - Introdução: as anemias adquiridas ocasionadas pela deficiência de diversos micronutrientes têm
a deficiência de ferro como principal causa. Das causas congênitas, as hemoglobinopatias, doença falciforme
e talassemias são as mais prevalentes. Objetivo: identificar a frequência das anemias falciforme, ferropriva e
talassemia, no Hemocentro de Maringá, Paraná. Método: trata-se de estudo transversal realizado prospectivamente a partir dos registros de atendimentos de crianças de zero a dez anos de idade incompletos e sua correlação com idade e sexo, de 2017 e 2018. Resultados: no grupo como um todo, observou-se maior número
de lactentes (41,67%) e proporção semelhante entre sexos. A anemia ferropriva foi a mais frequente, seguida
da beta talassemia minor, da anemia falciforme e do traço falciforme. Analisando a correlação dos tipos de
anemia com sexo (Brown-Forsythe test) e idade (Bartlett's test) obteve-se diferença estaticamente significante
(p<0,0001) entre essas variáveis e os tipos de anemia. Conclusão: chama atenção o percentual elevado de
anemia ferropriva encaminhando para atenção secundária. Sugerem-se outros estudos, que possam elucidar
os fatores etiológicos da elevada proporção de casos de anemia ferropriva, principalmente em lactentes, os
quais devem receber profilaxia para prevenção desse tipo de anemia.

DESCRITORES - Anemia falciforme, Anemia ferropriva, Talassemia, Criança.

INTRODUÇÃO
Anemia é definida como nível de hemoglobina
dois desvios-padrão abaixo da média para a idade,
sendo prevalente em bebês e em crianças em todo
o mundo. A avaliação de uma criança com anemia
deve começar com uma história completa e avaliação de risco. A caracterização da anemia como
microcítica, normocítica ou macrocítica é feita com
base no volume corpuscular médio (VCM). A anemia microcítica devido à deficiência de ferro é o
tipo mais comum de anemia em crianças. Ainda,
pode ser causada por membranopatias congênitas,
hemoglobinopatias, enzimopatias, defeitos metabólicos e imunomediados.1
A anemia por deficiência de ferro representou
34% dos casos de anemia em crianças de 1 a 5 anos

e cerca de 50% dos casos de anemia em crianças
de 1 a 2 anos em um estudo de coorte que avaliou dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (NHANES) entre 2007 e 2010. Dadas às altas
prevalências de anemia, sua profilaxia universal é
ainda recomendada pela Academia Americana de
Pediatria (AAP) e Organização Mundial de Saúde
(OMS) aos 12 meses de idade, com triagem / testes
adicionais até os 3 anos de idade, se houver risco ou
anemia (hemoglobina <11 mg / dL).2
Uma vez que a população mundial aumentou
com o passar dos anos, observou-se um decréscimo
dos casos de anemia global, no entanto, principalmente nos países em desenvolvimento constitui um
problema de saúde pública. Na maior parte da África, América Latina e Sudeste Asiático ainda há 45 a
65% de crianças afetadas e dependendo da região

Trabalho realizado no Curso de Medicina Unicesumar.
1 - Professora Doutora – Secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina.
2 - Médica Especialista em Pediatria e Onco-hematologia Pediátrica e Professora do Curso de Graduação de Medicina do Centro Universitário de Maringá
Paraná – Unicesumar.
3 - Acadêmica do Curso de Medicina Unicesumar.
4 - Acadêmica do Curso de Medicina Unicasumar.
Endereço para correspondência: Jane Laner Cardoso – Rua Heitor Luz 56 – apartamento 202 – Florianópolis, SC.
Endereço eletrônico: lanercardoso@gmail.com

22

Identificação de anemias na infância em um hemocentro no sul do Brasil.

50% das anemias são atribuídas à deficiência de ferro.3
No Brasil, uma revisão sistemática com metanálise
dos resultados de estudos observacionais publicados
nos últimos dez anos, mostrou que a anemia permanece um grave problema de saúde pública nos distintos cenários analisados, justificando receber atenção
prioritária por parte dos gestores das políticas públicas
das diferentes esferas de governo no País. Obtiveram-se os seguintes resultados, conforme o cenário avaliado: creches/escolas: 52,0%, serviços de saúde: 60,2%,
populações em iniquidades: 66,5%, e estudos de base
populacional: 40,1%.4
Alguns tipos de anemias já são detectados ao nascimento pelo Teste de Triagem Neonatal - Teste do Pezinho -, que faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Trata-se de importante instrumento para
detecção de algumas doenças metabólicas tais como
hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e hemoglobinopatias, entre elas anemia falciforme e talassemia. Dados
desse Programa mostram que 3500 crianças nascidas
anualmente têm doença falciforme e 200.000 com traço
falciforme.5,6
No Brasil, embora menos frequente, a anemia falciforme - doença genética hereditária - mais prevalente
em afrodescendentes está distribuída por todo o território. Estima-se que atualmente o número de portadores de anemia falciforme em seu estado homozigoto
ou heterozigotos compostos varie de 60.000 a 100.000
casos e que 4% da população nacional tenha traço falciforme.7
Essa hemoglobinopatia se desenvolve devido a
uma alteração do gene que em vez de produzir normalmente a hemoglobina A, passa a produzir uma hemoglobina S. Quando o indivíduo herda de ambos os
pais a mutação do gene, sendo ele um homozigoto
SS, terá anemia falciforme. A doença também pode se
manifestar em heterozigotos compostos, aqueles que
possuem a hemoglobina S em combinação com outro defeito (estrutural ou de síntese) na Hb (SC, SD,
SE, etc.). Pessoas que herdaram a mutação de somente
um dos pais, heterozigotos, tendo recebido uma hemoglobina S e uma hemoglobina A não terão a anemia
falciforme e sim o traço falciforme. Sendo assim, não
necessitarão de tratamento especializado, mas há chance de sua prole ter a doença. Um estudo realizado no
estado do Paraná mostrou uma prevalência do gene S
heterozigoto como sendo de 1,52%.7,8,9
Outro tipo de anemia, com prevalência elevada no
sul e sudeste do país, que também têm caráter hereditário são as talassemias. Constituem um grupo de
hemoglobinopatias, cujos distúrbios reduzem a produção das cadeias usadas para a montagem da molécula de hemoglobina, alfa ou beta, principalmente. Esse
desequilíbrio quantitativo de cadeias alfa e beta leva à
precipitação em excesso das cadeias não emparelhadas
(cadeias alfa em excesso na talassemia beta; cadeias
gama e beta em excesso na talassemia alfa) durante

o final da gestação e após os seis primeiros meses de
vida, respectivamente. As cadeias precipitadas prejudicam o desenvolvimento de precursores de hemácias na
medula óssea, especialmente na talassemia beta, o que
resulta em eritropoiese ineficaz e consequentemente
em hemólise.10,11
A talassemia é a hemoglobinopatia mais comum
em áreas historicamente endêmicas de malária, como
a África Subsaariana, o Mediterrâneo, o subcontinente
asiático-indiano e o sudeste asiático. No mundo estima-se que cerca de 900.000 indivíduos tenham talassemia
clinicamente significativa e que 5% da população tenha
pelo menos um alelo de talassemia variante. A beta
talassemia tem maior prevalência na África, já a alfa
talassemia é altamente prevalente no sul da China, Malásia e Tailândia. Formas leves também são comumente
encontradas em indivíduos de origem africana. A taxa
estimada de heterozigosidade na população é de aproximadamente 13% na África, 4% na Ásia e 2% nos Estados Unidos. A imigração contribuiu para o aumento da
talassemia em outros países.10
No Brasil, estima-se que 1,5% dos caucasianos sejam portadores de beta talassemia minor. Entre 2013 e
2015 foi realizado um levantamento que analisou os
casos de talassemias no Brasil, das 593 pessoas encontradas 51,4% possuíam talassemia beta maior; 43,2%,
talassemia beta intermediária; e 35,4% talassemia alfa.
Devido ao fato de a OMS prever que haja cerca de
1.000 pessoas talassêmicas no país, acredita-se que esses números estejam subestimados.10,11
Um consenso sobre anemia realizado pelo Departamento de Nutrologia e Hematologia-Hemoterapia refere que houve discreta melhora na situação da anemia
no Brasil nos últimos anos, que se devem a melhoria
nas ações de prevenção nutricionais e ambientais, mas,
no entanto, os resultados de estudos de prevalência
de âmbito nacional são controversos, escassos, com
populações pequenas e regionalizadas. Recomendam
que haja estudos que utilizem amostras representativas
e calculadas, com base populacional, bem como, publicação atualizada a respeito do tema na população
brasileira contemplando artigos nacionais que não obtiveram espaço editorial em revistas internacionais por
serem temas de interesse regional.12
Assim, considerando a importância de se realizar
pesquisar para conhecer as prevalências de anemias,
mesmo que em estudos regionalizados o objetivou-se
identificar a frequência de anemias ferropriva, falciforme e talassemia, em entre crianças de zero a dez anos
de idade incompletos, cujos dados estão registrados no
banco de dados de um Hemocentro de Maringá, Paraná
e sua correlação com idade e sexo, no período de 2017
e 2018.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo e
transversal, em banco de dados de crianças, de 0 a 10
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anos incompletos, atendidas no Hemocentro de Maringá, Paraná, no ano de 2017 e 2018.
Quanto aos valores de referência dos dados estabelecidos como parâmetro: hemoglobina, valores
menores que 11g/dl e 11,5g/dl para crianças de 6 a 59
meses e crianças de 5 a 11 anos de idade, respectivamente; hematócrito, consideram-se inadequados valores abaixo de 33% e 34% para crianças de 6 a 59 meses
e crianças de 5 a 11 anos de idade, respectivamente;
valores da média e do limite inferior da normalidade
do VCM (Volume Corpuscular Médio) de acordo com
a idade: de 6 a 24 meses VCM média igual a 78 fL,
VCM no limite inferior da normalidade igual a 70 fL;
de 2 a 6 anos VCM média igual a 81 fL, VCM no limite
inferior da normalidade igual a 75 fL; de 6 a 12 anos
VCM média igual a 86 fL, VCM no limite inferior da
normalidade igual a 77 fL; amplitude de variação do
tamanho dos glóbulos vermelhos em uma amostra de
sangue (RDW), tem valor de referência entre 11,5 e
14,5% independentemente da idade; ferritina sérica,
valores acima de 30µg/, e, valores inferiores a 15µg/L
indicam deficiência grave e valores intermediários devem ser avaliados após suplementação com ferro; eletroforese de hemoglobina qualitativa: Hb FA corresponde ao indivíduo normal, Hb FAS corresponde ao traço
falciforme S, Hb FAC corresponde ao traço C, Hb FS
corresponde a anemia falciforme, Hb FA com aumento
de A2 corresponde a talassemia beta e Hb FSC corresponde a doença SC.12,13,14
Os critérios de inclusão para a coleta de dados
foram todos os pacientes que tiveram seus dados registrados no Hemocentro de Maringá durante o ano
de 2017 e 2018, e que tenham entre 0 a 10 anos incompletos. Já, os critérios de exclusão consistiram em
pacientes fora da faixa etária, pacientes dentro da faixa
etária e que não apresentam os exames preconizados
pela pesquisa.
O instrumento de coleta de dados foi uma planilha
com os dados demográficos e bioquímicos que foram
posteriormente registrados em planilhas de Excel para
análise estatística.
Quanto à análise estatística foram obtidas frequências, proporções, médias e medianas, desvio-padrão
e intervalos de confiança dos índices hematimétricos,
e da variável idade, sexo, bem como, frequência das
anemias ferropriva, talassemia, falciforme e traço talassêmico. Para análise da correlação entre as variáveis
sexo e idade com os tipos de anemia foram utilizados
Brown-Forsythe test, Bartlett's test. Os dados foram analisados, utilizando o software GraphPad Prism 6.
Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Maringá,
sob o número 3.373.240.

RESULTADOS
Primeiramente, analisaram-se os dados do grupo
como um todo. Quanto ao sexo metade é do sexo fe-
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minino e metade do masculino. Para a avaliação da
faixa etária, as crianças avaliadas foram divididas em
3 grupos etários: lactentes com idades de 0 a 2 anos
incompletos (n=15), pré-escolares (n=13), 2 a 6 anos
e escolares (n=8) 6 a 10 anos de idade, sendo que o
grupo mais numeroso foram os lactentes (41,67%) (figura 1).
FIGURA 1- DISTRIBUIÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS DAS CRIANÇAS
DO ESTUDO.

Analisando a frequência dos tipos de anemia identificados no estudo, obteve-se que a anemia ferropriva
foi a mais frequente (41%), seguidos de beta talassemia
minor (21%) e anemia falciforme (20%), salientando-se
que foram detectados, ainda, (9%) de traço falciforme
(figura 2).
FIGURA 2- FREQUÊNCIA DOS TIPOS DE ANEMIA DAS CRIANÇAS
ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DO HEMOCENTRO DE MARINGÁ,
PR, 2017-2018.

Quando se analisou os exames hematológicos registrados nos prontuários, a média, desvio-padrão e o
intervalo de confiança (tabela 1), bem como as idades
das crianças, conforme os tipos de anemia, ferropriva,
falciforme e talassemia, respectivamente.
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TABELA 1 – MÉDIA (M), DESVIO-PADRÃO (DP) E INTERVALO DE CONFIANÇA (IC) DE 95% DOS PARÂMETROS: HEMATÓCRITO, HEMOGLOBINA (HB), VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO (VCM). AMPLITUDE DA DISTRIBUIÇÃO DOS ERITRÓCITOS (RDW), FERRITINA E IDADE,
CONFORME OS TIPOS DE ANEMIA.
Parâmetros

Anemia Ferropriva
(n=16)

Anemia Falciforme
(n=9)

Talassemia
(n=7)

M+DP

IC95%

M+DP

IC95%

M+DP

IC95%

Hematócrito

31,1+4,0

28,8—33,3

26,4+4,3

23,1—29,7

32,6+1,9

30,8—34,4

Hb (g/dL)

9,7+1,8

8,8—10,7

8,7+1,4

7,7—9,8

10,6+0,9

9,8—11,5

VCM (fL)

64,8+9,2

59,9—69.7

83,8+12,1

74,5—93,1

57,6+3,9

54,0—61,2

RDW%

19,6+5,7

16,2---23,1

18,5+3,5

15,8—21,2

18,7+3,5

15,5—21,9

34,3+ 53,6

3,3---65,3

312,3+345,7

46,5—578,0

31,8+19,8

13,5—50,2

3,6 + 2,0

2,5—4,6

3,3+3,1

1,0---5,7

5,1+2,7

2,7—7,6

Ferritina(mg/mL)
Idade (anos)

Na tabela 2, quando se analisou os tipos de anemia
em relação ao sexo, verificou-se que meninas apresentaram 3 vezes mais anemia falciforme que meninos e
estes por sua vez, 6 vezes mais talassemia, porém a
frequência entre os sexos foi levemente superior nos
meninos. Quando se dividiu as crianças conforme a
faixa etária, de lactentes, pré-escolares e escolares verificou-se predomínio de pré-escolares na anemia ferropriva, lactentes nas anemias, falciforme e talassemia.
Ao analisar a correlação dos tipos de anemia com a
variável sexo (Brown-Forsythe test) obteve-se diferença
estatisticamente significante (p<0,0001). Na análise de
correlação dos tipos de anemia com a idade (Bartlett's
test) também, obteve-se diferença estatisticamente diferente (p<0,0001).
TABELA 2 - TIPOS DE ANEMIAS CONFORME O SEXO E FAIXAS
ETÁRIAS DAS CRIANÇAS DO ESTUDO.
Tipos de
anemia

Meninos

Meninas

Lactentes

Pré-escolares

Escolares

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

Ferropriva

9 (52,9)

7 (47,1)

5 (31,2)

10 (62,5)

1 (6,25)

Falciforme

2 (22,2)

7 (77,8)

6 (66,7)

1 (11,1)

2 (22,2)

Talassemia

6 (85,7)

1 (14,3

4 (57,1)

1 (14,3)

2 (28,6)

DISCUSSÃO
Quanto ao sexo, à anemia ferropriva em adultos
jovens é proporcionalmente mais frequente em mulheres, e uma das justificativas se deve a variação hormonal enfrentada pelas mulheres, que leva a perda de
sangue durante o ciclo menstrual. Anemia ainda afeta
um bilhão de mulheres em idade reprodutiva em todo
o mundo. Em 2011, 29% (496 milhões) de mulheres
não grávidas e 38% (32,4 milhões) das gestantes de 15
a 49 anos eram anêmicas, o que afeta também os seus
filhos. Inclusive a redução em 50% de anemia em mulheres em idade reprodutiva ate 2025 e um objetivo da
Organização Mundial de Saúde.15,16
Nesse estudo, foram observadas proporções semelhantes entre o sexo masculino e feminino. Um estudo
realizado na cidade de Novo Cruzeiro (MG), com 439
crianças entre 6 e 71 meses, obteve resultado semelhante ao deste estudo, sendo que das crianças anêmi-

cas, 57,5% eram meninos e 42,5% eram meninas. Outro
estudo brasileiro com crianças entre 6 e 60 meses também mostra dados semelhantes, sendo o percentual de
meninos anêmicos do estudo equivalente a 49,6% e de
meninas anêmicas 50.4%.17,18
Entretanto, em nosso estudo, verificou-se diferença estaticamente significante, ao se analisar a correlação com os tipos de anemias estudados e as variáveis,
sexo e idade (p<0,0001).
A média de idade foi 3,6 anos no grupo como um
todo, mas a distribuição por faixa etária mostra predomínio em pré-escolares (62,5%), apesar do grupo como
um todo demostrar maior frequência de lactentes, esses
aparecem com predomínio maior na anemia falciforme
(66,7%) e talssemia (57,1%). Quando se comparou a
anemia ferropriva (41%) e sua frequência nas diversas
faixas etárias nota-se que a distribuição não foi homogênea (tabela 2), No Brasil também há uma concordância quando se relaciona essas duas variáveis, tendo
uma variação na prevalência geral entre 30% a 69% em
crianças com até 5 anos, variando conforme o local
onde o estudo foi realizado.19
Outras pesquisas mostram prevalência maior de
anemia ferropriva diferindo conforme a faixa etária das
crianças. Um desses realizado em crianças entre 6 e
24 meses em Goiânia mostrou que 56.1% das crianças apresentavam anemia ferropriva. No Rio Grande do
Sul, pesquisa realizada com crianças entre 18 meses e
7 anos mostrou que a prevalência de anemia ferropriva
para crianças entre 24 e 35 meses foi de 62%, entre 36
e 47 meses foi de 44%, entre 48 e 59 meses foi de 40%,
até 6 anos incompletos de 38% e entre 6 e 7 anos foi
de 31%.20,21
Os índices hematimétricos na anemia ferropriva
obtidos neste estudo, mostraram uma média de hematócrito de 31,3, de hemoglobina 9,7 g/dL, VCM 64,8
fL, RDW 19,6% ferritina de 34,3mg/mL. Percebe-se que
em média esses demostram uma anemia microcítica,
mas as alterações não são acentuadas. Provavelmente,
como as crianças foram encaminhadas a um serviço especializado, possivelmente já eram portadores de anemia, não tratadas ou com baixa adesão ao tratamento.
Importante ressaltar as dificuldades na implementação
de programas de profilaxia e suplementação de ferro
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oral em crianças a partir da atenção básica, que embora
recomendado em inúmeros estudados demostra ainda
muitas falhas.21,22
Em relação à doença falciforme (20%), nota-se que
a maioria dos diagnósticos foram feitos em crianças lactentes, provavelmente devido às manifestações iniciais
da doença, pois crises dolorosas costuma se manifestar
após os primeiros 3 meses de vida. A relação idade-doença também foi percebida em estudo com 96 crianças
onde 94% delas apresentaram pelo menos um evento
clínico entre 2 e 79 meses, sendo a maior prevalência
na primeira infância.23,24
A variação na distribuição etária da talassemia depende da forma de apresentação. Assim, pacientes que
apresentam a doença mais branda podem demorar a
ter a sua primeira manifestação e serem oligossintomáticos e até mesmo assintomáticos. Já pacientes com
a doença mais grave apresentam as manifestações clínicas após os primeiros 6 meses de vida, quando os
níveis de hemoglobina fetal começam a alterar.10
Enquanto neste estudo a anemia ferropriva teve
uma distribuição muito semelhante entre meninos e
meninas, a anemia falciforme ocorreu mais em meninas e a talassemia em meninos. Estudo realizado em
Curitiba obteve maior proporção de sexo feminino na
doença falciforme, como também analise realizada em
um Hemocentro de Uberaba.10,25
Em relação à prevalência da talassemia, sabe-se
que constituem o distúrbio genético mais comum no
mundo, acometendo quase 200 milhões de pessoas no
mundo inteiro. Algumas pesquisas brasileiras indicam
cerca de 400 pacientes em tratamento para talassemia. Já esta pesquisa detectou que dos 36 pacientes
inclusos, 27% estavam em tratamento para esse tipo
de anemia demonstrando presença considerável da característica hereditária entre os indivíduos dessa região
paranaense.10,26
Uma vez que há pesquisas que estimam que existam cerca de 100 mil casos de pacientes talassêmicos
no mundo e, considerando que, o Brasil é um dos cinco países mais populosos do mundo, é possível que
haja subdiagnóstico dessa doença na população brasileira, e, provavelmente, também no Paraná. Dados
coletados recentemente em Apucarana mostram que
foram selecionados 100 exames de sangue de pacientes
que estavam realizando os testes por rotina e destes, 24
apresentaram alterações na estrutura da hemoglobina,
sendo que deste total de pacientes, 62,5% eram sugestivas de talassemia alfa e 20,83% talassemia beta.26,27
Os dados hematológicos na talassemia desse estudo demostram anemia microcítica: em média Hb 10,6
g/dL, VCM 57,6 fL (moderadamente baixo); RDW 18,0%
(pouco elevado) e ferritina 31,8%. Deve-se ressaltar
que a quase totalidade dos casos do estudo são de beta
talassemia minor, as quais se caracterizam por poucas
alterações no hemograma e que muitas vezes nos serviços primários costumam ser tratadas inadequadamente
como anemia por deficiência de ferro. Por apresenta-
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rem pouco sintomas ou serem assintomáticos, o diagnóstico pode ser tardio, o que justifica a idade média
de 5 anos de idade.10
Diferentemente da talassemia, a anemia falciforme
tem dados mais fidedignos, pois a triagem por meio
do Teste de Triagem Neonatal é obrigatória e realizada
em todas as crianças do país já na primeira semana de
vida. No entanto, por meio dessa triagem algumas hemoglobinas variantes podem não ser detectadas, sendo
necessária análise molecular, o que contribui com o
subdiagnóstico das talassemias. Estima-se que no Brasil existam 25.000 a 30.000 pessoas com doença falciforme e, segundo os dados do Programa de Triagem
Neonatal, nascem cerca de 3.000 crianças por ano com
doença e 180.000 com traço falciforme. Neste estudo
20% das crianças analisadas eram portadoras de anemia falciforme. A prevalência de anemia falciforme no
Paraná foi de 2,2/100.000 recém-nascidos numa análise
realizada no período de 2002 a 2004.6,28,29,30
A despeito de dados encontrados em outras pesquisas, este estudo observou prevalência de traço falciforme (9%) maior que a média nacional estimada pelo
Ministério da Saúde (4%), o que provavelmente poderá
ser explicado por uma maior herança genética de mutação no gene que produz hemoglobina, mas cuja evidência necessita de mais estudos para comprovação.7
As pesquisas citadas, bem como este estudo, demonstram a importância do diagnóstico precoce para
possibilitar a abordagem terapêutica adequada, o que
mostra a necessidade do investimento em políticas públicas semelhantes ao realizado no Programa Nacional
de Triagem Neonatal.6
Em relação aos parâmetros bioquímicos dos pacientes com anemia falciforme, foi realizado um levantamento de dados no Laboratório Clínico da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás entre os anos de 2011 e
2013 e foram documentadas as médias dos parâmetros
dos eritrogramas de pacientes com genótipos SS. Comparando-se as médias dos valores hematimétricos com
este estudo, percebeu-se que os resultados são semelhantes. O estudo goiano apresentou as seguintes médias: Ht: 26.98%, Hb: 9.42 g/dL, VCM: 96.51 fL, RDW:
19.35%, valores semelhantes aos obtidos por esse trabalho. Em nosso estudo chama atenção os valores elevados de ferritina (312,3), o que poderia ser decorrente
da suplementação profilática de ferro na população fal
cêmica pediátrica, sem prévia investigação (tabela 1).31
A constatação mais marcante no presente estudo
foi exatamente essa elevada prevalência de casos de
anemia ferropriva sendo tratada em um serviço especializado, condição essa que poderia ser solucionada
nas Unidades Básicas de Saúde. Uma pesquisa semelhante onde foram avaliadas 153 crianças menores de
16 anos, sendo 83% procedentes de centros de saúde,
verificou que 111 (71,3%) tiveram diagnóstico de anemia ferropriva, sendo que aproximadamente um terço
das crianças não recebeu qualquer terapêutica no serviço de origem; 13 (8,6%) tiveram diagnóstico de talasse-
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Identificação de anemias na infância em um hemocentro no sul do Brasil.

mia minor; outras 13 apresentaram outros diagnósticos
de anemias e, 11,5% das crianças não apresentavam
anemia. Concluíram que encaminhamentos desnecessários de indivíduos com anemia ferropriva para serviços especializados representam prejuízo aos pacientes
e ônus excedente para o sistema de saúde.32
Outro estudo realizado a partir da aplicação de
questionário que avaliou a opinião de hematologistas
quanto às condições de funcionamento dos serviços
ambulatoriais especializados no serviço de hematologia
no município de São Paulo constatou que 57% deles
recebem, frequentemente, pacientes que poderiam ser
tratados na rede básica de saúde, o que refletia um
despreparo desta na resolução desses casos de menor
complexidade. Esses encaminhamentos desnecessários
dificultam o acesso de pacientes mais graves que realmente precisam de atendimento especializado o que é
percebido pela existência de filas de espera.33
Considerando a facilidade de realizar diagnóstico
de anemia ferropriva, e a importância do tratamento
precoce, não se justifica o encaminhamento a serviços
de maior complexidade. Por outro lado, é importante
ressaltar que talvez haja mais crianças neste estudo com
a presença de mais de um tipo de anemia, mas que
ainda não haviam sido diagnosticadas até o momento
da coleta de dados.
Por ser um estudo retrospectivo, de análise de
prontuários, houve limitação na pesquisa, pois os prontuários tinham finalidade clínica e por isso, nem sempre
apresentavam as mesmas informações. Outras correla-

ções poderiam ser feitas se houvesse uma uniformidade nos registros dos dados. Baseado nisso, sugere-se outros estudos, com entrevistas com responsáveis
das crianças, para obter mais informações, como, por
exemplo, outras variáveis como, peso ao nascer, idade
gestacional ou história de amamentação e alimentação,
bem como uso de profilaxia com ferro oral em lactentes. Assim, seria possível estabelecer correlações dos
dados clínicos, bioquímicos, hematológicos e epidemiológicos, que permitam entender principalmente, as
possíveis etiologias da anemia ferropriva.

CONCLUSÃO
No grupo como um todo, a faixa etária de maior
predominância de anemia foram os lactentes e a proporção entre os sexos foi semelhante. A anemia ferropriva foi a mais frequente (41% de casos), seguidos
de beta talassemia minor (21%) e anemia falciforme
(20%), e de traço falciforme (9%). Houve diferença estaticamente significante dos tipos de anemia com sexo
e idade.
Nota-se um percentual elevado de casos de anemia ferropriva referenciados para atenção secundária
e sugerem-se outros estudos que possam elucidar os
fatores etiológicos da elevada proporção desse tipo de
anemia, sobretudo em lactentes, bem como porque são
encaminhados aos serviços especializados, quando a
assistência e prevenção deveriam acontecer na atenção
primária.

Cardoso JL, Borges ACO, Wolter ACV, Schena P. Identification of anemias in childhood in a hemocenter in southern
Brazil. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):21-27.

ABSTRACT - Introduction: Acquired anemia caused by the deficiency of several micronutrients has iron deficiency
as the main cause. Of the congenital causes, hemoglobinopathies, sickle cell disease and thalassemia are the most
prevalent. Objective: To identify the frequency of sickle cell anemia, iron deficiency and thalassemia in the Maringá
Hemocenter, Paraná. Method: This was a cross-sectional study conducted prospectively from the records of care
of children from zero to ten years old and its correlation with age and gender, from 2017 and 2018. Results: in the
group as a whole, we observed higher number of infants (41.67%) and similar sex ratio. Iron deficiency anemia
was the most frequent, followed by Beta Thalassemia Minor, Sickle Cell Anemia and Sickle Cell Trace. Analyzing
the correlation of anemia types with sex (Brown-Forsythe test) and age (Bartlett's test), a statistically significant
difference (p <0.0001) was found between these variables and anemia types. Conclusion: the high percentage of
iron deficiency anemia calls for secondary attention. Other studies are suggested that may elucidate the etiological
factors of the high proportion of iron deficiency anemia cases, especially in infants, who should receive prophylaxis
to prevent this type of anemia.
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RESUMO - O câncer gástrico está entre as neoplasias mais prevalentes mundialmente com alta taxa de mortalidade. Uma dificuldade no seu combate é o diagnóstico tardio. Este estudo analisou o perfil dos pacientes
com câncer gástrico avançado operados na emergência. Método: estudo transversal-observacional retrospectivo pela coleta de dados de pacientes com câncer gástrico avançado no setor de emergência do Hospital
Universitário Evangélico Mackenzie, entre janeiro de 2016 e junho de 2019. Resultados: foram 58 pacientes,
representados majoritariamente por indivíduos do sexo masculino (60%) e brancos (79%). A idade média foi
de 62,8 anos (variação de 48-78 anos). Principais sinais: hemorragia digestiva (34,4%) e síndrome pilórica
(24,1%). O adenocarcinoma prevaleceu (87,9%), sendo 72,5% do tipo difuso. No sexo feminino, o difuso
prevaleceu (90,9%). A mortalidade foi de 62%, estando associada principalmente ao tipo difuso. Conclusão:
o câncer gástrico avançado apresenta alta morbimortalidade, sendo necessários métodos de rastreio populacional para diagnóstico precoce da doença.

DESCRITORES - Câncer gástrico, Emergência, Adenocarcinomas.

INTRODUÇÃO
Tem sido descrito que o câncer gástrico apresenta elevada incidência na população mundial com
altas taxas de mortalidade. Os primeiros passos para
o combate ao câncer no Brasil, porém, começaram
no início do século 20, com enfoque apenas no
diagnóstico e tratamento, sendo que a prevenção
era pouco enfatizada devido à falta de estudos e
conhecimento das etiologias prováveis dessa patologia.
No Brasil, o câncer gástrico é o quarto tumor
maligno mais prevalente entre homens e o sexto em
mulheres [1], sendo que a mortalidade dessa doença
está em segundo lugar atrás somente do câncer de
pulmão [2]. Dentre os fatores de risco, as causas são
variadas, aliando fatores ambientais e hereditários,
além de hábitos alimentares inadequados, tabagismo, ocupação, exposição à radiação e/ou a agentes

químicos [3].
O grande problema relacionado a essa neoplasia, porém, é o seu diagnóstico em fases mais
avançadas da doença, sendo que os tratamentos nas
fases iniciais apresentam maiores taxas de sucesso
[4]
.Seja pela falta de sintomas ou pela dificuldade no
diagnóstico precoce, a taxa de sobrevida dos pacientes ainda é muito baixa [5], sendo que o sangramento e a obstrução são sinais de doença avançada
com piora na taxa de morbimortalidade.

MÉTODOS
Caracteriza-se como um estudo transversal-observacional retrospectivo com análise dos dados de
prontuários dos pacientes admitidos no serviço de
endoscopia digestiva alta (EDA), atendidos no serviço de emergência, no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM), durante um período de

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie.
1 - Aluno de Medicina da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná.
2 - Aluno de Medicina da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná.
3 - Médico Cirurgião do Aparelho Digestivo e Endoscopista pelo Hospital Universitário Evangélico Mackenzie.
Endereço para correspondência: Rua Padre Anchieta, 2636 - Bigorrilho - Curitiba/PR - (12) 98164-0019
Endereço eletrônico: eduardooutuky@hotmail.com
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42 meses (1 de janeiro de 2016 ao dia 30 de junho
de 2019). Foram avaliados 58 prontuários de pacientes com câncer gástrico diagnosticados pelo serviço de
EDA, com a finalidade de traçar um perfil epidemiológico entre os pacientes com câncer de estômago avançado, além de verificar variáveis que influenciem na
mortalidade dessa doença.
Foram incluídos no estudo pacientes com diagnóstico de câncer gástrico no serviço de EDA do HUEM,
admitidos na emergência, além de pacientes que já
acompanham essa neoplasia com seguimento no setor
de EDA do HUEM. Foram analisadas as variáveis sexo,
idade, etnia, hipoalbuminemia, anemia, óbito, perda
ponderal, adenocarcinoma, tipo difuso e tipo intestinal
pela classificação de Lauren, obstrução, sangramento e
a presença ou não de história mórbida familiar. Foram
feitas análises correlacionando essas variáveis entre si
também. Os dados foram coletados através de prontuários médicos, laudos dos exames endoscópicos e análise anatomopatológica das biópsias coletadas.
Foram excluídos desse estudo pacientes com outras neoplasias gastrointestinais corroborando com sinais obstrutivos (câncer de cabeça de pâncreas, câncer
neuroendócrino, carcinomatose, etc), pacientes que já
acompanhavam por neoplasia gástrica em outros serviços médicos e pacientes com história de cirurgia gástrica prévia por câncer.
Os dados coletados foram planilhados com auxílio do programa Excel. As análises estatísticas foram
feitas com o auxílio do programa GraphPadPrism 5.0.
As variáveis contínuas foram expressas como média ±
desvio-padrão e comparadas com os testes t de Student e Mann-Whitney. As variáveis categóricas foram
expressas em porcentagens e comparadas com o teste
do qui-quadrado ou teste exato de Fisher, conforme
apropriado. Valores de p menores que 0,05 (5%) foram
considerados estatisticamente significativos.

ferenciados). Quanto aos sintomas de doença avançada, 34,4% tinham história ou apresentavam sangramento na admissão e 24,1% tinham sintomas obstrutivos.
Todos os pacientes foram submetidos à procedimento
cirúrgico com uma taxa de mortalidade de 62%, conforme o gráfico 1. Dentro das variáves da história mórbida
familiar (HMF) e hipoalbuminemia, é importante ressaltar que apenas 12% ou 7 pacientes de 58 tinham a HMF
informada nos prontuários e apenas 26 pacientes de 58
apresentavam o nível de albumina informado, sendo
que 20 desses apresentavam hipoalbuminemia (76,9%).
FIGURA 1: GRÁFICO DAS VARIÁVEIS DO ESTUDO DE CÂNCER
GÁSTRICO.

Variáveis do estudo
Anemia

87,90%

Obstrução

24,10%

Sangramento

34,40%

Adenocarcinoma

87,90%

Tipo difuso

72,50%

Tipo intestinal

21,50%

Indiferenciado

6%

História mórbida familiar

12%

Óbito

62%

Hipoalbuminemia

76,90%

Perda ponderal

50%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Em relação à faixa etária geral dos pacientes com
câncer gástrico, os dados podem ser visualizados no
gráfico 2. A idade média foi de 62,8 ± 14,8 anos com
um intervalo de 19 a 86 anos.
FIGURA 2: GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO DA IDADE DOS PACIENTES COM CÂNCER GÁSTRICO.

RESULTADOS
Entre 1 de janeiro de 2016 e 30 de junho de 2019,
58 pacientes foram operados na emergência do HUEM
por neoplasia maligna de estômago (CID 10 – C16).
Dentre esses, aproximadamente 60% (35) eram do sexo
masculino e 40% (23) do feminino, gerando uma proporção entre homens e mulheres de 3:2. Dentro da variável etnia, 79% eram eurodescendentes, 19% afrodescendentes e 2% asiáticos.
Analisando as variáveis do estudo, aproximadamente 50% dos pacientes referiam história de perda
ponderal no momento do internamento, 76,9% tinham
hipoalbuminemia e 88% apresentavam anemia. Apenas 12% dos pacientes tinham referenciada sua história
mórbida familiar nos prontuários. Quanto ao tipo histológico, 87,9% eram adenocarcinomas, sendo que 72,5%
do tipo difuso de Lauren (37 dos 51 pacientes com
adenocarcinoma) e 21,5% do tipo intestinal (os outros
6% ou 3 de 51 pacientes foram classificados como indi-

Os tipos difuso e intestinal de Lauren foram comparados ao sexo dos pacientes, havendo uma prevalência do tipo difuso (37 pacientes de 51) sobre o intestinal (11 de 51) em ambos os sexos (os outros 3
pacientes restantes foram encaixados na classificação
de adenocarcinomas indiferenciados). Vemos que apenas 2 pacientes do sexo feminino possuíam o tipo intestinal e 20 o tipo difuso. Nos homens, 17 do tipo
difuso e 9 do tipo intestinal. Portanto, concluímos que
o sexo influenciou significativamente (p = 0,03) com o
tipo de adenocarcinoma que o paciente tinha (difuso
ou intestinal) como visto no gráfico 3.
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FIGURA 3: GRÁFICO DA RELAÇÃO DO SEXO COM TIPOS DIFUSO
E INTESTINAL.
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FIGURA 5: GRÁFICO DA COPARAÇÂO IDADE COM A TAXA DE
ÓBITO E DE SOBREVIVÊNCIA.
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O óbito foi comparado com todas as variáveis do
estudo, sendo relevante apens na etnia e na idade.
Dentro da etnia, os afrodescendentes tiveram uma taxa
de 8% dos óbitos (3 de 36 pacientes que foram à óbito)
e 36% sem óbito (8 de 22 pacientes que não foram à
óbito). Nos eurodescendentes, a taxa de óbitos foi de
89% (32 de 36) e não óbito 64% (14 de 22). Os asiáticos
tiveram uma participação de 3% na taxa de óbitos (1
de 36) e nenhuma participação na taxa de sobreviventes. Portanto, a etnia influenciou significativamente (p
= 0,02) na taxa de óbito ou sobrevivência dos pacientes
como mostra o gráfico 4.
FIGURA 4: GRÁFICO DA RELAÇÃO ETNIA COM A TAXA DE ÓBITO
E DE SOBREVIVÊNCIA.
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A idade também influenciou significativamente (p
= 0,01) na taxa de óbito ou sobrevivência dos pacientes
do estudo. Tivemos uma mediana de 69 anos com uma
variação de média de 56,5-77,7 anos entre uma faixa
de idade de 19-86 anos. Na taxa de sobrevivência, tivemos uma mediana de 58,5 anos com uma variação de
média de 46,2-64,2 anos dentro de uma faixa de idade
de 30-85 anos como pode ser visualizado no gráfico 5.
Todas as outras variáveis do estudo não influenciaram
significativamente na taxa de óbito ou sobrevivência
(todas tiveram um p maior que 0,05).

DISCUSSÃO
O presente estudo relata uma experiência do câncer gástrico no HUEM em três anos e meio. Foi possível identificar 58 pacientes com essa patologia nesse
período com uma idade média de 62.8 anos, havendo
predomínio do sexo masculino. Todos os pacientes foram submetidos à cirurgia (gastrectomias parciais ou
totais), sendo detectada uma taxa de óbito de 62% o
que demonstra a agressividade e alta mortalidade dessa
neoplasia maligna. A análise do perfil dos pacientes
aliado às relações de óbito e às variáveis desse estudo
podem ajudar na pesquisa e diagnóstico precoce dessa
patologia.
Em relação à idade dos pacientes com câncer gástrico há um acometimento de pessoas com mais de
50 anos em 65% dos casos, havendo um pico de incidência da patologia aos 70 anos, conforme corrobora o Instituo Nacional de Câncer (INCA) [1]. Os dados
coletados confirmam essa informação, pois obtivemos
uma média de idade de 62,8 anos tendo uma variação
de 48-77,6 anos dentro de um intervalo de 19-86 anos,
ou seja, a neoplasia maligna de estômago atinge mais
pessoas de meia idade para cima.
A etnia dos pacientes com câncer gástrico também
é relevante, pois aproximadamente 79% dos pacientes são eurodescendentes, 19% afrodescendentes e 2%
asiáticos. Essa informação é demonstrada também no
estudo de Silva e colaboradores [6] que afirma o maior
acometimento de brancos (77%), seguido de afrodescendentes (20%) e asiáticos (3%).
O sexo dos pacientes comparado com essa neoplasia maligna traz dois estudos realizados por Wachtel
et al em 2006 [7] e outro por Arregi MMU et al em 2009
[8]
, que mostram que indivíduos do sexo masculino tem
mais chance de desenvolver tumores malignos de estômago quando comparados com indivíduos do sexo
feminino. O primeiro estudo apresentou uma relação
de prevalência de 1,5-2,53 entre homens e mulheres,
enquanto no segundo estudo a proporção foi de 1,73
entre homens e mulheres. No presente estudo, 60%
(35) eram do sexo masculino, ao passo que 40% (23)
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eram do sexo feminino, obtendo uma proporção de
1,5 entre homens e mulheres. A relação entre as variáveis comparáveis corresponde ao que se é descrito na
literatura, tendo, portanto, relevância estatística epidemiológica para a prevalência do câncer entre os sexos.
A história mórbida familiar também se mostra importante para com o câncer gástrico, pois ela é um fator
de risco expressivo, podendo elevar em até cinco vezes
o risco de neoplasia gástrica, se presente [9]. A história
familiar estava informada em apenas 7 dos 58 pacientes
(12% aproximadamente) dos casos analisados, o que
mostra uma negligência com essa variável que é de
suma importância para um possível diagnóstico de câncer do estômago. Essa informação, se presente, poderia
ajudar a estratificar riscos para a doença mesmo antes
do aparecimento dos sintomas, os quais são brandos
no início da doença, sendo um fator de relevância para
o diagnóstico precoce.
A obstrução e o sangramento são outros fatores clínicos importantes, pois revelam um estágio já avançado
da doença. Os tumores estromais gastrointestinais têm
comumente as manifestações clínicas de sangramento
(86%) e anemia (80%), sendo que maioria dos pacientes
com esse tipo de tumor são admitidos na emergência
já em protocolo de hemorragia digestiva alta [10]. A obstrução luminal no câncer gástrico, por outro lado, vem
acompanhada de náuseas, vômitos, má nutrição, perda
ponderal e de apetite, revelando um pior prognóstico
para o paciente [11]. Na pesquisa foi observada uma taxa
de 34,4% de pacientes com sangramento e 24,1% com
obstrução, demonstrando que esses parâmetros são frequentes em pacientes que foram indicados para o tratamento cirúrgico de emergência (ocorrem em 58,5% dos
casos), além de continuarem sendo expressivos para
o nível de progressão da doença (a presença desses
sinais garante um estadio evoluído da doença).
O adenocarcinoma gástrico representa 90% a 95%
das neoplasias gástricas, podendo ocorrer em dois tipos principais: intestinal e difuso, segundo a classificação proposta por Lauren [12]. No estudo realizado,
no HUEM, a prevalência do adenocarcinoma gástrico
refletiu aproximadamente o que foi mostrado em tal
estudo, pois a taxa de adenocarcinomas foi de 87,9%
do total de casos.
Comparando-se os tipos difuso e intestinal do
adenocarcinoma com os sexos, o estudo realizado por
Arregi MMU et al em 2009 [8], descreveu que os casos
de adenocarcinoma do tipo intestinal (121) foram mais
frequentes em homens, correspondendo a 66,9% dos
casos, enquanto nas mulheres corresponderam a 33,1%
dos casos. Já os casos de adenocarcinoma do tipo difuso (84) se mostraram mais prevalentes no sexo feminino, correspondendo a 51,7%, ao passo que no sexo
masculino ocorreram em 48,3% dos casos. No estudo
realizado, foram identificados 51 casos de adenocarcinoma, sendo 11 do tipo intestinal, 37 do tipo difuso e
3 indiferenciados. A prevalência do tipo intestinal no
sexo feminino foi de 9,1%, contra 90,9% do tipo difu-
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so, ao passo que a prevalência do tipo intestinal e do
difuso no sexo masculino foram 34,6% e 65,4%, respectivamente. No grupo estudado na pesquisa, a diferença estatística entre as variáveis sexo com tipo difuso e
intestinal foi relevante, visto que o p=0,03. No entanto,
não corresponde às mesmas análises estatísticas descritas no estudo de Arregi MMU et al [8].
O óbito nos pacientes com câncer gástrico é outra variável de extrema importância. Encontrou-se uma
taxa de mortalidade de 62% e uma taxa de sobrevivência de 38%. Na pesquisa de Bustamante-Teixeira et
al., 2006 [13], a taxa de mortalidade foi de 68% e a de
sobrevivência de 32%, corroborando aproximadamente
com a nossa estatística.
A pesquisa também relaciona a idade com o óbito, influenciando significativamente (p = 0,01) as variáveis, ou seja, a idade interfere significativamente na
taxa de óbitos dos pacientes, sendo que observamos
uma mediana maior (69 anos) nos pacientes que foram
a óbito que nos sobreviventes (58,5 anos). Isso nos
mostra que quanto maior a idade do paciente, maior é
a taxa de óbito. Essa informação é ratificada no estudo
de Bustamante-Teixeira et al., 2006 [13], em que o risco
relativo de morte em pacientes entre 45-54 anos é de
0,66, enquanto nos acima de 74 anos é de 1,36.
A relação entre a origem étnica dos pacientes e a
incidência de casos de câncer de estômago no HUEM,
por último, mostrou-se relevante, visto que houve uma
prevalência do aparecimento da doença em eurodescendentes (79%), fato que é validado pela literatura,
em que se tem uma prevalência de aproximadamente
77% de câncer gástrico em pacientes brancos, como é
abordado no estudo de Silva e colaboradores [6]. A partir
deste dado epidemiológico, foi abordada a correlação
entre a taxa de óbito com a origem racial dos pacientes,
que resultou em uma taxa de 8% em afrodescendentes
(3 de 36 pacientes que foram a óbito), 89% em causasianos (32 de 36) e 3% dos asiáticos (1 de 36), demostrando relevância significativa entre as variáveis, visto
que p=0,02. Apesar de não terem sido obtido dados
na literatura que pudessem reiterar o estudo, pode-se
concluir que a taxa de óbito é predominante em brancos visto que há uma maior prevalência do câncer de
estômago nesse grupo.

CONCLUSÃO
Por conseguinte, a pesquisa realizada demonstrou
que o câncer gástrico continua sendo um desafio para a
saúde mundial. Seja pela carência de sinais e sintomas
no início da doença, seja pelo difícil rastreamento dessa
doença precocemente, essa neoplasia maligna continua
com uma alta taxa de mortalidade e uma elevada necessidade de cirurgias corretivas devido a um diagnóstico tardio já com uma condição clínica grave. Mostra-se, portanto, importante levar em conta preditores de
gravidade para uma melhor abordagem dessa neoplasia maligna, além de métodos de rastreio populacional
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com políticas públicas associada à difusão da informação na comunidade, visando aumentar a detecção de
câncer gástrico precoce e a sobrevida dos pacientes.

Outuky EH, Dalabona BF, Feitoza JA. Profile of gastric cancer cases in operated patients in the emergency of Evangelical Mackenzie University Hospital. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):28-32.

ABSTRACT - Gastric cancer is among the most prevalent neoplasms worldwide, with a high mortality rate. Among
the difficulties in combating this neoplasm, its late diagnosis stands out. This study sought to analyze the profile of
patients with advanced gastric cancer operated in the emergency. Method: retrospective cross-observational study
of data collection of patients admitted with advanced gastric cancer in the emergency of Evangelical Mackenzie
University Hospital, between January 2016 and June 2019. Results: Fifty-eight patients were selected, represented
mainly by the male sex (60%) and white (79%). The average age was 62,8 years (range 48-78 years). The main signs
were digestive hemorrhage (34,4%) and pyloric syndrome (24,1%). Adenocarcinoma prevailed (87,9%), with 72,5%
of the diffuse type. In females, diffuse prevalence prevailed (90,9%). Mortality was 62%, being mainly associated
with the diffuse type. Conclusion: advanced gastric cancer has a high morbidity and mortality, requiring methods of
population screening for early diagnosis of the disease.

KEYWORDS - Gastric cancer, Emergency, Adenocarcinomas.
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TAXA DE DETECÇÃO DE ADENOMA NO SERVIÇO DE
ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM UM HOSPITAL DE CURITIBA.
ADENOMA DETECTION RATE IN THE DIGESTIVE ENDOSCOPY SERVICE
OF A HOSPITAL IN CURITIBA.
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Feitoza JA, Skare TL, Ribeiro JGA, Grenteski F, Proença LB, Chaves VA. Taxa de detecção de adenoma no
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RESUMO - OBJETIVOS: Estabelecer a taxa de detecção de adenoma (TDA) no serviço de endoscopia digestiva do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM), e analisar as condições de preparo intestinal e as
características dos pólipos. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, transversal e retrospectivo realizado
com base nos dados contidos em prontuários de pacientes submetidos a colonoscopia de rastreio entre os
anos de 2015 a 2018. RESULTADOS: A TDA masculina foi de 30,5% e a feminina de 23,7%. Os exames foram
completos em 86,1% das colonoscopias e o preparo intestinal foi adequado em 84,8%. Displasia de baixo
grau foi encontrada em 21,8% dos pacientes, e displasia de alto grau em 5,9%. Os adenomas foram mais frequentes no cólon distal e o tamanho elevado do pólipo foi associado à displasia de alto grau. CONCLUSÃO:
A TDA do HUEM foi dentro do preconizado tanto pela Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal
quanto o Colégio Americano de Gastroenterologia.

DESCRITORES - Neoplasias colorretais, Pólipos intestinais, Endoscopia Gastrointestinal, Colonoscopia, Programas de Rastreamento.

INTRODUÇÃO
Sabe-se que a remoção de adenomas através
do rastreamento pode prevenir o surgimento do
câncer colorretal (CCR), e o diagnóstico precoce do
câncer localizado diminui mortalidade (1). Dentre as
diversas estratégias e exames para triagem, a colonoscopia tem alta sensibilidade e especificidade, e
fornece o benefício de retirada de lesões durante o
procedimento.
A alta qualidade de um exame de colonoscopia
necessita, também, amplo conhecimento e domínio
das habilidades técnicas por parte do profissional
que a executa. A Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE) em conjunto com o
Colégio Americano de Gastrenterologia (ACG), em
uma força tarefa, desenvolveu indicadores de qualidade da colonoscopia (2).
A frequência com que adenomas são detectados em pacientes assintomáticos de risco interme-

diário por rastreio, chamada taxa de detecção de
adenoma. A analise da qualidade da colonoscopia
através da TDA possui claro benefício mostrado por
estudos observacionais (2).
Os indicadores de qualidade da colonoscopia
mais recomendados atualmente, além da TDA, são
os intervalos entre colonoscopias de rastreio indicados adequadamente, tempo de retirada do aparelho
e a taxa de intubação cecal com documentação fotográfica.
Quanto maior for a taxa de detecção de adenomas em um serviço de endoscopia digestiva, menor
a incidência de câncer de intervalo, que é o surgimento de um câncer entre dois exames consecutivos de rastreio, sendo que no primeiro não houve
alterações sugestivas (3). A ASGE/ACGE, através de
uma força tarefa, preconizou que as taxas de detecção de adenomas em serviços de colonoscopia
devem ser maior ou igual a 30% para os homens e
20% para as mulheres, ou 25% em ambos. Atingir

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie.
1 - Chefe do serviço de endoscopia do hospital Universitário Evangélico Mackenzie.
2 - Professora de reumatologia da Faculdade Evangélica Mackenzie.
3 - Acadêmicos de medicina.
Endereço para correspondência: José Anderson Feitoza - Alameda Augusto Stellfeld, 1908 - Bigorrilho, Curitiba - PR, 80730-150.
Endereço eletrônico: azotief@gmail.com
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bom desempenho da TDA está fortemente associado a
bons resultados clínicos. (2)

OBJETIVOS
O objetivo principal do estudo foi estabelecer a
taxa de detecção de adenoma no serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie a fim de obter indicadores de qualidade.
Os objetivos secundários foram estabelecer análises sobre as condições de preparo e sua relação com
o sexo, faixa etária, progressão do aparelho e presença
de pólipos e adenomas; prevalência dos tipos histológicos dos pólipos e suas localizações nos cólons; relacionar tipos histológicos com o sexo e faixa etária dos
pacientes; além do estudo do tamanho dos pólipos e
sua relação com displasia de alto grau.

MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, retrospectivo feito no Hospital Universitário Evangélico
Mackenzie. Os dados foram coletados de prontuários
eletrônicos dos pacientes que realizaram colonoscopia
entre os anos de 2015 e 2018, resultando num total
de 311 pacientes analisados. Esse trabalho foi devidamente aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da
Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná.
Foram extraídos dos prontuários o sexo, idade,
progressão do colonoscópio, as condições de preparo, presença de pólipos, suas localizações e tamanhos,
tipos histológicos dos pólipos e o grau de displasia
dos adenomas. Os pólipos foram classificados da seguinte maneira: pólipo hiperplásico, adenoma tubular
com displasia de baixo grau (DBG), adenoma tubular
com displasia de alto grau (DAG), adenoma serrilhado com DBG, adenoma tubuloviloso com DBG e adenoma tubuloviloso com DAG. Os pólipos que não se
enquadraram dentro desses tipos histológicos, foram
classificados como outros, como por exemplo aqueles
com edema e infiltrado inflamatório, sem características
neoplásicas.
Apenas as colonoscopias de rastreio foram consideradas no estudo. Pacientes com idade inferior a 50
anos, sintomáticos, ou com histórico familiar de CCR
foram excluídos da análise. Exames sem indicação especificada e falta de informação no prontuário também
foram excluídos. Para o cálculo da TDA, selecionamos
apenas os pacientes que apresentaram preparo adequado e exame completo.
Os pacientes foram divididos em duas faixas etárias: 50 a 59 anos e acima de 60 anos. Por exame completo, consideramos aqueles que, no relatório da colonoscopia, foi descrito a visualização de algum dos
marcos anatômicos do ceco como o óstio apendicular,
válvula ileocecal ou íleo terminal.
O estudo foi realizado em um hospital universitário e filantrópico, que atende majoritariamente pa-

cientes do Sistema Único de Saúde. Este hospital possui ênfase na formação de médicos e especialistas em
programas de residência médica, portanto, parte das
colonoscopias foram realizadas por médicos residentes em processo de aprendizado, porém sempre com a
supervisão dos preceptores do serviço de endoscopia.
Deve-se atentar que esse fato pode ter influência direta
na TDA obtida.
Ao analisar os relatórios das colonoscopias foram
encontradas algumas divergências entre as nomenclaturas para classificar o preparo dos cólons. Então foram agrupados os preparos definidos como “regular”,
“adequado”, “bom”, “ótimo”, “excelente” em preparos
adequados, e os preparos “inadequado”, “ruim” “mal”,
“péssimo” em preparos inadequados.
Quanto as localizações dos pólipos, para simplificar a visualização do estudo, foram classificados todos
segmentos em cólon proximal ou cólon distal. Adotamos: ceco, cólon ascendente, cólon transverso, flexuras hepática e esplênica como cólon proximal; cólon
descendente, cólon sigmoide, reto alto, médio e baixo
como cólon distal.
O preparo intestinal dos pacientes analisados foi
feito conforme o período do dia em que foi realizado o exame de colonoscopia. Nos exames realizados
no período da tarde, o protocolo do Hospital é que o
preparo deve ser dividido em dois tempos. Na véspera,
às 19 horas com 5 mg de Ducolax® (bisacodil); às 21
horas com um sache de Picoprep® (picossulfato de
sódio, óxido de magnésio, ácido cítrico anidro) diluído
em agua associado a 1,5 litros de líquidos e, no dia da
realização do exame, às 7 horas com dois saches de
Picoprep® diluído em água associado a 1,5 litros de
líquidos.
No caso das colonoscopias realizadas pela manhã,
o preparo só é feito um dia antes do exame: às 16
horas do dia anterior com 5 mg de Ducolax®; às 18
horas com um sache de Picoprep® diluído em água
associado a 1,5 litros de líquido e as 00:00 horas com
dois saches de Picoprep® diluído em líquido associado
a 1,5 litros de líquidos.
O protocolo de sedação da colonoscopia deste
hospital é realizado com sedação balanceada. Inicialmente a dose padrão é realizada com opióide (citrato
fentanila) e benzodiazepínico (Midazolam). Caso seja
necessário, a sedação é complementada com um hipnótico (Propofol). Os exames são realizados com dois
médicos endoscopistas em sala (um responsável pelo
exame e outro pela sedação), conforme resolução do
CFM Nº 2.153 de 2016 que desobriga a presença do
anestesiologista na unidade de endoscopia.
Os dados estatísticos foram analisados em tabelas
de frequência e de contingência. Para normalidade de
distribuição dos dados usou-se o teste de Shapiro-Wilk.
Associação de dados nominais foi feita pelos testes de
Fisher e de Qui-quadrado. Associação de dados numéricos foi feita pelos testes de Mann Whitney quando
eram duas amostras e teste de Kruskall Wallis quando
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mais do que duas amostras. Significância adotada foi
de 5%.
Os riscos do vigente trabalho estão ligados principalmente à perda de sigilo profissional com os relatórios das colonoscopias e prontuários dos pacientes,
para isso, os nomes dos pacientes serão preservados
de qualquer publicação. Os benefícios do trabalho são
atrelados, principalmente, à avaliação de um serviço de
endoscopia digestiva, bem como a discussão de possíveis melhorias, favorecendo, acima de tudo, a qualidade dos serviços prestados aos pacientes no HUEM.

RESULTADOS
Os dados foram coletados de prontuários eletrônicos dos pacientes que realizaram colonoscopia de rastreio entre os anos de 2015 a 2018, resultando num total
de 311 pacientes analisados. Destes, 186 eram do sexo
feminino (59,8%) e 125 do sexo masculino (40,1%). Os
limites de idades estabelecidos foram de 50 a 90 anos
e os pacientes foram subdivididos em dois grupos etários: acima ou igual a 60 e abaixo de 60 anos. A mediana da idade foi de 62 anos (56-69). 125 pacientes
(40,1%) tinham idade inferior a 60 anos e 186 (59,8%)
tiveram idade acima de 60 anos (Tabela 1).
TABELA 1 – VARIÁVEIS ENCONTRADAS NOS PRONTUÁRIOS DOS
PACIENTES DE 2015 A 2018
Variáveis

Número

Tendência central

Sexo feminino

186

59,8%

Sexo masculino

125

40,1%

Idade

50 ├ 90

Mediana de 62

Faixa etária <60

125

40,1%

Faixa etária > 60

186

59,8%

Progressão do aparelho
incompleto

43/311

13,8%

Progressão do aparelho completo

268/311

86,1%

Preparo adequado

264/311

84,8%

Preparo inadequado

47/311

15,1%

FONTE: Os autores (2019)

Os exames foram completos em 86,1% das colonoscopias, e incompletos em 13,8% -seja pelas condições do preparo, redundância dos cólons ou outros
motivos. O preparo das colonoscopias foi considerado
adequado em 84,8% dos exames. Dos pacientes que
apresentaram preparo adequado, 59,0% eram do sexo
feminino e 40,9% do sexo masculino. Já os pacientes
com preparo inadequado, 63,8% eram do sexo feminino e 36% eram do sexo masculino.
Não foi encontrada relação entre a condição do
preparo e o sexo (p=0,54), assim como não houve diferença significativa dentre as faixas etárias e condições
do preparo (p=0,54). Em relação a progressão do aparelho, foi notado que 93,5% dos exames com preparo
adequado tiveram progressão completa contra apenas
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44,6% dos exames com preparo inadequado (p<0,0001;
OR=17,9; 95%IC= 8,4- 383). Em relação aos pacientes com preparo adequado, 32,6% apresentaram um
ou mais pólipos. Já pacientes com preparo inadequado, pólipos foram encontrados em 19,1% dos exames
(p=0,06). (Tabela 2)
TABELA 2 – ESTUDO DO PREPARO DAS COLONOSCOPIAS DE
ACORDO COM AS VARIÁVEIS E PRESENÇA DE PÓLIPOS
Variáveis

Adequado

Inadequado

p valor

Sexo feminino

59%

63,8%

0,54

Sexo masculino

40,9%

36,1%

0,54

Faixa estaria < 60 anos

40,9%

36,1%

0,54

Faixa estaria > 60 anos

59%

63,8%

0,54

Progressão do aparelho

93,5%

44,6%

< 0,0001 OR=17,9
(95%IC= 8,4- 383)

Presença de pólipo

32,5%

19,1%

0,06

FONTE: Os autores (2019)

No estudo foi encontrada uma taxa de detecção
de pólipos de 32,6% e uma TDA de 26,5%, incluindo
homens e mulheres. Para o sexo masculino a TDA foi
de 30,5%, e para o sexo feminino de 23,7%. (Tabela 3)
Adenoma tubular com displasia de baixo grau
foi o tipo histológico mais frequente, com uma taxa
de 17%. Outros tipos histológicos foram representados
por: pólipo hiperplásico (12,2%), adenoma serrilhado
com displasia de baixo grau (4,5%), adenoma tubular
com displasia de alto grau (3,7%), adenoma tubuloviloso com displasia de alto grau (2,2%), adenoma tubuloviloso com displasia de baixo grau (0,3%) e outros
(1,8%). (Tabela 3)
Quanto a topografia, 24,6% dos pacientes tiveram
pólipos detectados no cólon distal, contra 14,7% de pacientes com pólipos no cólon proximal. A taxa de pacientes com pólipos encontrados em ambos os cólons
no mesmo exame foi de 6,4%. (Tabela 4)
TABELA 3 – TDA, TDP E A PREVALÊNCIA DOS TIPOS HISTOLÓGICOS ENCONTRADO NO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO
Achados

Da amostra de exames (n=264)

Pólipos

86/264 – 32,5%

Adenomas

70/264 – 26,5%

Pólipo hiperplásico

32/264 – 12,2%

Adenoma tubular DBG

45/264 – 17,0%

Adenoma tubular DAG

10/264 – 3,7%

Adenoma serrilhado DBG

12/264 – 4,5%

Adenoma tubuloviloso DBG

1/264 – 0,3%

Adenoma tubuloviloso DAG

6/264 – 2,2%

Outros

5/264 – 1,8%

DBG: DISPLASIA DE BAIXO GRAU; DAG: DISPLASIA DE ALTO
GRAU
FONTE: OS AUTORES (2019)
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TABELA 4 – PORCENTAGEM DE PACIENTES, DO TOTAL DE EXAMES, QUE APRESENTARAM UM OU MAIS PÓLIPOS POR SEGMENTO COLÔNICO

TABELA 8 – PORCENTAGEM DE PACIENTES QUE APRESENTARAM UM OU MAIS ADENOMAS TUBULARES COM DAG POR SEGMENTO COLÔNICO

Achados

Da amostra de exames (n=264)

Segmento colônico

Adenoma tubular com DAG (n=10)

Achados em Colón proximal

14,7%

Cólon proximal

60%

Achados em Colón distal

24,6%

Cólon distal

80%

Achados em ambos os cólons

6,4 %

Ambos

40%

FONTE: Os autores (2019)

p=0,6285
FONTE: Os autores (2019)

Assim como os pólipos, os adenomas foram mais
frequentes no cólon distal. Dos 70 pacientes que apresentaram 1 ou mais adenomas, 71,42% os tiveram em
cólon distal, 48,57% no cólon proximal (p=0,0058; OR=
2,6; 95%IC- 1,3- 5,3). Ambos os segmentos apresentaram adenomas em 20% dos pacientes. (Tabela 5)
TABELA 5 – PORCENTAGEM DE PACIENTES, COM PREPARO
ADEQUADO, QUE APRESENTARAM UM OU MAIS PÓLIPOS E
ADENOMAS EM RELAÇÃO AO SEGMENTO COLÔNICO

Dentre os pacientes que apresentaram um ou mais
adenomas serrilhados DBG, 83,3% os tiveram em cólon
distal, e 25% em cólon proximal (p=0,0123; OR 15 95%;
IC=2,0-111,2). (Tabela 9)
TABELA 9 – PORCENTAGEM DE PACIENTES COM UM OU MAIS
ADENOMAS SERRILHADOS COM DBG ENCONTRADOS POR
SEGMENTO COLÔNICO
Segmento colônico

Adenoma serrilhado com DBG (n=12)

Segmento colônico

Pólipos

Adenomas

Cólon proximal

25%

Cólon proximal

45,4%

48,6%

Cólon distal

83,3%

Cólon distal

74,4%

71,4%

Ambos

8,3%

Em ambos

19,8%

20%

p=0,0001; OR=3,5 p=0,0058; OR= 2,6
(95%IC=1,8-6,6)
(95%IC=1,3-5,3)
FONTE: Os autores (2019)

Quanto aos pacientes que apresentaram pólipos
hiperplásicos, 90,6% os tiveram em cólon distal, 40,6%
em cólon proximal e 31,2% em ambos (p<0,0001;
OR=14,1; 95%; IC=3,5- 56,3). (Tabela 6)
TABELA 6 – PORCENTAGEM DE PACIENTES QUE APRESENTARAM UM OU MAIS PÓLIPOS HIPERPLÁSICOS POR SEGMENTO
COLÔNICO

p=0,0123; OR= 15,0 (95%IC=2,0-111,2)
FONTE: Os autores (2019)

Não houve diferença entre o tipo histológico do
pólipo em relação ao sexo. O grupo etário acima ou
igual a 60 anos apresentou mais adenomas em relação ao grupo abaixo de 60 anos (p=0,0143; OR=2,0;
95%IC=1,1-3,7). Não houve relevância estatística em
relação aos tipos histológicos dos pólipos e idade. (Tabela 10, Tabela 11).
TABELA 10 – PORCENTAGEM DE PACIENTES POR SEXO QUE
APRESENTARAM PÓLIPOS, ADENOMAS E SEUS TIPOS HISTOLÓGICO DE ACORDO COM O SEXO

Segmento colônico

Pólipos hiperplásicos (n=32)

Cólon proximal

40,6%

Achados

Homem (n=108)

Mulher (n=156)

Cólon distal

90,6%

Pólipos

37%

29,4%

Em ambos

31,6%

Adenomas

30,5%

23,7%

p<0,0001; OR=14,1; 95% (IC=3,5- 56,3)

Pólipos hiperplásicos

13,8%

10,8%

FONTE: Os autores (2019)

Pacientes que apresentaram um ou mais adenomas tubulares DBG, 62,2% das vezes os apresentaram
em cólon distal, e 57,7% os apresentaram em cólon
proximal. Não houve significância estatística (p=0,667),
assim como os adenomas tubulares DAG (p=6285).
(Tabela 7, Tabela 8)
TABELA 7– PORCENTAGEM DE PACIENTES QUE APRESENTARAM
UM OU MAIS ADENOMAS TUBULARES COM DBG POR SEGMENTO COLÔNICO
Segmento colônico

Adenoma tubular com LGD (n=45)

Cólon proximal

57,7%

Cólon distal

62,2%

Ambos

20%
p=0,6670

FONTE: Os autores (2019)

Adenoma tubular DBG

20,3%

14,7%

Adenoma tubular DAG

4,6%

3,2%

Adenoma serrilhado DBG

6,4%

3,2%

Adenoma tubuloviloso DBG

0

0,6% (1/156)

Adenoma tubuloviloso DAG

0,9% (1/108)

3,2%

Inflamatório

1,8%

1,9%

DBG: displasia de baixo grau; DAG: displasia de alto grau
FONTE: Os autores (2019)
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TABELA 11– PORCENTAGEM DE PACIENTES POR GRUPO ETÁRIO QUE APRESENTARAM PÓLIPOS, ADENOMAS E OS TIPOS
HISTOLÓGICOS
Achados

≥ 60
anos
(n=156)

≤ 60
anos
(n=108)

Pólipos

38,4%

27%

Adenomas

32%

18,5%

Pólipos hiperplásicos

13,4%

10,1%

Adenoma tubular DBG

20,5%

12%

Adenoma tubular DAG

3,8%

3,7%

Adenoma serrilhado DBG

5,7%

2,7%

Adenoma tubuloviloso DBG

0

0,9%

Adenoma tubuloviloso DAG

3,2%

0,9%

Outros

2,5%

0,9%

P=0,014;
OR=1,9;
95%IC=1,13,4
P=0,0143;
OR=2,0;
95%IC=1,13,7

DBG: displasia de baixo grau; DAG: displasia de alto grau
FONTE: Os autores (2019)

O tamanho elevado do adenoma foi associado à
displasia de alto grau. (p=0,008) (Figura 1). O adenoma
tubular com displasia de alto grau variou de 2 a 10mm
e apresentou mediana de 8mm, a maior entre os tipos
histológicos. O adenoma tubuloviloso com displasia de
alto grau variou de 4 a 20mm e apresentou uma mediana de 7,5mm. Adenoma tubular e adenoma serrilhado
com baixos graus de displasia apresentaram mediana
de 4mm, ambos. Pólipo hiperplásico variou de 2 a
20mm, com mediana de 3mm (Tabela 12).
FIGURA 1 – DISPLASIA E TAMANHO DOS PÓLIPOS

DBG: DISPLASIA DE BAIXO GRAU; DAG: DISPLASIA DE ALTO
GRAU
FONTE: OS AUTORES (2019)
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TABELA 12 – TAMANHO DOS ACHADOS DE
EXAME DURANTE A COLONOSCOPIA
Achados

Tamanho

Mediana

Pólipo hiperplásico

2 ├ 20 mm

3,0 mm

Adenoma
DBG

tubular 2 ├ 35 mm

4,0 mm

Adenoma
DAG

tubular 2 ├ 10 mm

8,0 mm

Adenoma
do DBG

serrilha- 2 ├ 10 mm

4,0 mm

Adenoma tubulovi- 4 ├ 20 mm
loso DAG

7,5 mm

P = 0,0045

DBG: DISPLASIA DE BAIXO GRAU; DAG: DISPLASIA DE ALTO
GRAU
FONTE: OS AUTORES (2019)

DISCUSSÃO
Do total de colonoscopias analisadas neste estudo,
84,8% foram consideradas com preparo intestinal adequado. Outros dois estudos brasileiros obtiveram preparos adequados em 96,1% e 96,87% (4,5). Um estudo
peruano obteve de 649 colonoscopias, exames adequados em 95,54% (6).
A ASGE/ACG recomendam que endoscopistas que
realizam exames ambulatoriais com 15% ou mais de
preparo inadequado devem reavaliar os protocolos do
preparo intestinal, incluindo as orientações ao paciente, escolha do purgativo, protocolo de administração, e
uso do protocolo de dose dividida (2).
Os protocolos da preparação intestinal realizada
pelos pacientes do hospital deste estudo são diferentes entre os pacientes que realizaram colonoscopia de
manhã e os que realizaram no período da tarde. Os pacientes que realizam a colonoscopia de manhã fazem a
preparação intestinal apenas na véspera do exame, às
16:00h, 18:00h e 00:00h, e para os pacientes que realizam o exame a tarde é feito o protocolo de dose dividida, realizado na noite da véspera as 19:00h e 21:00h
e no dia do exame as 7:00 da manhã.
É recomendado que os paciente que irão realizar
a colonoscopia no período da manhã também sejam
submetidos aos protocolos de dose dividida, sendo a
última dose tomada a 5 horas antes do exame. Pode ser
inconveniente para o paciente acordar de madrugada
para realização de outra dose, mas acaba sendo bem
tolerado (7).
Para os pacientes que realizam o exame pela manhã o protocolo de dose dividida possui maiores vantagens que o realizado apenas a véspera do exame,
pois aumenta as chances do preparo adequado (8) e aumentam a chance de detectar adenomas (9).
Para pacientes que realizam o exame a tarde, a
literatura mostra que tanto a dose única na noite anterior ou dose dividida são opções aceitáveis (10). Alguns
estudos mostram que para pacientes que irão realizar
o exame a tarde, o protocolo de dose única realizado
pela manhã possui maior eficácia para a limpeza do
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cólon que o de dose dividida, além de os pacientes que
realizam a dose única pela manhã terem maior tolerabilidade por não terem o sono interrompido, porém não
há melhoras na detecção de pólipos e adenomas (11).
Não houve diferença neste estudo entre as condições de preparo intestinal e sexo (p=0,54), apesar de
sexo masculino ser um fator de risco identificável para
o preparo inadequado (12). Os grupos etários (<60/≥60
anos) também não apresentaram diferenças no preparo
intestinal (p=0,54).
Ocorreram algumas divergências entre as descrições dos profissionais a respeito da qualidade do
preparo nos relatórios das colonoscopias deste estudo.
Para padronizar essas descrições e diminuir as divergências entre os profissionais, é recomendado o uso de
uma escala de preparação intestinal, entre elas a escala
de Boston (13).
Outro importante indicador de qualidade da colonoscopia é a taxa de intubação cecal com documentação fotográfica (1C). É de fundamental importância
que todo o segmento colônico seja visualizado durante
o exame, desde o ânus até a válvula ileocecal. Uma
menor taxa de intubação cecal aumenta a incidência
de câncer de intervalo em localização proximal, pois
um exame incompleto deixa de analisar uma parte do
cólon, geralmente cólon direito, que possui uma prevalência relativamente alta de pólipos potencialmente
carcinogênicos (14).
Neste estudo foi demonstrado que os exames foram completos em 86,1% das colonoscopias. No entanto, foi observado que dos exames com preparo intestinal adequado 93,5% tiveram intubação cecal contra
apenas 44,6% dos exames inadequados. Isso demonstra
que um bom preparo intestinal é fundamental para realizar o exame completo, aumentando assim a detecção
de pólipos.
A ASGE/ACG preconizam que deve se ter uma
taxa de intubação cecal com documentação fotográfica acima ou igual a 95% dos exames ambulatoriais de
rastreio. Neste estudo, obtivemos 93,5% de intubação
cecal, e além disso, não constam nos relatórios documentações fotográficas dos exames. Outros trabalhos
obtiveram resultados melhores. Um estudo brasileiro
conseguiu atingir 100% de taxa de intubação cecal (4).
A documentação fotográfica do ceco é obrigatória
para o cálculo da taxa de intubação cecal. Os casos
em que o exame deve ser interrompido por preparo
intestinal inadequado, ou outro motivo, não precisam
ser contados na taxa de intubação cecal, porém a documentação fotográfica nesses casos deve ser feita para
dar suporte a decisão de interromper o exame (2). No
serviço de endoscopia digestiva deste estudo a documentação fotográfica não é realizada de rotina.
A TDA atualmente é o mais importante indicador
de qualidade da colonoscopia (1C). Profissionais com
TDAs muito baixas detectam um menor número de lesões pré-malignas, e então recomendam intervalos inadequadamente longos entre os exames, levando a uma

proteção inadequada aos pacientes e um acréscimo da
incidência do câncer de intervalo (15).
A recomendação da TDA atualmente proposta
pela ASGE/ACG para rastreamento de câncer colorretal
é que seja acima ou igual a 25% considerando ambos
os sexos. Quando se analisa homens e mulheres separadamente, espera-se uma TDA de 30 e 20% respectivamente.
Esses números alvos recomendados mudaram ao
longo do tempo. Em 2006 foi adotado pela ASGE/ACG
que nas colonoscopias de rastreio deveriam ser detectados 1 ou mais adenomas em pelo menos 25% dos
homens e 15% das mulheres. Esses números já não são
mais utilizados como meta, pois nos anos subsequentes observou-se que esses alvos faziam com que lesões
passassem desapercebidas e aumentassem a incidência
do câncer de intervalo (2).
Um importante estudo que contribuiu para mudar
o alvo recomendado pela ASGE/ACG foi um estudo
polonês em 2010 no qual mostrou que os pacientes de
grupos de profissionais com TDAs abaixo de 20% representavam um risco 10 vezes mais elevado de câncer
de intervalo que os pacientes de grupos com TDAs acima de 20%. Esse mesmo estudo concluiu também que
um aumento de 1% na TDA reduz em 5% a incidência
de câncer de intervalo. (16)
Em um estudo com 223.842 pacientes submetidos
a colonoscopia por 136 gastroenterologistas, as TDAs
variaram de 7,4% a 52,3% entre os profissionais. Os pacientes foram acompanhados por 10 anos e 712 apresentaram CCR. Houve uma redução de 3% na incidência de CCR e uma redução de 5% na mortalidade por
cada aumento de 1% na TDA. (3)
Os resultados encontrados neste trabalho estão
dentro da atual recomendação dos indicadores de qualidade da colonoscopia pela ASGE/ACG. Obtivemos
uma TDA de 26,5% no total, sendo ela de 30,5% nos
homens e 23,7% nas mulheres.
Um estudo realizado no centro oeste brasileiro, no
município de Goiânia, obteve TDAs muito próximas
desta pesquisa. Encontraram uma TDA de 27,1% no
total, 30,6% nos homens e 23,7% nas mulheres. Porém esse estudo mostrou melhores índices de preparo
adequado e Taxas de intubação cecal. De 420 exames
realizados, foi obtido 96,3% de preparos adequados e
100% de intubação cecal. (4). Em um estudo realizado
em outro serviço de endoscopia digestiva de Curitiba
obteve uma TDA de 29,35%. (5)
Idade é um fator de risco importante para o aparecimento dos pólipos e adenomas. Neste estudo, a TDA
em pacientes acima de 60 anos foi de 32% e pacientes com idade entre 50 e 59 anos, 18,5% (p=0,0143;
OR=2,0; 95%IC=1,1-3,7). A prevalência de pólipos seguiu o mesmo parâmetro: dos pacientes acima ou igual
a 60 anos 38,5% foram encontrados pólipos, contra
27% dos pacientes de 50 a 59 anos (p=0,014; OR=1,9,
95%IC=1,1-3,4).
Nesta pesquisa idade não foi um fator de risco
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para variantes histológicas com displasia de alto grau,
como adenoma tubular DAG (p=1) e adenoma túbulo viloso DAG (p=0,4). Na literatura, idade é um fator
de risco bem estabelecido para displasia de alto grau,
independentemente do tamanho e tipo histológico do
pólipo (17).
As prevalências dos tipos histológicos dos pólipos
corresponderam a literatura. Dos pacientes que apresentaram pólipos, 81,53% tiveram um ou mais adenomas e aproximadamente 6% dos pacientes apresentaram um ou mais variantes histológicas com displasia
de alto grau. Adenoma tubular com displasia de baixo
grau foi o mais frequente, sendo que 17% dos pacientes apresentaram um ou mais pólipos dessa categoria
histológica.
O tamanho elevado do adenoma foi associado à
displasia de alto grau neste estudo (p=0,008). Essa relação já foi bem demonstrada na literatura. Um estudo
que analisou 3371 adenomas demonstrou um odds
ratio de 20,3 (11.2, 36.8) em relação a displasia de alto
grau, quando comparou adenomas de até 5mm com
adenomas maiores do que 10mm (17).

CONCLUSÃO
Para que se obtenha um melhor desempenho no
rastreamento do CCR é fundamental que haja a iniciativa da auto avaliação constante através de indicadores
de qualidade da colonoscopia.
Este estudo mostra TDAs no serviço de endosco-
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pia digestiva analisado dentro do preconizado tanto
pela Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal quanto o Colégio Americano de Gastrenterologia.
A taxa de intubação cecal foi próxima do recomendado em pacientes que tiveram um preparo intestinal
adequado para a realização da colonoscopia, porém,
não houve documentação fotográfica dos marcos anatômicos do ceco.
Devido a mais de 15% das colonoscopias apresentarem preparo intestinal inadequado neste estudo, seria
aconselhável rever os protocolos de preparação intestinal deste serviço, incluindo as orientações ao paciente, protocolo de administração, escolha do purgativo e
protocolo de dose dividida.
Outros estudos podem ser realizados para avaliar a
qualidade deste serviço, como a incidência de perfuração e sangramento pós polipectomia, tempo de retirada do aparelho, ou a análise da frequência com que a
repetição da colonoscopia é recomendada e fornecida
ao paciente de maneira adequada, com intervalos corretos entre exames, que possui o maior nível de evidência como indicador de qualidade (1A).
Algumas revisões e padronizações nos protocolos
da preparação intestinal e técnicas de realização dos
exames podem aumentar o número de exames completos, o desempenho e a qualidade das colonoscopias
neste serviço, diminuindo assim a incidência do câncer
de intervalo e aumentado ainda mais a taxa de detecção de adenoma
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ABSTRACT - OBJECTIVE: establish the adenoma detection rate (ADR) in the endoscopy serjvice at Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM), analyze the intestinal preparation conditions and the polyps characteristics.
METHOD: this is a descritive, transversal and retrospective study based on the data contained in the medical records
of the patients who underwent through screening colonoscopy between years 2015 and 2018. RESULTS: the male
ADR was 30,5% and the female 23,7%. 86,1% of the colonoscopies were complete and the intestinal preparation was
appropriate in 84,8% of them. Low grade dysplasia was found in 21,8% of the patients, and high grade dysplasia in
5,9%. The adenomas were more frequently in the distal colon and the high size polyps were correlated with high
grade dysplasia. CONCLUSION: the ADR at HUEM complies with the recommended both by the American Gastrointestinal Endoscopy Association and American College of Gastroenterology.

KEYWORDS - Colorectal Neoplasms, Intestinal Polyps, Endoscopy Gastrointestinal, Colonoscopy, Mass Screening.
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RESUMO

- A pandemia de H1N1 que ocorreu no Brasil em 2009 foi considerada generalizada em julho
deste mesmo ano. Desde o primeiro caso relatado de infecção por Inflenza A, o Ministério da Saúde (MS)
organizou vigilância epidemiológica sobre os casos incidentes e sobre outras doenças infecto contagiosas.
A partir disso, observou-se na prática clínica do serviço de pediatria do Hospital Universitário Evangélico
de Curitiba (HUEC) uma redução na incidência das pneumonias e meningites após o surto de H1N1, em
decorrência das medidas de higiene, prevenção e controle adotadas pelo MS e pela população. O objetivo
do trabalho consistiu em avaliar a incidência das pneumonias, meningites, celulites e bronquiolites, tendo as
infecções de trato urinário (ITUs) como grupo controle, antes e após as informações recebidas pela população acerca dos cuidados na prevenção do H1N1, que impactaram também nestas doenças. A metodologia
utilizada consistiu na avaliação de 15.258 prontuários do serviço de pediatria do HUEC, a partir dos quais
foram elaborados gráficos e tabelas para se demonstrar a incidência destas doenças no pré-surto (Jan. 2005
- Jul. 2009), pós-surto imediato (Ago. 2009 - Dez. 2014), pós-surto tardio (Jan. 2015 – Dez. 2017) ao H1N1.
Após orientações, observou-se diminuição das meningites (pré-surto=3,7%; pós-surto imediato=1,4%; pós-surto tardio=0,9%. P-valor entre pré-surto e pós-surto imediato=0,0000. P-valor entre pós-surto imediato
e tardio=0,0182) e pneumonias (pré-surto=24,6%; pós-surto imediato=9,5%; pós-surto tardio=5,5%. P-valor
entre pré-surto e pós-surto imediato=0,0000. P-valor entre pós-surto imediato e tardio=0,0000), constância e
posterior diminuição das celulites (pré-surto=2,3%; pós-surto imediato=2,3%; pós-surto tardio=1,4%. P-valor
entre pré-surto e pós-surto imediato=0,9061. P-valor entre pós-surto imediato e tardio=0,0001) e aumento
das bronquiolites (pré-surto=0,9%; pós-surto imediato=4,5%; pós-surto tardio=5,1%. P-valor entre pré-surto
e pós-surto imediato=0,0000. P-valor entre pós-surto imediato e tardio=0,1376) e ITUs (pré-surto=0,5%; pós-surto imediato=1,5%; pós-surto tardio=4,5%. P-valor entre pré-surto e pós-surto imediato=0,0003. P-valor
entre pós-surto imediato e tardio=0,0000). Conscientizou-se a população acerca da importância na prevenção
da infecção por influenza A H1N1, sendo adotadas medidas de proteção e higiene permanentes, as quais
protegeram também outras doenças infecciosas, como as pneumonias e as meningites.

DESCRITORES - H1N1, Pediatria, Doenças infecciosas, Epidemia, Prevenção.

INTRODUÇÃO
Nas primeiras duas semanas de abril de 2009,
os sistemas de vigilância epidemiológica do México
e da Califórnia (EUA) passaram a receber notificações de casos de infecção humana com o vírus da
influenza A, os quais posteriormente tiveram seu
subtipo antigênico caracterizado por uma combi-

nação tríplice de vírus da influenza suína, aviária
e humana, caracterizado, então, como H1N1. Foi
possível confirmar a infecção em pessoas com as
seguintes manifestações clínicas: tosse, febre com
ou sem sintomas constitucionais, irritação na orofaringe, náusea e diarreia (CHOWELL et al, 2009).
Na segunda quinzena de abril, a OMS divulgou
um alerta sobre a nova epidemia e aproximadamen-
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te três semanas depois já haviam sido registrados dez
mil casos de influenza A H1N1, com 79 mortes confirmadas (CHOWELL et al, 2009).
Segundo normas internacionalmente estabelecidas e propostas pela OMS, em 11 de junho de 2009,
declarou-se que a influenza A H1N1 havia alcançado
o nível de pandemia. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).
Com a epidemia, o Brasil, através do Ministério
da Saúde, e a população, tomaram medidas drásticas
de prevenção e controle e vigilância epidemiológica
para que se reduzisse a transmissão e mortalidade por
Influenza A H1N1.
A partir disso, observou-se na prática clínica do
serviço de pediatria do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (HUEC) uma redução na incidência das
pneumonias e meningites após o surto de H1N1, em
decorrência das medidas de prevenção adotadas pela
população.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a incidência das pneumonias, meningites, celulites e bronquiolites antes e após as informações recebidas pela população acerca dos cuidados na prevenção do H1N1, tendo
as ITUs como grupo controle, que impactaram também
nestas doenças infecto contagiosas.
A hipótese proposta foi de que após as orientações
de cuidado dadas para a população para prevenção do
H1N1, também haveria impacto na prevenção das doenças infecto contagiosas citadas anteriormente, tendo
as infecções do trato urinário (ITUs) como grupo controle. Isto foi justificado pelo fato de que se conscientizou a população de maneira permanente, uma vez que
foram adotadas medidas de proteção e higiene contra
o H1N1, mas que também protegeram outras doenças
infecciosas, como pneumonias, meningites, bronquiolites e celulites.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
HISTÓRICO DA INFLUENZA A H1N1
O vírus influenza causa epidemias recorrentes
de doença respiratória febril a cada três anos há pelo
menos 400 anos. Este também determina pandemias
associadas a novos vírus a que a população não está
imune. Embora não seja possível prever a ocorrência
de uma nova pandemia, desde o século XVI o mundo
tem experimentado uma média de três epidemias por
século, ocorrendo em intervalos de 10 a 50 anos (ZIMMER, BURKE, 2009). A maior delas foi historicamente
registrada, conhecida como gripe espanhola, e causada pelo vírus influenza A H1N1, e ocorreu entre 1918
e 1919, determinando alta morbidade e mortalidade.
Dados apontam para vinte milhões de mortes em todo
o mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005).
Esse vírus ainda persiste na população e é capaz
de causar epidemias e pandemias (MORENS, TAUBENBERGER, FAUCI, 2009). Para compreender melhor o
que ocorreu desde 1918 com o vírus influenza A H1N1,

destaca-se que esse patógeno dispõe de mecanismos
facilitadores de mutações frequentes. Seu material genético é fragmentado e ao sofrer divisão, compartilha
seu material genético com outros tipos de vírus. Os
suínos, em especial, são suscetíveis ao vírus influenza
de várias espécies, o que favorece infecção simultânea
com vários vírus diferentes. Nesta situação, ocorrendo
troca de material genético, uma nova cepa poderá aparecer, com ou sem mais virulência (MORENS, TAUBENBERGER, FAUCI, 2009).
Os primeiros casos relatados no início da pandemia que ocorreu em 2009 aconteceram em março, no
México e o patógeno que foi responsável pela epidemia tinha em sua estrutura molecular genes de suínos,
aves e do homem, sendo, portanto, uma variante que
foi capaz de provocar a infecção na espécie humana
(MORENS, TAUBENBERGER, FAUCI, 2009).
O vírus da influenza tem oito genes, dos quais dois
são responsáveis pela codificação de proteínas virais de
superfície (hemaglutinina – H e neuraminidade – N),
que favorecem a sua entrada na célula e sua posterior
disseminação para outras células. Existem 16 subtipos
de hemaglutininas e 9 de neuraminidases, totalizando
144 combinações proteicas possíveis. Destas, apenas
três (H1N1, H2N2 e H3N2) são capazes de infectar humanos. Outras combinações como H5N1, causadora da
gripe aviária, podem ocasionalmente acometer humanos, porém com capacidade de disseminação reduzida
(MORENS, TAUBENBERGER, FAUCI, 2009). As sucessivas epidemias que ocorreram no século passado reduziram a sua mortalidade, o que refletiu na melhora das
condições sanitárias e uma evolução viral a favor de
melhor transmissibilidade com mínima patogenicidade
(MORENS, TAUBENBERGER, FAUCI, 2009).
Nas primeiras duas semanas de abril de 2009, os
sistemas de vigilância epidemiológica do México e da
Califórnia (EUA) passaram a receber notificações de casos de infecção humana com o vírus da influenza A,
os quais posteriormente tiveram seu subtipo antigênico
caracterizado por uma combinação tríplice de vírus da
influenza suína, aviária e humana, caracterizado, então, como H1N1. Foi possível confirmar a infecção em
pessoas com as seguintes manifestações clínicas: tosse,
febre com ou sem sintomas constitucionais, irritação na
orofaringe, náusea e diarreia (CHOWELL et al, 2009).
Na segunda quinzena de abril, a OMS divulgou
um alerta sobre a nova epidemia e aproximadamente
três semanas depois já haviam sido registrados dez mil
casos de influenza A H1N1, com 79 mortes confirmadas
(CHOWELL et al, 2009).
Segundo normas internacionalmente estabelecidas e propostas pela OMS, em 11 de junho de 2009,
declarou-se que a influenza A H1N1 havia alcançado
o nível de pandemia (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). O motivo alegado pela OMS para essa
mudança na denominação de epidemia para pandemia
foi em decorrência da rápida abrangência da doença e
não a aparente periculosidade do patógeno, haja vista
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a manutenção de baixa letalidade (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2009).
Até meados de junho de 2009, em alguns dos 79
países que confirmaram casos da doença, cerca de 2%
dos pacientes desenvolveram doença grave, com eventual progressão para pneumonias de rápida evolução
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).
A maioria dos casos de doença grave ou fatal acometeu jovens e adultos de meia idade, previamente
saudáveis, divergindo, portanto, da influenza sazonal,
a qual a mortalidade é mais comum em crianças e idosos ou em pessoas com algum grau de comorbidades
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). A maior
exposição a esse patógeno na população mais jovem
ou a imunidade adquirida em outras epidemias pela
população mais idosa podem ser fatores associados
a esse perfil epidemiológico (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). Em contrapartida, outros casos
graves acometeram pessoas já afetadas por condições
crônicas, incluindo doenças respiratórias como a asma,
doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e doenças auto imunes (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2005). Até 6 de julho de 2009, a Organização Mundial
de Saúde registrou 94.512 casos, em 122 países, com
429 mortes - taxa de letalidade de 0,45%. Em sete países, a transmissão do H1N1 foi considerada sustentada,
os quais compreenderam Argentina, Austrália, Canadá,
Chile, Estados Unidos, México e Reino Unido.
No Brasil, em 25 de abril de 2009, a epidemia foi
declarada como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009) e até o dia 06 de julho de 2009, o total de
episódios confirmados pelo Ministério da Saúde chegou a 905, com notificações em 23 estados e Distrito
Federal. Os estados com maior número de casos foram
São Paulo (402), Rio Grande do Sul (111), Rio de Janeiro (91), Minas Gerais (90), Santa Catarina (56), Paraná
(36), Distrito Federal (31), Espírito Santo (11), Bahia
(8), Mato Grosso (4), sendo que a maioria se deu com
evolução benigna. A partir do momento que surgiu a
possibilidade de risco de epidemia no Brasil, o Ministério da Saúde elaborou protocolos de atendimento,
critérios de casos e manejo clínico dos pacientes com
influenza A H1N1 (GOSTIN, 2006), atualizando-os de
acordo com a dinâmica da epidemia.
MENINGITE
Meningite pode ser entendida como processos
agudos que comprometem as leptomeninges, ocasionando reação inflamatória do espaço subaracnóideo e
das membranas que envolvem o encéfalo e a medula
espinhal. (HIRSCHHEIMER et al, 2014). Estas podem
ter etiologia viral ou bacteriana, na maioria dos casos,
sendo que a bacteriana é uma das infecções potencialmente mais sérias que ocorrem em lactentes e crianças.
Esta se associa a uma taxa de altas complicações agudas e ao risco de sequelas a longo prazo.
Um grande fator de risco para meningite bacteria-
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na é a falta de imunidade contra patógenos específicos
associados a pouca idade. Os riscos adicionais incluem
colonização recente por bactérias patogênicas, contato
próximo (domiciliar, creches, alojamentos universitários, quarteis militares) com indivíduos que tenham a
doença invasiva causada por N. meningitidis e H. influenzae tipo b, aglomerações de pessoas, pobreza, gênero masculino, sendo que os principais agentes etiológicos incluem Streptococcus Pneumoniae, Neisseria
meningitidis, Haemophilus influenzae tipo b. O modo
de transmissão mais provável é pelo contato pessoa a
pessoa através de secreções ou gotículas do trato respiratório, sendo que o risco de meningite aumenta entre
os lactentes e crianças menores com bacteremia oculta.
(KLIEGMAN, 2014).
Já as meningites virais são causadas principalmente pelo Enterovírus, Herpes Vírus e Arbovírus. Caracterizam-se por um quadro clínico de alteração neurológica que, em geral, evolui de forma benigna. Os casos
podem ocorrer isoladamente, embora o aglomerado de
casos (surtos) seja comum. Indivíduos de todas as idades são suscetíveis, porém a faixa etária de maior risco
é a de menores de cinco anos. A transmissão é de pessoa a pessoa, e varia de acordo com o agente etiológico, sendo fecal-oral, no caso do Enterovírus. Estes têm
comportamento sazonal, predominando na primavera e
verão, podendo ocorrer em número menor nas outras
estações do ano. A duração da doença geralmente é
menor que uma semana, sendo que os lactentes são os
mais suscetíveis e a reinfecção pode ocorrer por sorotipos diferentes. (KLIEGMAN, 2014).
PNEUMONIA
A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é
uma das afecções presentes no trato respiratório inferior. Ela resulta da proliferação de patógenos microbianos nos espaços alveolares e da resposta do hospedeiro a esses agentes patogênicos. Os microorganismos
chegam às vias respiratórias inferiores por vários mecanismos, sendo a aspiração das secreções orofaríngeas
a via mais comum. A aspiração de pequenos volumes
ocorre muitas vezes durante o sono, especialmente nos
idosos e imunodeprimidos. Alguns patógenos são inalados na forma de gotículas contaminadas. Em casos
muito raros, a pneumonia pode ocorrer por disseminação hematogênica ou por extensão contígua dos espaços pleural ou mediastinal infectados. (KASPER et al,
2017). Desta forma, o quadro clínico cursa com tosse,
febre e dificuldade respiratória, independentemente do
agente etiológico.
Os fatores mecânicos são extremamente importantes para a defesa do hospedeiro. Os pelos e as conchas
nasais das narinas retém as partículas maiores inaladas
antes que elas possam chegar as vias respiratórias inferiores. A arquitetura ramificada da árvore traqueobrônquica retém microorganismos no revestimento das vias
respiratórias, onde a atividade mucociliar e os fatores
antibacterianos locais eliminam ou destroem os patóge-
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nos em potencial. O reflexo do engasgo e o mecanismo
da tosse conferem proteção essencial contra a aspiração. Além disso, a flora normal aderida às células da
mucosa da orofaringe, cujos componentes são notavelmente constantes, impede que as bactérias patogênicas
se liguem e, dessa forma, reduz o risco de pneumonia
causada por bactérias mais patogênicas (KASPER et al,
2017).
A maioria das crianças tem de quatro a seis infecções respiratórias agudas (IRA) por ano. Dessas,
apenas 2-3% evoluem para casos de pneumonia. Em
contrapartida, 80% das mortes por IRA é em decorrência de pneumonia. São vários os fatores de risco para
IRA de uma maneira geral, e para a pneumonia de um
modo particular, sendo que os mais importantes são a
desnutrição, a baixa idade e as comorbidades, que associadas com a gravidade da doença, podem culminar
com um desfecho letal para o paciente. Outros fatores
como baixo peso ao nascer, permanência em creche,
episódios prévios de sibilos e pneumonia, ausência de
aleitamento materno, vacinação incompleta, variáveis
sócio econômicas e variáveis ambientais também contribuem para a morbidade e mortalidade.
Atualmente, a estimativa mundial da incidência
de pneumonia adquirida na comunidade (PAC) entre
crianças menores de cinco anos é de cerca de 0,29 episódios/ano, o que equivale a uma incidência anual de
150,7 milhões de casos novos, dentre os quais 11 a 20
milhões necessitam de internamentos.
Vários tipos de agentes etiológicos podem ser
responsáveis pelas pneumonias adquiridas na comunidade. A dificuldade de se obter amostras fieis e respostas em tempo hábil tornam a realização da coleta
de exames específicos uma prática não tão recorrente,
visto que o patógeno não é identificado em 60% dos
casos. Entretanto, o conhecimento do perfil etiológico
das pneumonias é indispensável para orientar a terapêutica.
No Brasil, os agentes etiológicos mais comuns
causadores das pneumonias adquiridas na comunidade
são Streptococcus pneumoniae, Haemophyllus influenzae, Vírus Sincicial respiratório (RSV).
As síndromes respiratórias agudas apresentam sintomas muito parecidos, por isso a história clínica é essencial para um correto diagnóstico e diferenciação em
infecções do trato respiratório superior e inferior. As
pneumonias não se apresentam de maneira uniforme,
nem quanto aos dados da história, sinais e sintomas e
exame físico (HARRIS et al, 2011).
CELULITES
Segundo a diretriz assistencial sobre celulites em
crianças e adolescentes, publicada pelo hospital Albert
Einstein em agosto de 2017, a celulite é uma infecção
da pele e tecido celular subcutâneo que se desenvolve
pela penetração bacteriana através da barreira cutânea,
sendo que sua incidência é de cerca de 200 casos a
cada 100.000 pacientes. Os agentes etiológicos mais

frequentemente encontrados são Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus. Nos Estados Unidos, entre 1998 e 2006, a celulite foi responsável por 10% das
internações relacionadas as doenças infecciosas.
Nos últimos anos houve aumento significativo de
colonização por bactérias multirresistentes, aumentando consequentemente os casos de infecções cutâneas
superficiais causadas por Staphylococcus aureus meticilino resistentes adquiridos na comunidade (CA-MRSA
Community aquired Methicilin resistente Staphylococcus. aureus). Na população pediátrica, as taxas de
colonização podem chegar a 2,5%, sendo que nestes
pacientes, o quadro clínico apresentado pode ser mais
grave, exigindo maior atenção do médico.
O diagnóstico das celulites é essencialmente clínico, sendo que esta doença se manifesta como uma
lesão cutânea caracterizada por edema, rubor, calor,
eritema e endurecimento, sem margens bem definidas
com a pele adjacente, uma vez que o processo infeccioso acomete camadas mais profundas da derme e tecido celular subcutâneo. Em alguns casos podem ocorrer complicações como bolhas, vesículas ou até mesmo
necrose. (Bresolin, 2016)
Como fatores predisponentes podemos citar a ruptura da barreira cutânea, decorrente de trauma (picadas
de insetos, abrasões ou injeções), inflamação (eczema),
e doenças cutâneas pré-existentes (tínea, impetigo, dermatite atópica ou varicela).
Os membros inferiores são os mais acometidos,
mas a celulite pode envolver também membros superiores, tronco, região perineal, cabeça e pescoço. A
febre é encontrada em cerca de 25-75% dos casos e
leucocitose com aumento de provas inflamatórias em
50% dos casos (FAUSTO, 2017).
BRONQUIOLITE
Bronquiolite é uma desordem comumente causada por vírus que acomete o trato respiratório baixo
em crianças, causando infecção. É caracterizada por
inflamação aguda, edema, necrose das células do epitélio respiratório pulmonar e aumento da produção de
muco. Os sintomas e sinais começam tipicamente com
tosse, rinite, progredindo para taquipneia, sibilos, estertores, utilização da musculatura respiratória acessória
e/ou congestionamento nasal.
A etiologia mais comum da bronquiolite é o Vírus
Sincicial Respiratório (RSV). 90% das crianças são infectadas por esse vírus durante os primeiros dois anos
de idade, e até 40% vai sofrer por infecção do trato
respiratório inferior durante a fase inicial de infecção.
A infecção pelo RSV não trará imunidade a longo prazo para o paciente, sendo comum a reinfecção durante a vida adulta. Outros vírus causadores da
Bronquiolite incluem o rinovírus humano, metapneumovírus humano, influenza, adenovírus, coronavírus,
parainfluenza humano. A doença é a causa de internamento mais comum em crianças de até doze meses de
idade (KLIEGMAN, 2014).
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Estes agentes são carreados e espalhados através
do contato com as mãos contaminadas, principalmente
por indivíduos que estão em contato direto com esses
pacientes, profissionais da saúde, por exemplo, mas a
principal forma de disseminação é através de partículas
em suspensão.
No último guideline de bronquiolites publicado
pela organização da saúde em 2009, foi evidenciada
a importância do uso de álcool nas mãos para a prevenção da transmissão das doenças infecto contagiosas, incluindo as bronquiolites, sendo mais eficaz que
o uso de água e sabão para descontaminação e assepsia. Além disso, a disponibilidade de álcool gel ao lado
dos leitos hospitalares favorece a não contaminação,
principalmente causada pelos profissionais da saúde.
(RALSTON et al, 2014).
INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO
Segundo o departamento científico de nefrologia
publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (2016),
a infecção do trato urinário constitui uma das infecções
bacterianas mais recorrentes em pediatria, sendo, provavelmente, a infecção mais prevalente no lactente.
Como traz o departamento científico de nefrologia,
a ITU consiste na multiplicação de um único germe patogênico em qualquer segmento do trato urinário, identificado por urocultura coletada por método confiável.
É uma doença que acomete principalmente o sexo
feminino, podendo chegar a 20:1 casos, embora, do período neonatal até os seis meses de idade pode haver
predominância do sexo masculino.
O aumento da incidência ocorre entre três e cinco anos de idade, havendo outro pico na adolescência, provavelmente devido às alterações hormonais, as
quais favorecem a colonização bacteriana e, em alguns
casos, início precoce de atividade sexual. Esta infecção
tende a repetição, podendo ocorrer novo episódio em
cerca de 40% dos casos das pacientes, na qual o índice
de recorrência é mais raro no sexo masculino (Bresolin,
2016).
Normalmente, a urina e o trato urinário são campos estéreis, sendo que o períneo e a zona uretral de
neonatos e lactentes são colonizados por Escherichia
coli, Enterobactericeae e Enterocus sp, além de que o
prepúcio de meninos não circundados é um reservatório para várias espécies de Proteus. Esta colonização
diminui após o primeiro ano de vida, sendo rara após
os cinco anos de idade. A ITU ocorre quando estas bactérias ascendem à zona periuretral. 80% das infecções
urinárias adquiridas na comunidade são causadas pela
E. coli uropatogênica (UPEC). Outros agentes causadores podem ser Klebsiella, Staphylococcus saprophyticus,
Enterococcus, Enterobacter, Pseudomonas, Streptococcus grupo B, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Haemophilus influenza.
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MATERIAL E MÉTODO
Foi realizado estudo analítico retrospectivo, através da análise de 15.258 prontuários do serviço de pediatria do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.
Foi estudada a incidência das seguintes doenças infecto contagiosas: pneumonias, meningites, bronquiolites e celulites, cinco anos antes, intitulado de período
pré surto ao H1N1 (jan. 2005 - jul. 2009), cinco anos
depois, designado de período pós surto imediato ao
H1N1 (ago. 2009 - dez. 2014), e um período pós tardio
ao surto de H1N1 (jan. 2015 – dez. 2017), tendo as Infecções do trato urinário (ITUs) como grupo controle.
Foram analisados através dos prontuários o número de casos incidentes nestes três períodos, bem como
o número total de internamentos nos períodos. Os dados coletados foram expostos em planilhas com auxílio
do programa Excel. As análises estatísticas foram feitas
com o auxílio do programa GraphPadPrism 5.0, sendo
que as variáveis contínuas foram expressas como média ± desvio-padrão e comparadas com o teste qui-quadrado. P-valores menores que 0,05 foram considerados
estatisticamente significativos.
Como critérios de inclusão para a pesquisa, foram
utilizados prontuários pediátricos relacionados com a
incidência das seguintes doenças infecto contagiosas:
pneumonias, meningites, bronquiolites e celulites no
período de pré surto ao H1N1 (jan. 2005 - jul. 2009),
pós surto imediato ao H1N1 (ago. 2009 - dez. 2014) e
pós surto tardio ao H1N1 (jan. 2015 – dez. 2017), tendo
as infecções do trato urinário como grupo controle.
Os critérios de exclusão utilizados consistiram na
eliminação de 111 prontuários, os quais ou estavam
incompletos ou não estavam relacionados com os critérios de inclusão.
CRITÉRIOS ÉTICOS DA PESQUISA
Os riscos da pesquisa consistiram na possibilidade
de perda da confidencialidade dos dados obtidos, os
quais foram manejados e analisados de forma anônima,
sem identificação nominal dos participantes da pesquisa e seus dados, sendo que os benefícios fundamentaram-se em demonstrar o provável impacto benéfico
na transmissão das doenças infecto contagiosas pelas
medidas de higiene e conscientização adotadas pela
população contra o H1N1.

RESULTADOS
Foram coletados 15.258 prontuários do serviço de
pediatria do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, nos quais foram analisadas a incidência das seguintes doenças infecto contagiosas: pneumonias, meningites, bronquiolites e celulites, tendo as infecções
do trato urinário como grupo controle. Aplicados os
critérios de inclusão e exclusão, restaram 15.147 prontuários para o estudo, sendo que tais prontuários cor-
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responderam aos anos de 2005 à 2017. A amostra foi
dividida em três períodos para se analisar se houve ou
não diminuição na incidência das doenças infecciosas
já citadas anteriormente, cinco anos antes do surto de
H1N1, denominado período “pré surto” (jan. 2005 – jul.
2009), cinco anos após o surto de H1N1, denominado
“pós surto imediato” (ago. 2009 – dez. 2014), e um período intitulado de “pós surto tardio” (jan. 2015 – dez.
2017) à ocorrência de H1N1.
No gráfico abaixo, pode-se observar linearmente a
evolução do número de casos de pneumonia, meningite, bronquiolite, celulite e ITU.
GRÁFICO 1 – GRÁFICO LINEAR ISOLADO DAS PNEUMONIAS,
BRONQUIOLITES, CELULITES, MENINGITES, ITUS DE 2005 A 2017.

FONTE: OS AUTORES, 2018.

No gráfico exposto acima, destaca-se uma queda
maior no número de meningites em 2009, observado
também nas pneumonias.
Além disso, ao longo dos anos, houve um recrudescimento dos casos de pneumonia e aumento no número absoluto de casos de bronquiolite.
Quanto à meningite, além da queda no número
absoluto de casos em 2009, o maior número de casos
registrados foi em 2006, não tendo ocorrido aumento significativo no número de casos isolados, diferindo
das demais doenças analisadas que apresentam uma
oscilação maior.
Para se observar a existência de significância estatística do estudo, os dados coletados foram expostos
em gráficos e tabelas com auxílio do programa Excel.
As análises estatísticas foram feitas com o auxílio do
programa GraphPadPrism 5.0, sendo que as variáveis
contínuas foram expressas como média ± desvio-padrão e comparadas com o teste qui-quadrado. Valores
de p menores que 0,05 foram considerados estatisticamente significativos.
Assim, pode-se observar na TABELA 1 a incidência
das doenças infecciosas nos três períodos propostos,
bem como sua significância estatística.

TABELA 1 – INCIDÊNCIAS E P-VALORES DAS PNEUMONIAS, BRONQUIOLITES, CELULITES, MENINGITES, ITUS NOS PERÍODOS DE
PRÉ SURTO, PÓS SURTO IMEDIATO E PÓS SURTO TARDIO AO
H1N1

FONTE: OS AUTORES, 2018.

Comparando-se os resultados obtidos, observou-se que a incidência das pneumonias sofreu uma considerável diminuição. No período pré surto, elas representavam 24,60% de todos os internamentos do serviço
pediátrico do HUEC, passando para 9,50% no período
pós surto imediato e decrescendo ainda mais no período pós surto tardio (5,50%). Ao se aplicar o teste de
significância estatística, corroborou-se que houve uma
diminuição na incidência desta doença ao se analisar
comparativamente o período de pré surto e pós surto
imediato (p-valor= 0,0000) e o período de pós surto
imediato e pós surto tardio (p-valor=0,0000).
As bronquiolites, apesar de terem apresentado
uma incidência aumentada nos três períodos analisados, quando comparadas ao número total de internamentos (0,90%, 4,50%, 5,10%), apresentaram diferença
estatística significativa entre os períodos de pré surto e
pós surto imediato (p-valor= 0,0000). Entretanto, não
apresentaram diferença estatística significativa quando
analisados os períodos de pós surto imediato e pós
surto tardio ao H1N1, no qual obteve-se um p-valor=
0,1376.
As celulites, diferentemente de todas as doenças
analisadas, mantiveram sua incidência entre os períodos de pré surto e pós surto imediato, representando
2,30% do número de internamentos, com subsequente
decréscimo no período de pós surto tardio. Desta forma, divergindo das bronquiolites que mesmo com uma
incidência aumentada tiveram significância estatística
entre os períodos de pré e pós surto imediato, as celulites não apresentaram tal significância no respectivo
período, o que foi demonstrado com p-valor= 0,9061.
Já quando comparada a significância estatística entre
os períodos de pós surto imediato e pós surto tardio,
observou-se relevância estatística, com p-valor= 0,0001.
As meningites, assim como as pneumonias, apresentaram diminuição em sua incidência. No período
pré surto, representavam 3,70% de todos os internamentos, decrescendo para 1,40% no período pós surto imediato e para 0,90% no período pós surto tardio.
Quando calculado o p-valor, observou-se p=0,0000
para o intervalo compreendido entre pré surto e pós
surto imediato e p=0,0182 para o período de pós surto
imediato e pós surto tardio, ratificando a diferença estatística significativa.
As ITUs foram introduzidas no estudo como grupo
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controle para se observar a sua correlação com a diminuição na incidência das doenças infecto contagiosas.
Observou-se que as primeiras apresentaram aumento
na sua incidência nos três períodos analisados (0,50%,
1,50% e 4,50%) em relação ao número total de internamentos. A razão de chance de ocorrência desta doença triplicou quando comparado o pré surto com o
pós surto imediato e tardio, apesar de as variáveis não
serem constantes no intervalo total analisado. Pode-se dizer que mesmo com essa incidência aumentada,
houve diferença estatística quando calculado o p-valor.
Encontrou-se p-valor= 0,0003 para os períodos de pré
surto e pós surto imediato e p-valor= 0,0000 quando
analisados os períodos de pós surto imediato e tardio.
No gráfico abaixo pode-se observar, portanto, a
incidência das pneumonias, bronquiolites, celulites,
meningites e ITUs nos três períodos propostos, comparativamente:
GRÁFICO 2 – INCIDÊNCIA DAS PNEUMONIAS, BRONQUIOLITES,
CELULITES, MENINGITES E ITUS NOS PERÍODOS DE PRÉ SURTO,
PÓS SURTO IMEDIATO E PÓS SURTO TARDIO

FONTE: OS AUTORES, 2018.

Observou-se queda significativa das pneumonias
e meningites no período pós surto imediato quando
comparadas ao período de pré surto de H1N1 e seu
contínuo decréscimo no período de pós surto tardio.
Obteve-se uma manutenção dos casos de celulite
entre os períodos de pré e pós surto imediato, seguido
de recrudescimento no pós surto tardio.
Além disso, observou-se aumento progressivo dos
casos de bronquiolites quando analisados os três períodos, bem como das ITUs.

DISCUSSÃO
Com a epidemia de H1N1, observou-se na prática
clínica do serviço pediátrico do HUEC uma diminuição
na incidência das meningites e pneumonias, constância e posterior diminuição das celulites e aumento das
bronquiolites e ITUs, os quais foram ratificados estatisticamente nos GRÁFICO 1 e 2 e na TABELA 1 deste
trabalho.
A diminuição das meningites e pneumonias pode
ser explicada devido as medidas preventivas adotadas
pelo ministério da saúde e pela população como um
todo, as quais afetaram diretamente a população pediátrica.
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As orientações básicas para o atendimento de casos suspeitos segundo o protocolo que foi estabelecido
pelo Ministério da Saúde em 28/06/2009 contemplaram medidas intervencionistas na Atenção primária de
saúde, Recomendações para serviços de referência e
Medidas de prevenção e controle, os quais serão detalhados a seguir.
Em relação a Atenção primária, quando da suspeição de casos na comunidade ou durante o acolhimento
na Unidade Básica de Saúde e nas Unidades de Pronto
Atendimento, consistiram nas seguintes orientações:
• A investigação da história de exposição do paciente (viagens internacionais a áreas afetadas
e/ou contato com caso suspeito confirmado nos
últimos sete dias) que apresentaram sintomas
de síndrome gripal ou doença respiratória aguda grave.
• O indivíduo que se enquadrou na definição de
caso suspeito foi orientado a ser encaminhado
imediatamente para um ambulatório especializado de referência, seguindo as orientações de
transporte de casos, quando necessário.
• Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) conforme as normas estabelecidas
pelo protocolo do Ministério da Saúde.
• Durante sua permanência na Unidade de Saúde,
acomodá-lo em ambiente ventilado, evitando o
trânsito desnecessário de pessoas no local, garantindo a privacidade do indivíduo e orientando para o uso constante de máscara cirúrgica
descartável.
• Como medidas gerais, orientou-se: evitar tocar
olhos, nariz ou boca; não compartilhar alimentos, copos, toalhas, e objetos de uso pessoal;
lavar as mãos frequentemente com água e sabonete, especialmente depois de tossir ou espirrar;
uso de álcool gel; evitar contato próximo com
outras pessoas.
No que se referiu as recomendações para serviços
de referência, orientou-se:
• Realização de avaliação clínica, confirmação do
diagnóstico e verificação da existência de fatores de risco para complicações e óbito por influenza como idade menor que dois anos ou
maior que 60, doença pulmonar ou cardíaca
crônicas, insuficiência renal crônica, diabetes
mellitus, hemoglobinopatias, gravidez e imunossupressão primária ou adquirida.
• Utilização de EPI conforme orientação.
• Se o paciente apresentou alguma situação de
risco para complicações e óbito por influenza,
recomendou-se fortemente a internação em isolamento respiratório por sete dias e tratamento
com antiviral.
As medidas de prevenção e controle que foram
orientadas e adotadas, baseadas em intervenções não
farmacológicas, para reduzir o risco de adquirir ou
transmitir doenças agudas de transmissão respiratória,
incluindo o novo vírus influenza A H1N1 foram:
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• Higienização das mãos com água, sabonete e
álcool gel antes das refeições, antes de tocar a
boca, olhos e nariz, e após tossir, espirrar e usar
o banheiro.
• Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após o contato com superfícies.
• Proteção com lenços (preferencialmente descartáveis) a boca e nariz ao tossir ou espirrar, para
evitar a disseminação de aerossóis.
• Indivíduos que apresentaram casos suspeitos ou
confirmados deveriam evitar entrar em contato
com outras pessoas suscetíveis. Caso isso não
fosse possível, recomendou-se a utilização de
máscaras cirúrgicas.
• Indivíduos suspeitos ou confirmados deveriam
evitar aglomerações em locais fechados.
• Manutenção de ambientes ventilados.
• Indivíduos considerados suspeitos ou que tiveram seu diagnóstico confirmado foram orientados a manter repouso.
Além das medidas adotadas pelo MS e pela população citadas anteriormente, outros fatores que podem ter contribuído para a diminuição das meningites
e pneumonias na federação foram as campanhas de
vacinação realizadas. Em abril de 2010, instituiu-se a
vacina conjugada pneumocócica 10, para pneumonia e
em setembro do mesmo ano, a vacina conjugada meningo C, para meningite, ambas indicadas para crianças
menores de 2 anos.
O impacto das vacinas pneumocócicas conjugadas
7, 10 e 13 incorporadas de 2010 até 2015 foi demonstrado em um artigo publicado no ano de 2016 na base
de dados Medscape, intitulado “Repercusion de la vacinacion em America Latina: Efectividad e impacto sobre
las enfermidades neumococicas”. O artigo corroborou
os dados do presente trabalho acerca da diminuição
das meningites e pneumonias (Tabela 1).
Este afirmou que a inserção das vacinas pneumocócicas conjugadas 7, 10 e 13 nos programas de vacinação da América Latina e Caribe diminuíram a incidência de enfermidades ocasionadas por pneumococo, tais
como otite média, sinusites, pneumonias, meningites e
septicemias, na faixa etária pediátrica.
A repercussão a nível global destas vacinas sobre
as enfermidades pneumocócicas demonstrada no artigo
foi que tanto a pneumocócica conjugada 10 como a 13
obtiveram alta efetividade e implicaram reduções importantes nestas enfermidades. Na Finlândia, por exemplo, a redução nestas enfermidades variou de 92% a
100%, no Reino Unido, essa diminuição foi de 98%, no
Brasil representou diminuição de 84%, no Uruguai de
70% e no Quênia de 64%, numa faixa etária correspondente a crianças menores de dois anos.
Na América Latina, a efetividade vacinal da pneumocócica conjugada 10 e 13 variou em função da idade
e tipo de vacina conjugada instituída e representou,
segundo o estudo, uma diminuição das hospitalizações
por enfermidades pneumocócicas entre 56% e 83,3%;

redução entre 7,4% e 20,6% nas pneumonias; e recrudescência nas hospitalizações por meningites variando
entre 13,3% e 87,7%. Nas pneumonias confirmadas radiologicamente, a vacina pneumocócica conjugada 10
foi responsável por uma diminuição que variou entre
11,9% e 25,3%, enquanto que a vacina pneumocócica conjugada 13 representou decréscimo entre 8,8% e
37,8%.
Ainda contemplando geograficamente a América
Latina, o estudo trouxe dados acerca da efetividade da
vacina pneumocócica 10 quanto a diminuição na mortalidade por meningite e pneumonia. Esta variou entre
65% e 77,3% em crianças maiores de 12 anos e na faixa
etária entre 12 e 23 meses representou uma diminuição
entre 56,8% e 68,4%.
Em relação a efetividade vacinal frente a todos os
tipos de enfermidades ocasionadas por pneumococo
(otites medias, sinusites, pneumonias, meningites e
septicemias) na América latina, as vacinas conjugadas
pneumocócica 10 e 13 variaram entre 34,7% e 66%.
No México, a incidência das pneumonias englobando todas as possíveis etiologias, em crianças menores de um ano, entre 2004 e 2014, diminuiu em 60,5%
com a inserção das vacinas pneumocócicas conjugadas
7, 10 e 13.
No Brasil, o artigo publicado no Medscape apresentou uma diminuição na média anual de hospitalizações por pneumonia no período posterior a incorporação da vacina conjugada pneumocócica 10 por grupos
etários distintos, entre 2005 e 2015, entre 15% e 30%
ate 49 anos, ascendendo em 15% a partir de 50 anos.
Estes dados também foram observados na população
pediátrica do HUEC, os quais podem ser visualizados
no Gráfico 2 e Tabela 1.
Além disso, a proteção indireta causada pela vacina conjugada pneumocócica 10 no Brasil, evitou em
90% os internamentos em adultos não vacinados.
Outros números que corroboraram os dados obtidos no presente trabalho acerca da diminuição das
meningites são as informações coletadas sob a forma
notificação compulsória publicados pelo DATASUS, entre os anos de 2005 à 2017.
Segundo dados coletados no DATASUS (2018),
os quais abrangeram todas as notificações a nível da
federação, incluindo todas as variações de faixas etárias, pode-se observar que antes da epidemia de H1N1,
o número de casos notificados das meningites eram
maiores do que o período pós imediato e pós tardio
à epidemia, mesmo quando analisados separadamente
à nível da federação, à nível do estado do Paraná e à
nível de Curitiba.
Em 2005, o número de casos de meningite notificados no Brasil foi de 25.207, sendo que destes, 2.500
no Paraná e 1.164 em Curitiba. Em 2006, observou-se
27.775 casos totais no Brasil, sendo 4.707 no estado do
Paraná e 2.592 em Curitiba. Em 2007, foram notificados
ao DATASUS 29.077 casos de meningite à nível federal,
sendo que 3.454 destes representaram as incidências
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no estado do Paraná e 1.548 em Curitiba. Em 2008, o
número de casos notificados ao Ministério da Saúde
à nível nacional foi de 23.216, sendo que 2.074 eram
referentes ao estado do Paraná e 1.030 ao município de
Curitiba. No ano da epidemia, as notificações à nível
nacional foram de 21.271, 1.304 no estado do Paraná e
521 em Curitiba.
Estes dados corroboraram as informações contidas
no Gráfico 1, o qual demonstrou linearmente o número
de internamentos pediátricos por meningite no HUEC,
isoladamente, de que no período pré surto ao H1N1, o
número de casos isolados de meningite era maior do
que nos períodos subsequentes.
No período pós surto imediato de H1N1, observou-se também no DATASUS uma redução do número
de casos de meningite, tanto a nível nacional, estadual
e municipal, mesmo quando analisadas todas as faixas
etárias da população brasileira. De 2010 a 2014, observou-se à nível federal, 20.167, 20.376, 21.349, 18.721,
17.363 casos notificados, respectivamente. No estado
do Paraná, foram observados 1.307, 1.567, 1.328, 1.612
e 1.325 casos de meningite. Já no município de Curitiba, observou-se 592 casos em 2010, 625 em 2011, 512
em 2012, 653 em 2013 e 500 casos em 2014.
Estas notificações do DATASUS também refletiram
a redução no número de internamentos de meningite
no HUEC no mesmo período, como pode ser demonstrado no Gráfico 1.
Ao se observar os dados do DATASUS no período
pós tardio à epidemia de H1N1, observou-se que em
2015, no Brasil, notificaram-se 15.710 casos de meningite, sendo que destes, 1.514 pertenciam ao estado do
Paraná e 560 representavam as notificações do município de Curitiba. Em 2016, estes valores correspondiam,
respectivamente, à 15.197, 1.246 e 500 casos. Já em
2017, observou-se 15.247 casos totais no Brasil, 1.518
no estado do Paraná e 620 em Curitiba.
Ao se comparar o número de casos isolados de
meningite do DATASUS, no período pós tardio, com
o número de internamentos pediátricos por meningite
no mesmo período no Hospital Evangélico, percebeu-se correspondência no que concerne a diminuição da
incidência desta doença, como também pode ser demonstrado no Gráfico 1.
A epidemia de H1N1 fez com que o Ministério da
Saúde também notificasse ao DATASUS o número de
casos desta doença, a nível federal, estadual e municipal, nos anos de 2009 e 2010.
Desta forma, observou-se em 2009, 95.734 casos
de influenza A H1N1 no Brasil, sendo que 41.439 destes foram notificados no estado do Paraná e 6.653 em
Curitiba. Em 2010, após todas as medidas adotadas
para atenção primária a saúde, recomendações para
serviços de referência e medidas de prevenção e controle, observaram-se 9.383 casos de influenza A H1N1
em todo o território nacional, sendo que 1.578 destes
acometeram o estado do Paraná e apenas 301 a cidade
de Curitiba. Estes dados ratificam a significância esta-
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tística encontrada no presente estudo quando analisada
a diminuição da incidência das doenças infecto contagiosas no serviço de pediatria do HUEC, neste caso
especificamente as meningites, nos três períodos analisados, como demonstrado na Tabela 1.
Além das medidas de higiene e proteção adotadas
pelo MS e pela população, as campanhas de vacinação
para influenza A H1N1 a partir de 2010 para crianças
menores de 2 anos a nível federal também podem ter
contribuído para a diminuição nessas incidências. Além
disso, no Paraná, a partir de 2014, instituiu-se a obrigatoriedade na vacinação para influenza A H1N1para
para as crianças entre 6 meses e 5 anos.
A diminuição no número de casos isolados de
pneumonia ao longo do intervalo compreendido entre
2005 e 2017, como demonstrado no GRÁFICO 1 e o
consequente decremento das incidências destas, analisadas através das porcentagens e p-valores, quando
comparados os períodos de pré surto, pós surto imediato e pós surto tardio à epidemia de H1N1, demonstrados na TABELA 1 também pode ser explicado pelo
modo de transmissão da doença e as medidas adotadas
para coibi-la. Como explanado anteriormente, os microorganismos chegam às vias aéreas inferiores por vários mecanismos. A aspiração de secreções orofaríngeas
e a inalação de alguns patógenos inalados sob a forma
de gotículas está relacionada com a disseminação desta
doença. Assim, quando medidas de proteção e higiene
contra essas formas de disseminação são tomadas, a
infecção é coibida. Assim, as medidas de prevenção
e controle para o surto de H1N1 em 2009, tais como
a higienização das mãos com água, sabonete e álcool
gel antes das refeições, antes de tocar a boca, olhos
e nariz, e após tossir, espirrar e usar o banheiro, bem
como o cuidado ao tocar os olhos, nariz ou boca após
o contato com superfícies e também a proteção com
lenços (preferencialmente descartáveis) a boca e nariz
ao tossir ou espirrar, para evitar a disseminação de aerossóis, como já discutidos anteriormente, impediram,
consequentemente a disseminação das pneumonias.
A bronquiolite, como já referenciada anteriormente, é a causa de internamento mais comum em crianças
de até doze meses de idade. (KLIEGMAN, 2014). Os
agentes são carreados e espalhados através do ar e do
contato com as mãos contaminadas, principalmente
por indivíduos que estão em contato direto com esses
pacientes, como os profissionais da saúde, sendo predominante a transmissibilidade por partículas em suspensão. Assim, pode-se inferir que as medidas de prevenção e controle adotadas para coibir a transmissão
de influenza A H1N1, não foram suficientes para frear
a consequente transmissão das bronquiolites, mesmo
com as medidas que teoricamente barrariam a transmissibilidade desta patologia, como a lavagem das mãos e
o uso do álcool gel, uma vez que a transmissibilidade
é maior por partículas em suspensão do que com o
contato direto com superfícies contaminadas.
A importância desta última medida citada é rele-

50

Incidência de doenças infecto contagiosas após surto de H1N1 em hospital de Curitiba.

vante de tal modo que o último guideline de bronquiolites publicado pela organização da saúde em 2009,
evidenciou a importância do uso de álcool nas mãos
para a prevenção da transmissão das doenças infecto
contagiosas, incluindo as bronquiolites, sendo considerado mais eficaz que o uso de água e sabão para descontaminação e assepsia. Além disso, a disponibilidade
de álcool gel ao lado dos leitos hospitalares favorece a
não contaminação, principalmente causada pelos profissionais da saúde. (RALSTON et al, 2014).
Esta não redução na incidência das bronquiolites
pode ser observada no GRÁFICO 1, o qual demonstra
o aumento linear desta patologia ao longo do intervalo
estudado (2005-2017), e na TABELA 1, a qual evidencia
o aumento na incidência desta doença em relação ao
número total de internamentos quando comparados os
períodos de pré surto e pós surto imediato ao H1N1 e
quando comparados os períodos de pós surto imediato
e pós surto tardio à epidemia de H1N1. Entretanto, a
significância estatística só ocorreu quando comparados
os períodos de pré surto e pós surto imediato, com p-valor= 0,0000.
Outra hipótese que pode justificar estes resultados
é que com o início da utilização de prontuários eletrônicos no serviço de pediatria do Hospital Evangélico,
que teve seu início em 2005, pode ter ocorrido, inicialmente, uma confusão no preenchimento dos Códigos
internacionais de Doença (CID) por parte dos médicos responsáveis em preencher esses prontuários ou
até mesmo um diagnóstico incorreto da doença que
deveria ser diagnosticada como bronquiolite mas não a
foi. Este pode ter sido erroneamente confundido com
o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC) ou até mesmo com insuficiência respiratória
causada por síndrome da angústia respiratória aguda
(SARA).
Além disso, o quadro clínico da bronquiolite, caracterizado tipicamente por tosse, rinite, podendo progredir para taquipneia, sibilos, estertores, utilização da
musculatura respiratória acessória e/ou congestionamento nasal, também pode ter sido a causa do possível
erro diagnóstico.
A celulite, por ser uma infecção da pele e tecido
celular subcutâneo que se desenvolve pela penetração
bacteriana através da barreira cutânea, segundo definição da diretriz assistencial sobre celulites em crianças
e adolescentes, publicada pelo hospital Albert Einstein
em agosto de 2017, não sofreu considerável influência
em sua incidência nos períodos de pré surto e pós surto imediato, mantendo-se constante. No período pós
tardio teve sua incidência diminuída, como demonstrado na TABELA 1 e GRÁFICO 2, não se relacionando,
entretanto, com as medidas adotadas pela população
e profissionais de saúde para prevenção e controle da
influenza A H1N1, justamente por não ter sua transmissibilidade caracterizada pelo contato direto com secreções ou partículas em suspensão no ar, como é observado nas bronquiolites, pneumonias e meningites.

Nesta patologia, é necessário haver uma quebra da
barreira cutânea para que haja infecção. Isto justifica a
não diminuição nestas incidências mesmo com as medidas adotadas. Presume-se que a referida doença teve
outros fatores que a fizeram manter suas incidências e
depois declinar no período de pós surto tardio.
As infecções do trato urinário foram inseridas no
estudo para se observar se acompanhariam ou não a
diminuição na incidência das doenças infecto contagiosas discutidas até o momento e se teriam correlação
com as medidas de higiene adotadas pela população
frente à epidemia de H1N1.
Observou-se um aumento na incidência das ITUs
entre os períodos de pré surto e pós surto imediato e
entre os períodos de pós surto imediato e pós surto
tardio, como ilustrado na TABELA 1 e GRÁFICO 2. Este
aumento corroborou a hipótese de que a incidência
das ITUs não têm correlação com as medidas de prevenção e controle adotadas pela população. Sabe-se
que estas infecções têm uma característica própria em
sua fisiopatologia que não se correlacionam com as
medidas de higiene e proteção adotadas.
Estas para que ocorram, necessitam de uma colonização bacteriana com consequente multiplicação em
qualquer segmento do trato urinário, podendo ser causadas por disbioses orgânicas próprias de cada criança,
baixa imunidade, baixo peso, condições nutricionais
desfavoráveis, má higienização do segmento ureteral,
bem como casos de abuso sexual.
Outro fator que pode explicar este aumento e significância estatística, concerne no fato de que se passou
a investigar e diagnosticar mais precocemente estas infecções no serviço de pediatria do Hospital Evangélico
ao longo de todo o período estudado, dada sua importância e correlação com outras patologias. Atualmente,
por exemplo, toda a criança internada no serviço de
pediatria do HUEC com febre de causa indeterminada
realiza coleta de material para investigação de infecção
das vias urinárias.
Além disso, a partir de 2010, o serviço de pediatria do HUEC passou a receber cada vez mais crianças
com quadros clínicos graves, referenciados, incluindo
infecções específicas do trato urinário. Esta referenciação mais específica ao Hospital Evangélico pode ser
observada nos dados deste estudo quando observados
o aumento linear e progressivo isolado das infecções
urinárias, demonstrado no GRÁFICO 1.

CONCLUSÃO
Houve diminuição das meningites e pneumonias
após o surto de H1N1 que ocorreu em Curitiba em
2009. As celulites apresentaram redução após 2015 e as
bronquiolites não apresentaram tal redução, bem como
as ITUs.
Pode-se afirmar, portanto, que as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde no âmbito da atenção
primária e de prevenção e controle por parte da popu-
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lação em relação ao H1N1 se mostraram efetivas, principalmente em relação a diminuição das meningites e
pneumonias. Estas, sendo assim, devem continuar para
que se reduza cada vez mais a incidência das demais
doenças infecto contagiosas.
Ressalta-se que foi realizado um estudo à nível pe-
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diátrico, o qual refletiu diretamente o comportamento
da população brasileira e mais especificamente curitibana, justificando-se, assim não só o compromisso do
médico e profissionais da saúde para dizimar estas doença, mas um dever de todos, uma vez que a saúde da
criança reflete a saúde de toda uma população.

Rodrigues MJB, Pascolat G. Incidence of infect-contagious diseases after H1N1 outbreak at a hospital in Curitiba.
Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):41-52.

ABSTRACT - The H1N1 pandemic that occurred in Brazil in 2009 was considered widespread in July of the same
year. Since the first reported case of Influenza type A infection, the Brazilian Ministry of Health (BMH) has organized
an epidemiologic surveillance of other H1N1 cases and other infect-contagious diseases. A decrease in the incidence
of pneumonia and meningitis has been observed in pediatric department of Evangelical University Hospital of Curitiba (EUHC), as a result of measures of hygiene, prevention and control adopted by the BMH and the population.
The aim of this paper was to analyze the incidences of pneumonia, meningitis, cellulitis and bronchiolitis before
and after the dissemination of information about the H1N1 preventive measures, that have had an impact on these
diseases. The cases of urinary tract infections were used as a control group. The methodology used in this paper
was to evaluate 15.258 patient files of pediatric department of EUHC from which were elaborated charts and tables
to demonstrate these diseases incidences in the pre-outbreak period (January 2005 to July 2009), early post-outbreak period (August 2009 to December 2014) and late post-outbreak (January 2015 to December 2017) of the
H1N1. It was observed a decrease in the incidence of meningitis (pre-outbreak=3,7%; early post-outbreak=1,4%; late
post-outbreak=0,9%. P-value between the pre-outbreak and the early post-outbreak=0,0000. P-value between the
pre-outbreak and the late post-outbreak=0,0182) and pneumonia (pre-outbreak=24,6%; early post-outbreak=9,5%;
late post-outbreak=5,5%. P-value between the pre-outbreak and the early post-outbreak=0,0000. P-value between
the pre-outbreak and the late post-outbreak=0,0000). It was observed a stability and a later decrease in the incidence
of cellulitis (pre-outbreak=2,3%; early post-outbreak=2,3%; late post-outbreak=1,4%. P-value between the pre-outbreak and the early post-outbreak=0,9061. P-value between the pre-outbreak and the late post-outbreak=0,0001).
It was observed an increase in the incidence of bronchiolitis (pre-outbreak=0,9%; early post-outbreak=4,5%; late
post-outbreak=5,1%. P-value between the pre-outbreak and the early post-outbreak=0,0000. P-value between the
pre-outbreak and the late post-outbreak=0,1376) and urinary tract infections (pre-outbreak=0,5%; early post-outbreak=1,5%; late post-outbreak=4,5%. P-value between the pre-outbreak and the early post-outbreak=0,0003. P-value between the pre-outbreak and the late post-outbreak=0,0000). The population’s awareness about the importance
of prevention measures to avoid influenza type A H1N1 infection was effective, the protection and hygiene measures
were adopted permanently, which have protected from other infectious diseases, like pneumonia and meningitis.

KEYWORDS - H1N1, Pediatrics, Infectious diseases, Epidemic, Prevention.
REFERÊNCIAS
1.

2.

3.

4.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS Tecnologia da Informação a Serviço do SUS (DATASUS). Influenza pandêmica: SINAN – Brasil. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/
influbr.def>. Acesso em: 25 abr.2018.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Gabinete
Permanente de Emergências de Saúde Pública. Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII. Protocolo de procedimentos
para o manejo de casos e contatos de influenza A (H1N1): versão 5. Atualizado em 26.06.2009. Disponível em: <http://assinantes.medicinanet.
com.br/conteudos/revisoes/2079/influenza_a_h1n1__protocolo_de_procedimentos__versao_5.htm>. Acesso em: 25 abr.2018.
BRASIL. Prefeitura Municipal de São Paulo. Hospital Municipal Infantil
Menino Jesus. HIRSCHHEIMER, M. R.; RAMOS, S. R. T. S.; SZALTER, V.
W. Protocolo sobre Meningites. São Paulo: PMSP/HMIMJ, 2002. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/
HIMJ_protocolo_meningites_1254773684.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2018.
BRESOLIN, N. L. Infecção do Trato Urinário. Sociedade Brasileira de
Pediatria. Departamento Científico de Nefrologia. Rio de Janeiro, n. 1,
p. 1-8, dez. 2016. Disponível em: <http://www.sbp.com.br/fileadmin/
user_upload/2016/12/Nefrologia-Infeccao-Trato-Urinario.pdf>.
Acesso
em: 25 abr.2018.

5.

6.

7.

8.

Chowell, G. et al. Severe respiratory disease concurrent with the circulation of H1N1 Influenza. The New England Journal of Medicine. Waltham,
MA, v. 361, n. 7, p. 674-679, Jul. 2009. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/312a/42a4101c5ace9055e88f8a269bab285b0f3a.pdf>.
Acesso em: 25 abr. 2018.
Dawood, F.S. et al. Emergence of a Novel Swine-Origin Influenza A
(H1N1) Virus in Humans. The New England Journal of Medicine. Waltham, MA v. 360, n. 25, p. 2605-15, Jun. 2008. Disponível em: <https://
www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa0903810?url_ver=Z39.88-2003&rfr_
id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dwww.ncbi.nlm.nih.gov>. Acesso em: 28 ago. 2018.
Gostin L. Public health strategies for pandemic influenza:ethics and the
law. The Journal Of The American Medical Association. Chicago, IL, v.
295, n. 14, p. 1700-1704, Apr. 2006. Disponível em: <file:///C:/Users/
sala10/Downloads/JCO60008%20(1).pdf>. Acesso em: 09 mar.2018.
HARRIS, M.; CLARK; et al. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011.
Thorax. London, v. 66, n. 2 (supl.), p. 01-23. Disponível em: <https://
thorax.bmj.com/content/thoraxjnl/66/Suppl_2/ii1.full.pdf>. Acesso em
25 abr.2018.

52
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Incidência de doenças infecto contagiosas após surto de H1N1 em hospital de Curitiba.

KASPER, D. L. et al. Manual de medicina de Harrison. Trad. André Garcia
Islabao. 19. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
Khan, K. et al. Spread of a novel influenza A (H1N1) virus via global airline transportation. The New England Journal of Medicine. Waltham, MA,
v. 361, n. 2, p. 212-4, Jul. 2009. Disponível em: <https://www.nejm.org/
doi/10.1056/NEJMc0904559?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.
org&rfr_dat=cr_pub%3dwww.ncbi.nlm.nih.gov>. Acesso em: 28 ago.
2018.
KLIEGMAN, R. M. et al. Nelson tratado de pediatría. Trad. Douglas Futuro, Mariana Villanova e Patricia Lydie Joséphine Voeux. 19. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014.
Marks, J.S.; Halpin, T.J. Guillain-Barré syndrome in recipients of A/New
Jersey influenza vaccine. Journal of the American Medical Association.
Chicago, IL, v. 243, n. 24, p. 2490-4. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/370428>. Acesso em: 28 out.
2017.
MATSUMOTO. F. Y. Celulites em crianças e adolescentes. São Paulo: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, 2016. Disponível em:
<file:///C:/Users/sala10/Desktop/Celulite%20em%20crian%C3%A7as%20
e%20adolescentes%20(1).pdf>. Acesso em: 25 abr. 2018.
Morens, D. M.;Taubenberger, J. K.; Fauci, A. S. The persistent legacy of
the 1918 influenza virurs. The New England Journal of Medicine. Waltham, MA, v. 361, n. 3, p. 225-229, Jul. 2009. Disponível em: <https://
www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp0904819>. Acesso em: 25 abr.
2018.
RALSTON, S. L. et al. Clinical Practice Guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics. Itasca, IL, v. 134, n. 5, p.
1474–1502, Oct. 2014 Disponível em: <http://pediatrics.aappublications.
org/content/pediatrics/134/5/e1474.full.pdf>. Acesso em 25 abr.2018.

16.

17.

18.

19.

20.

SCHOUT, D.; HAJJAR, L. A.; GALAS, F. R. B. G.; et al. Epidemiology of
human infection with the novel virus influenza A (H1H1) in the Hospital
das Clínicas, São Paulo, Brazil - june-september 2009. Clinics, São Paulo,
v. 64, n. 10, p. 1025–1030, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-59322009001000014&lng=en&nr
m=iso&tlng=en>. Acesso em: 28 out. 2017.
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Diretrizes brasileiras
em pneumonia adquirida na comunidade em pediatria - 2007. Jornal
Brasileiro de Pneumologia. Brasília, DF, v. 33, n. supl. 1, p. s31-s50, 2007.
WHO. World Health Organization. Global Influenza Programme. MURTI, K. G.; WEBSTER, R. Avian influenza: assessing the pandemic threat.
Geneva: WHO, 2005. Disponível em: <http://www.who.int/influenza/resources/documents/h5n1_assessing_pandemic_threat/en/>. Acesso em:
25 abr. 2018.
WHO. World Health Organization. Media Centre. World now at the start
of 2009 influenza pandemic. Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/
en/>. Acesso em: 25 abr.2018.
Zimmer, S. M.; Burke, D. S. Historical perspective: emergence of Influenza A (H1N1) viruses. The New England Journal of Medicine. Waltham,
MA, v. 279, v. 3, p. 279-285, Jul. 2009. Disponível em: <https://www.
nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMra0904322>. Acesso em: 25 abr.2018.

53

Artigo Original

Rev. Méd. Paraná, Curitiba.
2020; 78(2):53-59.

ANÁLISE DE PREVALÊNCIA E PREDITORES DE DEFICIÊNCIAS
NUTRICIONAIS APÓS GASTRECTOMIA VERTICAL.
PREVALENCE ANALYSIS AND PREDICTORS OF NUTRITIONAL
DEFICIENCIES AFTER SLEEVE GASTRECTOMY.
André Thá NASSIF1,2, Cassiano MACHADO2, Tatiana de Medeiros BADOTTI3, Victor Kenzo IVANO2,
Lucas Thá NASSIF2, Elisa Telck PEREIRA3, Alcides José BRANCO FILHO2.
Rev. Méd. Paraná/1567

Nassif AT, Machado C, Badotti TM, Ivano VK, Nassif LT, Pereira ET, Branco Filho AJ. Análise de prevalência
e preditores de deficiências nutricionais após gastrectomia vertical. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):5359.

RESUMO

- Objetivo: Avaliar a prevalência de deficiências nutricionais no pós-operatório de gastrectomia
vertical (GV) e a influência do uso de multivitamínicos e da perda peso. Materiais e métodos: análise retrospectiva de 190 pacientes submetidos a GV de 2013 a 2017. Foi avaliada uma dosagem sérica de micronutrientes e a relação com a perda de peso. Resultados: dos 190 pacientes, 28,97% apresentavam anemia, 11,22%
apresentaram ferritina baixa, deficiências de albumina (2%), zinco (1%), vitamina B12 (4,35%) e a vitamina
D (9,78%). Além disso, 34,4% precisou repor vitamina D, 27,2% vitamina B12 e 12,5% ferro. A deficiência de
vitamina D foi diretamente relacionada com peso pré-operatório mais elevado(p=0,038). Não houve relação
entre o uso de multivitamínicos ou perda de peso e a prevalência das deficiências nutricionais. Conclusões:
o peso pré-operatório elevado foi um preditor de deficiência de vitamina D no pós operatório.

DESCRITORES - Obesidade, Cirurgia Bariátrica, Gastrectomia, Deficiências nutricionais.

INTRODUÇÃO
O aumento na prevalência da obesidade no
mundo e suas consequências à saúde mostra-se
como uma questão de saúde pública. Dados da
Organização Mundial de Saúde revelam que desde
1975 o número de obesos triplicou, totalizando 1,9
bilhão de adultos com sobrepeso, sendo 650 milhões de obesos em 2016. Esse quadro revela que a
obesidade é um acometimento cada vez mais prevalente e que precisa de avaliações mais precisas
sobre seu tratamento e desfecho (1,2,3).
Etiologicamente a obesidade acontece por
um conjunto de fatores, incluindo características
genéticas, questões socioeconômicas, psicológicas,
comportamentais e ambientais. A obesidade está associada a uma série de comorbidades, como problemas cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica,
diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, apnéia obstrutiva do sono e desgastes articulares (4,5).

Consequente ao aumento no número de casos,
houve um grande aumento no número de cirurgias
bariátricas. Segundo estimativa da American Society
for Metabolic and Bariatric Surgery, entre 2011 e
2018 foi observado um aumento de 158.000 para
252.000 cirurgias de redução de peso ao ano. Já no
Brasil, o aumento foi de 34.629 para 63.969 procedimentos ao ano, no mesmo período (6,7).
Entre as formas de tratamento cirúrgico para
a obesidade, as duas principais são a gastroplastia
com derivação intestinal em Y-de-Roux (GDYR) e o
sleeve gástrico ou gastrectomia vertical (GV). A primeira é um procedimento chamado misto, pois inclui restrição alimentar e também a disabsorção de
nutrientes, enquanto a segunda é um procedimento
puramente restritivo (2,8,9).
A GV, descrita por Marceal (10) em 1993, consiste na secção calibrada da grande curvatura do
estômago e do fundo gástrico, ressecando de 7080% do estômago. Esta técnica permite a restrição
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da liberação da grelina, um hormônio orexígeno, diminuindo assim o apetite do paciente. Além disso, essa
gastrectomia não interfere no trajeto do bolo alimentar,
não apresentando um componente disabsortivo (1), com
baixa taxa de complicações e bons resultados quando
comparado a outros procedimentos cirúrgicos (10,11).
Apesar de não apresentar disabsorção anatômica,
a GV pode estar relacionado com deficiências nutricionais devido à restrição gástrica. Além disso, a diminuição da produção de ácido clorídrico e pepsina no estômago levam à hipocloridia e alteração na digestão e
absorção proteica. As principais depleções nutricionais
encontradas na GV são de zinco, ácido fólico, vitamina
D, vitamina B12 e ferro (9, 12, 13).
Dessa maneira é evidente a necessidade de verificar as possíveis deficiências nutricionais no quadro
pós-operatório de cirurgia bariátrica. Apesar do controle alimentar da ingesta dos micronutrientes necessários
ser a melhor opção para evitar esse quadro, devido aos
fatores restritivos da cirurgia o uso de polivitamínicos
para reposição nutricional parece uma forma de garantir o aporte nutricional adequado (14).
O objetivo desse estudo, é investigar a prevalência das principais deficiências nutricionais em pacientes
submetidos a GV e a necessidade de suplementações
específicas. Além disso, comparar essas prevalências
com o peso pré-operatório, perda de peso e o uso contínuo de multivitamínicos.

MÉTODO
Desenho do Estudo e Critérios de Seleção
Trata-se de um estudo observacional transversal,
aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (número de aprovação: CAAE 79067317.0.0000.0020).
Foram incluídos no estudo todos os pacientes submetidos a cirurgia bariátrica do tipo GV no Hospital
Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, realizada entre
o período de maio de 2013 a março de 2017. Foram excluídos do estudo aqueles pacientes com os quais não
foi possível estabelecer contato telefônico (por cadastro
desatualizado ou outros motivos) e aqueles que não
desejaram participar do estudo.
Protocolos
Como parte do protocolo para pacientes candidatos a cirurgia bariátrica no serviço onde o estudo foi realizado, todos os pacientes desta pesquisa participaram
de um programa multidisciplinar pré-operatório. Tal
programa inclui avaliação pela equipe cirúrgica bem
como avaliação psicológica, nutricional, endocrinológica e cardiológica. São solicitados também diversos
exames laboratoriais, que incluem entre eles a vitamina D, vitamina B12, ferro sérico, ferritina, hemograma,
zinco, ácido fólico, proteínas totais e eletrólitos. Esses
mesmos exames laboratoriais são dosados trimestralmente no pós-operatório por um período mínimo de 18

meses, em busca de possíveis deficiências vitamínicas/
micronutrientes, incluindo oito retornos com a equipe
cirúrgica e seis retornos com nutricionista e psicólogo. É recomendado de rotina, para todos os pacientes,
o uso contínuo de multivitamínico no pós operatório
pelo resto da vida.
Em relação ao procedimento cirúrgico, todos os
pacientes incluídos no estudo foram submetidos a cirurgia bariátrica do tipo gastrectomia vertical por via
convencional. Descrição da técnica cirúrgica pode ser
encontrada em artigo previamente publicado pelo mesmo grupo de autores (15).
Após os 18 meses de seguimento no serviço, os
pacientes são encaminhados para acompanhamento
em unidade de saúde, conforme protocolo do ministério da saúde.
Coleta de Dados
A coleta de dados para o estudo foi realizada primeiramente através de revisão de prontuários médicos
eletrônicos. Tais dados incluíram características demográficas dos pacientes, dados operatórios, peso e índice de massa corporal (IMC) pré-operatórios e exames
laboratoriais pré e pós operatórios.
Após a coleta de dados de prontuário, foi estabelecido contato telefônico com todos os pacientes incluídos no estudo no período de junho a agosto de
2019. Tal contato permitiu a obtenção de informações
de peso e IMC mínimos (após realização da cirurgia),
peso e IMC atuais (no momento da ligação, chamado
de peso atual). O uso de multivitamínico foi respondido por sim ou não, sendo sim para aqueles pacientes
que, durante todo o pós-operatório até o momento do
contato telefônico, faziam uso correto e diário de multivitamínico, e não para os demais casos.
Os dados de peso e IMC nos três momentos (pré-operatório, mínimo, e atual no momento do contato
telefônico) foram utilizados para cálculo da perda de
peso total (PPT), perda de excesso de peso (PEP). O
valor de PPT foi calculado como a porcentagem de
perda de peso (utilizando como valor final o peso atual) em relação ao peso pré-operatório. O valor de PEP,
por sua vez, utiliza o peso ideal considerando um IMC
de 25 kg/m² para cada paciente, e o excesso de peso
como o peso que excede esse valor ideal. O valor de
PEP então é calculado como a porcentagem de perda de peso (utilizando como valor final o peso atual)
em relação ao excesso de peso apresentado no pré-operatório.
Em relação aos exames laboratoriais, esse estudo
se baseou no resultado de um único exame do pós-operatório realizado entre 9 e 18 meses, dando prioridade para o mais tardio.
A análise da deficiência vitamínica em outros períodos do pós-operatório, até o momento do contato
telefônico, foi feita exclusivamente pela pergunta ao
paciente da necessidade de reposição de ferro, vitamina D e vitamina B12 em algum momento, sem que os
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pesquisadores tenham analisado os resultados laboratoriais que levaram a tal indicação.
A partir desses dados, foram comparadas as dosagens séricas nutricionais como hemoglobina, ferritina,
ácido fólico, albumina, zinco, glicemia vitamina B12 e
vitamina D e a necessidade de reposição nutricional
de ferro, vitamina D e vitamina B12 com os dados pré-operatórios, perda de peso e uso de multivitamínicos.
Análise Estatística
Os resultados de variáveis quantitativas foram descritos por média, desvio padrão, valores mínimos e máximos. Para variáveis categóricas foram apresentados
frequências e percentuais. As comparações entre os
momentos de avaliação pré e pós cirurgia, em relação
a variáveis categóricas, foram feitas considerando-se o
teste binomial ou o teste de simetria/homogeneidade.
Para a comparação de dois grupos em relação a variáveis quantitativas foi usado o teste t de Student para
amostras independentes ou o teste não-paramétrico de
Mann-Whitney. Mais de dois grupos foram comparados
usando-se o modelo de análise da variância (ANOVA)
com um fator. A associação entre duas variáveis categóricas foi analisada usando-se o teste exato de Fisher.
A condição de normalidade das variáveis quantitativas
foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Valores
de p<0,05 indicaram significância estatística. Os dados
foram analisados com o programa computacional Stata/
SE v.14.1. StataCorpLP, USA.

Vitamina B12

98

421,5 ± 311,5 (176 - 3019)

Vitamina D

97

32,8 ± 12 (9,9 - 85,7)

VALORES EXPRESSOS EM NG/DL.

Neste trabalho, 27,7% dos pacientes tiveram alterações nos valores da hemoglobina e a ferritina apresentou-se abaixo dos valores de referência em 11,22% dos
pacientes. Houve deficiência de vitamina B12 em 4,35%
dos pacientes e em 9,78% deficiência de vitamina D. A
dosagem de albumina estava baixa em 2% dos casos e
o zinco em 1%. O ácido fólico foi o único componente
que não apresentou níveis de deficiência em nenhum
dos pacientes. Esses dados em valores absolutos estão
expressos na Tabela 2.
TABELA 2 - PREVALÊNCIA DE DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS.
Variável

n válido

Deficiência

n (%)

Hemoglobina

101

Não

73 (72,28)

Sim

28 (27,72)

Ácido Fólico

93

Não

0 (0)

Sim

93 (100)

Albumina

94

Não

92 (97,87)

Sim

2 (2,13)

Não

92 (98,92)

Zinco

93

1 (1,08)
Vitamina D
Vitamina B12

92
92

RESULTADOS
Foram incluídos no estudo 190 pacientes submetidos gastrectomia vertical entre 2013 e 2017, a maioria
homens, correspondendo a 54,7% da população do estudo, com idade média de 39,8 anos. A média de peso
pré-operatório foi de 132,1 Kg (mínimo 85Kg e máximo 240Kg), correspondendo a um IMC médio de 43,3
Kg/m2 com desvio padrão de 6,8 Kg/m2. A média do
IMC mínimo atingido pelos pacientes foi de 28,5 Kg/m2
(dp=5,1 Kg/m2), enquanto o IMC atual teve uma média
de 31,8 Kg/m2 (dp=5,8 Kg/m2) e a média da perda de
excesso de peso (PEP) destes pacientes foi de 57,5%.
(dp=18%).
A média dos valores de ferritina, ácido fólico, albumina, zinco, glicemia, vitamina B12 e vitamina D,
assim como seus valores de referência estão expostos
na tabela 1.
TABELA 1 - MÉDIA E DESVIO PADRÃO DE FERRITINA, ÁC. FÓLICO,
ALBUMINA, ZINCO, GLICEMIA, VITAMINA B12 E VITAMINA D.
Variável

n válido

Média ± desvio padrão (min - max)

Ferritina

98

148,7 ± 118,5 (3,8 - 583)

Ácido fólico

93

10,4 ± 4,8 (3,8 - 20)

Albumina

94

4,1 ± 0,3 (3 - 5,1)

Zinco

93

109,9 ± 16,4 (68 - 145)

Glicemia

98

79,7 ± 16,5 (58 - 186)

55

Não

83 (90,22)

Sim

9 (9,78)

Não

88 (95,65)

Sim

4 (4,35)

A necessidade de reposição de vitamina D, vitamina B12 e ferro foi frequente, conforme apresentado
na tabela 3.
TABELA 3 - NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE VITAMINA D, VITAMINA B12 E FERRO.
Variável

n válido

Classificação

n (%)

VIT D Precisou de reposição

186

Não

122 (65,6)

Sim

64 (34,4)

Não

134 (72,8)

Sim

50 (27,2)

Não

161 (87,5)

Sim

23 (12,5)

VIT B12 Precisou de reposição
Ferro Precisou de reposição

184

184

No que diz respeito ao uso de multivitamínicos,
55,1% dos pacientes estavam em uso de vitaminas no
pós-operatório, enquanto 44,9% dos pacientes não estavam.
Testando-se a hipótese de que os exames laboratoriais dos pacientes que fizessem uso de multivitamínico
seriam diferentes dos pacientes que não faziam o uso
deste medicamento foi encontrado que não há relação
estatisticamente significativa (Tabela 4).
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TABELA 4 - RELAÇÃO ENTRE USO DE MULTIVITAMÍNICO E A MÉDIA SÉRICA DOS NUTRIENTES
Multivitamínico - estava em uso
Variável

Não

Ferritina

Sim

n

Média ± dp (min - max)

n

Média ± dp (min - max)

p*

47

125 ± 104,7 (3,8 - 464)

49

171,2 ± 128,4 (7,6 - 583)

0,053

Ac fólico

46

10,7 ± 5,1 (3,8 - 20)

45

10,0 ± 4,5 (4 - 20)

0,561

Albumina

47

4,1 ± 0,3 (3,5 - 4,7)

45

4,1 ± 0,4 (3 - 4,6)

0,863

Zinco

45

111,5 ± 15,1 (79,1 - 140)

46

108,7 ± 17,9 (68 - 145)

0,420

Glicemia

50

81,8 ± 19,7 (60 - 186)

46

77,3 ± 12,3 (58 - 128)

0,220

Vitamina B12

48

462,8 ± 413,1 (176 - 3019)

48

383,3 ± 161,5 (189 - 990)

0,359

Vititamina D

47

32,2 ± 11,8 (14,7 - 85,7)

48

33,6 ± 12,5 (9,9 - 69,6)

0,590

Além disso, não houve diferença na prevalência de
deficiências nutricionais ou necessidade de reposições

específicas entre o grupo que usava e o grupo de não
usava multivitamínico (Tabela 5).

TABELA 5 - RELAÇÃO ENTRE USO DE MULTIVITAMÍNICO E DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL OU NECESSIDADE DE REPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
Variável

Classificação

Hemoglobina
Ferritina
Albumina
Zinco
Glicemia
Vitamina B12
Vitamina D
Vitamina D - Precisou de reposição
Vitamina B12 - Precisou de reposição
Ferro - Precisou de reposição

Uso de Multivitamínico
Não

Sim

Normal

28 (65,1)

45 (77,6)

Alterado

15 (34,9)

13 (22,4)

Normal

37 (88,1)

50 (89,3)

Alterado

5 (11,9)

6 (10,7)

Normal

40 (95,2)

52 (100)

Alterado

2 (4,8)

0 (0)

Normal

42 (100)

50 (98)

Alterado

0 (0)

1 (2)

Normal

39 (97,5)

57 (98,3)

Alterado

1 (2,5)

1 (1,7)

Normal

42 (100)

52 (92,9)

Alterado

0 (0)

4 (7,1)

Normal

38 (92,7)

49 (87,5)

Alterado

3 (7,3)

7 (12,5)

Não

57 (67,9)

65 (63,7)

Sim

27 (32,1)

37 (36,3)

Não

64 (76,2)

70 (70)

Sim

20 (23,8)

30 (30)

Não

76 (90,5)

85 (85)

Sim

8 (9,5)

15 (15)

p*

0,184
1
0,197
1
1
0,133
0,511
0,642
0,407
0,371

*TESTE EXATO DE FISHER, P<0,05

Comparando o IMC pré e pós-operatório, não
houve relevância estatística com nenhum tipo de deficiência nutricional (tabela 6). Por outro lado, o peso
pré-operatório dos pacientes que posteriormente evo-

luíram com deficiência de vitamina D mostrou-se com
uma média mais alta em relação àqueles pacientes que
não precisaram desta reposição (p=0,038)

TABELA 6 - COMPARAÇÃO ENTRE DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D E O COMPORTAMENTO DO PESO
Vitamina D
Variável

p*

Normal

Alterado

n

Média ± dp (min - max)

n

Média ± dp (min - max)

Peso pré-operatório

87

130,4 ± 25,7 (85 - 240)

10

147,7 ± 30,5 (98 - 204)

0,038

Peso atual

87

91,8 ± 17,9 (60 - 145)

10

102,2 ± 27,5 (62 - 165)

0,177

Redução de peso

87

38,6 ± 19,7 (9 - 138)

10

45,5 ± 17,7 (22 - 90)

0,141
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DISCUSSÃO
Deficiências nutricionais são muito comuns no
pós-operatório de cirurgia bariátrica e, mesmo com suplementação de vitaminas e minerais, muitos pacientes
evoluem com deficiências, que apesar de serem mais
relacionadas ao GDYR, também podem ocorrer após a
GV. Com a ressecção do corpo gástrico há redução dos
mecanismos de digestão, da secreção ácida e de fator
intrínseco, impactando na absorção de nutrientes. Além
disso, a ressecção do fundo gástrico reduz a secreção
de grelina, resultando em menor apetite e menor ingesta nutricional (16, 17, 18).
Neste estudo a maioria dos pacientes que foram
operados eram homens e a média de idade dos pacientes foi de 39,8 anos, correspondendo ao perfil de
pacientes que realiza GV nessa instituição.
Verificou-se alteração de hemoglobina em 27,7%
dos pacientes, podendo ser estes classificados como
portadores de anemia. Assim como na literatura, a
maior causa para a redução dos valores de hemoglobina nesses pacientes é possivelmente a redução da dosagem de ferritina, observada em 11,22% dos pacientes.
A absorção do ferro ocorre a nível gástrico e intestinal,
sendo que a sua depleção pode ser avaliada por indicadores como a dosagem sérica de transferrina, protoporfirina, ferritina ou transferrina. Quando esses índices
estão abaixo do normal, pode haver anemia e então os
níveis da hemoglobina estarão diminuídos (19, 20).
Por outro lado, os valores que indicam deficiência
de ácido fólico não estiveram presentes em nenhum
dos pacientes avaliados. A reposição de ácido fólico
é comum em pacientes pós-bariátricos, ainda que a
principal causa de depleção nesses casos seja a baixa
ingesta de vegetais. Nesse estudo, diferentemente da
literatura em que até 65% dos pacientes apresentam
insuficiência de ácido fólico, não foi observada depleção de ácido fólico, o que pode ter ocorrido pelo fato
de não terem sido avaliados exames mais tardios (12, 21).
Em relação à deficiência de vitamina B12, 4,35%
dos pacientes apresentaram valores deficientes e 27,2%
precisaram de reposição desta vitamina, correspondendo aos valores obtidos da literatura em que 4-20% dos
pacientes pós gastrectomia vertical apresentaram deficiência (21).
A absorção de vitamina B12 acorre principalmente
no íleo distal a partir da dieta principalmente de carne
vermelha, a qual é deficiente na dieta de muitos pacientes após a bariátrica. Ainda assim, ela pode acontecer pela diminuição da presença de ácido clorídrico
resultante da cirurgia, prejudicando a conversão de
pepsinogênio em pepsina, a qual é necessária para a
liberação da vitamina B12. A deficiência crônica pode
levar à neuropatia irreversível, sendo importante seu
acompanhamento e reposição caso necessário (1, 12).
A deficiência de vitamina D é a deficiência vitamínica mais comum em pacientes bariátricos. Zarshenas
(22)
mostraram deficiência de vitamina D em 46% dos
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pacientes.
Neste estudo, 34,4% dos pacientes necessitaram
de reposição de vitamina D e 9,78% tiveram valores
alterados na dosagem sérica analisada. Essa deficiência
pode ocorrer devido a redução da absorção do cálcio
por uma menor liberação de ácido clorídrico gástrico.
Esse quadro associado com a diminuição da massa óssea (causada pela perda de peso abrupta) pode levar
ao aumento do PTH sérico e à deficiência da vitamina
(12, 22)
.
A médio do peso pré-operatório nos pacientes
que apresentaram de deficiência de vitamina D no pós
operatório foi maior, sugerindo uma forte relação entre peso e deficiência de vitamina D. Diversos estudos
mostram essa relação ainda no pré-operatório, chegando até a 92% de pacientes com deficiência, sendo alguns dos mecanismos responsáveis a baixa exposição
solar, o sequestro pelo tecido adiposo, a diluição volumétrica e as doenças renais e hepáticas associadas a
obesidade (esteato hepatite não alcoólica, doença renal
crônica pelo DM e HAS) (23-29).
Em pacientes pós-bariátricos tem sido verificada
também a relação com a depleção de zinco (19% dos
pacientes), presente em 1% de nossos pacientes. Os
sintomas podem incluir alopecia, diarreia, perda de
peso, infecções recorrentes, dermatite e hipogonadismo em homens (12, 21).
A depleção de albumina sérica, presente em 2%
dos pacientes, acontece como um marcador da deficiência nutricional geral, já que a diminuição do aporte
proteico em conjunto com doenças e perda de peso
extremas podem levar à sua diminuição sérica (12).
Diversas são as formas de evitar a ocorrência de
deficiências no pós operatório, como correta alimentação, prática de atividades saudáveis e uso de multivitamínicos. Lizer (30) recomenta que todos os pacientes
submetidos a procedimentos bariátricos recebam complementação vitamínica e mineral no pós-operatório.
Via (31) também recomenda rastreio e suplementação de
multivitamínicos, cálcio e vitamina D (30, 31).
American Society for Metabolic and Bariatric Surgery recomenda o rastreio para todos os pacientes (nível B: intermediário) de vitamina B12, ácido fólico, ferro e vitamina D e com menor evidência (nível C) para
vitaminas A, E e K e zinco. Juntamente a isso, recomenda reposição rotineira de vitamina B12 (300-500 mcg/
dia), ácido fólico (400-800 mcg/dia), ferro (18 mg/dia),
vitamina D (1200-1500 mg/dia), zinco (8-11 mg/dia) e
cobre (1 mg/dia) (21).
Neste trabalho, ao contrário do esperado pela literatura, a reposição multivitamínica não mostrou relação
com a redução na prevalência de deficiência de vitaminas e minerais nos pacientes submetidos a gastrectomia
vertical. Isso leva a questionar a real necessidade de
suplementação para todos os pacientes após GV, igualmente aos pacientes após GDYR.
No contexto da realização deste estudo, mantemos
a recomendação de uso de multivitamínico contínuo
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para todos os pacientes independente da técnica cirúrgica realizada, incluindo um acompanhamento periódico e suplementação específica ajustada para cada
paciente caso seja necessário.
Em muitos estudos, pacientes obesos já apresentavam deficiência vitamínica no pré-operatório, o que
dificulta a real análise sobre o que foi causado pela
perda de peso e o que já vem cronicamente antes da
cirurgia, quando vistos como fatores distintos, sendo
também um ponto negativo em nosso estudo.
O presente estudo apresenta algumas limitações.
Primeiramente, apresenta limitações por ser um estudo
retrospectivo observacional, com possíveis falhas nos
dados, além do viés de memória. Em segundo lugar,
pode ser que aqueles pacientes que realizavam uso de
multivitamínico de forma correta, sejam os mesmos que
já apresentavam deficiência vitamínica e com isso se
atentaram ao uso da medicação. E em terceiro lugar,
não foram avaliados todos os exames laboratoriais que
levaram a suplementação de micronutrientes, podendo
existir um viés de aferição.

Sugerimos que novos estudos sejam realizados de
forma prospectiva, com acompanhamento clínico e laboratorial avaliando exatamente a incidência da deficiência vitamínica e a reposição nutricional como causa
e consequência ao longo do tempo, em pacientes submetidos à GV. Além disso, a avaliação da real necessidade do uso de multivitamínicos também poderia ser
alvo de estudos.

CONCLUSÃO
A deficiência nutricional é uma complicação comum em pacientes submetidos à GV, podendo apresentar consequências negativas aos pacientes. O uso
de multivitamínicos ou uma maior perda de peso não
apresentaram alteração das taxas de deficiência nutricional. O peso pré-operatório elevado foi um preditor
de deficiência de vitamina D no pós-operatório.
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ABSTRACT

- Objective: Assess the prevalence of nutritional deficiencies in the postoperative period of sleeve
gastrectomy and the influence of multivitamins use and weight loss. Methods: A retrospective and cross-sectional
analysis of 190 patients who underwent sleeve gastrectomy from 2013 to 2017. Micronutrients levels were analyzed
and compared with weight loss. Results: Anemia was present in 28.97% of the patients, and 11.22% had low ferritin,
albumin (2%)and zinc (1%) levels. Regarding vitamin deficiencies, vitamin B12 was low in 4.35% and vitamin D in
9.78%. Besides, 34.4% of the sample required vitamin D supplementation, 27.2% vitamin B12 supplementation, and
12.5% iron supplementation. Vitamin D deficiency was directly related to higher preoperative weight (p = 0.038).
There was no link between the use of multivitamins or weight loss and the prevalence of nutritional deficiencies.
Conclusions: High preoperative weight was a predictor of postoperative vitamin D deficiency.

KEYWORDS - Obesity, Bariatric surgery, Gastrectomy, Deficiency Diseases.
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RESUMO - INTRODUÇÃO: A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória sistêmica autoimune com
prevalência de 0,4 a 1,9% que vem sofrendo mudanças na estratégia terapêutica visando maior controle
da atividade inflamatória. OBJETIVOS: Identificar a influência da polifarmácia e de fatores relacionados ao
paciente na adesão ao tratamento da AR. MÉTODOS: Estudo transversal, observacional realizado no Ambulatório de Reumatologia do Hospital Universitário Mackenzie com pacientes com AR, que foram questionados sobre dados epidemiológicos, medicamentos utilizados, adesão ao tratamento (questionário de
Morisk-Green-Levine) e escala de depressão (CES–D). RESULTADOS: Dos 190 pacientes estudados, 28,9% se
mostraram aderentes, 55,3% moderadamente aderentes e 15,8% baixa aderência. As variáveis associadas com
baixa aderência foram: menor idade (p=0,04); sexo feminino (p=0,03); menor variedade de medicamentos
de uso contínuo (p=0,05) e depressão (p=0,001). CONCLUSÃO: Menos de um terço dos pacientes com AR
mostrou boa adesão ao tratamento; a polifarmácia influenciou positivamente e a sintomatologia depressiva,
negativamente nesta adesão.

DESCRITORES - Polifarmácia, Artrite reumatóide, Adesão a tratamento, Atividade de doença, Depressão.

INTRODUÇÃO
A artrite reumatoide (AR) é uma das doenças
reumáticas mais comuns, com prevalência mundial
de até 1,9% e, prevalência brasileira de até 1%, atingindo mais frequentemente o sexo feminino e tendo
seu pico de incidência entre o 40-60 anos. (4) O plano terapêutico varia de acordo com a atividade da
doença, visando sua remissão clínica e laboratorial
utilizando medicamentos que atuam para controle
dos sintomas e os modificadores do curso da doença.(5)
Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o regime terapêutico é um grande influenciador da não adesão ao tratamento das doenças
crônicas, além de outros fatores, que acabam elevando a morbidade, mortalidade e custos em saúde.
(23)

A adesão depende da aceitação do tratamento

pelo paciente o que é responsabilidade tanto do
médico como do próprio paciente. Muitos desses
pacientes, no histórico de tratamento de uma doença crônica, se deparam com problemas que influenciam a adesão à terapêutica, como características do
próprio tratamento, relacionamento com a equipe
profissional, aspectos socioeconômicos e culturais,
descrença no tratamento, sofrimento psíquico e outros.(13) Com isso, é importante reconhecer essas variações e entender como elas devem ser trabalhadas
para que se possa atingir bons resultados, trazendo
melhoria de qualidade de vida e alívio do sofrimento ao paciente reumático.
A AR quando não controlada de forma correta
pode acarretar danos graves e progressivos às articulações com perda de função, aumento da morbidade e aumento de mortalidade.(7) Estudos recentes demonstraram que a intervenção precoce com
drogas antirreumáticas modificadoras de doença
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(DMARD) e drogas biológicas melhoram os resultados
funcionais da patologia em longo prazo.(8, 3, 11, 16)
A ineficácia de esquemas terapêuticos antigos da
AR levou a mudança do paradigma de tratamento.(2) O
tratamento ideal deve-se iniciar com a educação do paciente sobre a doença, sobre os riscos de deformidades
articulares e perda de capacidade funcional além de
orientação sobre os riscos e benefícios das opções terapêuticas disponíveis.(1) A medicação deve ser ajustada
para que a atividade inflamatória seja reduzida ao mínimo possível (estratégia treat to target) sendo a mesma
escalonada rapidamente para que isso seja conseguido,
o que muitas vezes leva à polifarmácia.(1)
O presente trabalho tem por objetivo identificar
os fatores associados com a adesão ao tratamento de
artrite reumatoide; verificar a prevalência da não adesão ao tratamento, e a influência dos sintomas depressivos neste contexto.

METODOLOGIA
Este é um trabalho transversal observacional realizado no ambulatório de reumatologia do Hospital
Universitário Mackenzie de agosto de 2019 a março de
2020, no qual foram incluídos indivíduos acima de 18
anos, de ambos os sexos e com diagnóstico confirmado
de artrite reumatoide. Foram excluídos os incapazes de
responder os questionários ou que se negaram a assinar o termo de responsabilidade. A amostra foi de 190
pacientes.
Os pacientes foram entrevistados de forma presencial. Foram coletados dados epidemiológicos, de
tratamento atual e aplicados dois questionários: o de
adesão medicamentosa de Morisky Green-Levine e o
CES-D para depressão.
O questionário de Morisky Green-Levine consta de
quatro perguntas para categorização do paciente em
aderente, moderada adesão e baixa adesão. O segundo
(CES-D ou Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) consta de 20 perguntas que comportam a
frequência de sintomas depressivos na semana anterior
e os separa em depressão leve, moderada ou grave,
tendo um valor de corte para início de tratamento da
doença quando pontuação é ≥ 16 pontos.
Os dados tabulados em planilha eletrônica e compilados em tabelas de frequência e contingência. Foram aplicados o teste de Qui-quadrado para dados nominais, One Way ANOVA ou Kruskall Wallis para dados
numéricos com análise post hoc pelo teste de Tukey. A
significância adotada foi de 5%.
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RESULTADOS
A amostra do trabalho totalizou 190 pacientes,
sendo que as variáveis descritivas estão dispostas na
Tabela 1.
TABELA 1. VARIÁVEIS DESCRITIVAS DA AMOSTRA DA AMOSTRA
ESTUDADA
N

(%) ou
Tendência
Central

Masculino

30

15,80%

Feminino

160

84,20%

Caucasianos

149

78,40%

Afrodescendentes

35

18,40%

Asiáticos

6

3,20%

Casados

113

59,50%

Solteiros, viúvos,
divorciados

77

40,50%

Trabalho externo

77

40,50%

Aposentados

71

37,40%

Variável
Idade
Sexo

Raça

Estado civil

Ocupação

22 - 82 anos

Do lar

42

22,10%

Cuidador/auxiliar

Sim

33

17,40%

Medicamentos
não-diários

Sim

140

73,70%

Depressão leve

103

54,20%

Depressão moderada

27

14,20%

Depressão grave

60

31,50%

CES-D
Tempo de
Diagnóstico (anos)

1 - 43

10 (6,0 18,0)

Comorbidades

1-7

1 (0,75 2,0)

Número de
medicações de uso
contínuo

1 - 17

6 (5,0 - 8,0)

Número de pessoas
na casa

1-6

3(2,0 - 4,0)

Escolaridade (anos)

0 - 16

8(4,0 - 11,

0 - 20 ou mais

7(4,0 12,0)

0 - 6 vezes

2(2,0 - 3,0)

Número de
comprimidos
por dia
Número de
tomadas por dia

CES-D = CENTER FOR EPIDEMIOLOGIC STUDIES DEPRESSION
SCALE

No questionário de Morisky-Green-Levine, que
mede a aderência ao tratamento, os pacientes pontuaram entre 0 (zero) a 4 (Gráfico 01), e foram divididos
em 3 classes (Gráfico 02). Os 55 (28,9%) pacientes que
pontuaram 0 (zero) foram chamados de “Aderentes”;
os 105 (55,3%) que pontuaram 1 ou 2 pontos foram
chamados de “Aderência moderada”; e os 30 (15,8%)
que pontuaram 3 ou 4 foram chamados de “Aderência
baixa”.
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GRÁFICO 01 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES CONFORME RESULTADOS AO QUESTIONÁRIO DE MORISKY-GREEN-LEVINE.

Dentre as variáveis que apresentaram diferença
significativa, a idade foi menor nos pacientes do grupo
Aderência Baixa em relação aos pacientes Aderentes;
a variável sexo mostrou que proporcionalmente e significativamente há mais homens do que mulheres no
grupo AA; a última variável com diferença significativa
foi o número de medicamentos de uso contínuo, sendo
que o grupo AA faz uso de mais medicamentos desse
tipo do que o grupo AB. As demais variáveis não apresentaram diferença significativa entre os grupos.

DISCUSSÃO
GRÁFICO 02 - CLASSIFICAÇÃO DOS PACIENTES DE ARTRITE REUMATOIDE CONFORME ADERÊNCIA AO TRATAMENTO.

Os três grupos formados pelo resultado questionário de Morisky-Green-Levine: “Aderentes” ou “AA”;
“aderência moderada” ou “AM”; e “aderência baixa” ou
“AB”, foram comparados entre si, com o fim de levantar
hipóteses e relações acerca das possíveis causas dos
diferentes níveis de aderência ao tratamento. Os resultados dessa análise encontram-se na Tabela 2.

Cerca de 190 pacientes foram entrevistados à procura de fatores associados à adesão ao tratamento da
artrite reumatoide. A amostra obtida reflete a epidemiologia da doença tendo sido predominantemente feminina (84%). Os dados de epidemiologia que mostraram
associação com adesão (ou não) ao tratamento foram
idade - sendo que os mais jovens se mostraram menos
aderentes e sexo – sendo que os homens se mostraram
mais aderentes do que as mulheres. O uso de múltiplos
tipos de medicamentos de uso contínuo estava associado com aderência, mas o número total de comprimidos
diários apenas apontou uma tendência para associação
com maior aderência. A depressão estava associada
com baixa aderência.
Reiterando a pesquisa de Smolen et al., os idosos
aparecem como bons aderentes de tratamento.(17) Isto
talvez aconteça por se preocuparem mais com sua saúde do que os mais jovens. Já os mais jovens, no presente estudo, apresentaram diferença significativa entre
os grupos aderente e baixa aderência, sendo a maioria
deste último grupo, o que corrobora autores Thurah et
al., M”uller et al., Tuncay et al. (18, 15, 19)

TABELA 2. INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS EPIDEMIOLÓGICAS E RELACIONADAS AO TRATAMENTO NA ADERÊNCIA AO TRATAMENTO.
Variável

AA

AM

AB

p

Idade média

56,1±11,0

55,7±11,6

50,7±10,78

0,04

Sexo
Raça

Estado civil

Masculino

15

13

3

Feminino

40

92

27

Caucasianos

43

85

21

Afrodescendentes

10

16

9

Asiáticos

2

4

0

Casados

31

66

16

Solteiros, viúvos, divorciados

24

39

14

7

22

4

Com cuidador/auxiliar (n)

0,03

0,37

0,55
0,34

Uso de medicamentos não-diários (n)

42

78

20

0,61

Tempo de Diagnóstico (anos)

8 (IIQ = 5 - 15)

10 (IIQ = 6 - 18)

12 (IIQ = 5,7- 21,2)

0,3
0,81

Comorbidades (mediana)

1 (IIQ = 1 -2)

1 (IIQ=0,5 – 2)

1 (IIQ = 0 - 3)

Número de MUC (mediana)

7 (IIQ = 5 - 9)

6 (IIQ = 5 - 8)

6 (IIQ = 5 - 6,5)

0,05

Número de pessoas na casa

3 (IIQ = 2 - 4)

3 (IIQ = 2 - 4)

3 (IIQ = 2 - 4)

0,38

Escolaridade (anos)

4 (IIQ = 4 - 11)

8 (IIQ = 4 - 11)

6 (IIQ = 4 - 9,5)

0,58

Número de comprimidos por dia

7,5 (IIQ=4,0-12)

7,0 (IIQ=4, -12)

5 (IIQ=3,0-9,2)

0,09

Número de tomadas por dia

2 (IIQ = 2 - 3)

2 (IIQ = 2 - 3)

2 (IIQ = 2 - 3)

0,83

AA- GRUPO ADERENTE;AM=ADERÊNCIA MODERADA; AB= NÃO ADERENTES.; MUC= MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO; IIQ= INTERVALO
INTERQUARTIL
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Poucos estudos fazem referência a etnicidades dos
pacientes e sua adesão de tratamento. Dunbar-Jacob
et al. e Garcia-Gonzalez et al. citam que hispânicos e
afrodescentes apresentam redução significativa (6,10) .
Entretanto, no presente estudo, não se observou diferença significativa, o que pode acontecer por conta de
o Brasil possuir uma miscigenação racial muito grande.
Hetland et al. apontam que as mulheres possuem
altas taxas de adesão ao tratamento(12) e Lobo et al.
acharam que os homens possuem baixas taxas.(14) Surpreendentemente, neste trabalho, 28 dos 30 homens
estavam nos grupos de alta e intermediária aderência.
Acredita-se que talvez os cônjuges tenham tido papel
essencial no auxílio a adesão. Por outro lado, o número
de pacientes masculinos estudados foi pequeno, o que
pode ter resultado num viés neste resultado.
Segundo Lobo et al. (14), a polimedicação deve
ser considerada como um fator de influência negativa
na adesão de tratamento, o que se mostrou contrário
aos nossos achados. A adesão melhorou quando paciente fazia uso de múltiplos medicamentos contínuos.
Acreditamos que isto pode ter acontecido porque tais
pacientes, ao possuírem uma saúde mais frágil, tomam
maior cuidado com a sua terapêutica. As características
do local de atendimento também podem ter influído
nesta questão. Polifarmácia em reumatologia está associada a uma doença com maior atividade inflamatória
– o que requer maior cuidado do médico, o qual acaba por marcar consultas mais frequentes e mais demoradas, conscientizando o paciente da necessidade de
manter o tratamento adequado.
O CES-D aplicado apresentou uma mediana de
13,5 pontos e quase a metade dos entrevistados se en-
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quadrava em depressão grave ou moderada. Foi observado que o grupo de adesão baixa foi o que obteve
maior pontuação no questionário e valores significativos quando comparado aos outros grupos. Segundo
Fleck et al., a depressão influencia na boa evolução,
adesão ao tratamento, controle do sintomas e qualidade de vida.(9) Estes últimos autores observaram que a
depressão produz um ciclo vicioso, no qual a piora
do quadro causa um descrédito no tratamento e por
consequência piora os sintomas da AR, deteriorando a
qualidade de vida do paciente. Some-se a esta observação o fato de que múltiplos pesquisadores relacionaram a depressão com outra doenças autoimunes, como
artropatias inflamatórias, artrite psoriática, doenças inflamatórias intestinais, alopecia areata, vitiligo, entre
outras.(20, 21) Recentemente Vallerand et al. coloca que a
depressão influencia significativamente no curso da AR
além de que ela pode aumentar o risco de desenvolver
a doença.(22) A conscientização, da relação bidirecional entre depressão e AR e uma atenção redobrada a
aderência nas mulheres e indivíduos mais jovens pode
ajudar a manter a doença sobre controle.

CONCLUSÃO
Menos de um terço dos pacientes com AR da
amostra estudada tem boa aderência ao tratamento. A
relação da polifarmácia com a adesão ao tratamento
se mostrou benéfica, ou seja, a polifarmácia influencia positivamente a adesão, assim como idade e sexo
masculino. Quanto à depressão, essa se mostrou como
uma variante negativa na adesão, chamando atenção
também para sua intrínseca relação com a AR.

Zmijevski AF, Makiyama JS, Laurani LA, Skare TL. The polypharmacy and its influence on treatment adherence in
rheumatoid arthritis. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):60-64.

ABSTRACT - INTRODUCTION: Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune systemic inflammatory disease with a
prevalence of 0.4 to 1.9% that has undergone changes in the therapeutic strategy aiming better control of inflammatory activity. OBJECTIVE: Identify the influence of polypharmacy and factors related to the patient in adherence
to RA treatment. METHODS: Observational, cross-sectional study conducted at the Rheumatology Outpatient Clinic
of Hospital Universitário Mackenzie with RA patients, who were asked about epidemiological data, data on the
treatment of the disease, treatment adherence (Morisk-Green-Levine questionnaire) and depression scale (CES-D).
RESULTS: One hundred and ninety patients were included: 28.9% were adherent, 55.3% moderately adherent
and 15.8% showed low adherence to treatment. The variables associated with low adherence were: younger age
(p=0.04); female gender (p=0.003); less variety of medications use (p=0.05) and depression (p=0.001). CONCLUSION: Less than one third of RA patients had good adherence to treatment; polypharmacy influenced positively and
depressive symptoms negatively on this adherence.

KEYWORDS - Polypharmacy, Rheumatoid Arthritis, Treatment adhesion, Disease activity, Depression.
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CORRELAÇÃO ENTRE A INDICAÇÃO DE COLONOSCOPIA,
COMORBIDADES E NEOPLASIA COLORRETAL NO PACIENTE
IDOSO E MUITO IDOSOS.
CORRELATION BETWEEN THE INDICATION OF COLONOSCOPY,
COMORBIDITIES AND COLORRETAL CANCER IN THE ELDERLY AND
VERY ELDERLY PATIENT.
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Caum LC, Martins AGM, Menezes FR, Lira CG, Gonçalves OHB. Correlação entre a indicação de colonoscopia, comorbidades e neoplasia colorretal no paciente idoso e muito idosos. Rev. Méd. Paraná, Curitiba,
2020;78(2):65-69.

RESUMO - OBJETIVO: O objetivo do estudo é verificar a associação da indicação do exame com a presença
de neoplasia na análise anatomopatológica além da associação entre comorbidades e câncer colorretal. MÉTODOS: É um estudo descritivo transversal epidemiológico, em que foram analisadas colonoscopias concluídas em pacientes idosos internados em hospital especializado. A amostra de 212 pacientes foi dividida em
dois grupos com base na idade: 60-79 anos composto por 135 indivíduos, o outro grupo com 80 anos ou mais
com 77 indivíduos. RESULTADOS: No grupo 60-79 anos, houve uma incidência de câncer colorretal de 9%,
já no grupo 80 anos ou mais, foi de 10%. Existe associação entre anemia e adenocarcinoma, onde 92,9% dos
pacientes com adenocarcinoma possuem anemia. Foi evidenciado associação entre os pacientes diabéticos e
o desenvolvimento do câncer colorretal (p=0,004). CONCLUSÃO: Indivíduos com adenocarcinoma colorretal
possuem maior probabilidade de apresentar anemia. Diabetes melittus é uma doença que mostrou associação
relevante ao câncer colorretal, podendo sugerir um novo fator de risco.

DESCRITORES - Câncer colorretal, colonoscopia, saúde do idoso, idoso de 80 anos ou mais.

INTRODUÇÃO
O câncer colorretal (CCR) é a terceira neoplasia
mais comumente diagnosticada nos Estados Unidos
da América com um número estimado de 26.950
homens e 22.230 mulheres com idade entre 65-70
anos. Com idade acima de 80 anos, esse número
diminui para 12.510 homens e 17.100 mulheres. (1)
No Brasil, foi estimado cerca de 17.380 casos novos
em homens e 18.980 em mulheres no ano de 20182019, sendo o terceiro cancêr mais comum entre os
homens e o segundo entre as mulheres não levan-

do em consideração os melanomas. A incidência é
maior em países desenvolvidos, porém a mortalidade é maior em países em desenvolvimento cujo
o Índice de Desenvolvimento Humano é menor. (2)
Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer CCR são idade, história familiar,
obesidade, tabagismo, sedentarismo, consumo de
carnes vermelhas e baixa ingesta de frutas e vegetais.(3) A sintomatologia mais descrita pelos pacientes envolve alteração do hábito intestinal, sangramentos, perda ponderal não intencional e dor
abdominal. (4)

Trabalho realizado no Hospital do Idoso Zilda Arns e Fundação Estatal de Atenção à Saúde em Curitiba – PR, Brasil.
1 - Médico pela UFPR, residência em Clinica médica pelo Hospital de Clínicas - UFPR, Gastroeneterologista pelo Hospital de Clínicas da Universidade Médico endoscopista digestivo no Hospital do Trabalhador e no Hospital do Idoso Zilda Arns, Membro Titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Disgestiva
e da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Curitiba-PR.
2 - Médica pela PUC-PR, residência em Clínica médica pelo Hospital do Idoso Zilda Arns, Curitiba-PR.
3 - Médica pela UFPR, residência em Clínica médica pelo Hospital de Clínicas - UFPR, Título de especialista em Geriatra - Associação Médica Brasileira e
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Curitiba-PR.
4 - Médica pela Universidade da Região de Joinville, residência em Clínica médica pelo Hospital do Idoso Zilda Arns, Residente em Cardiologia pela Santa
Casa de Misericórdia de Curitiba, Curitiba-PR.
5 - Médico pela PUC-PR, Cirurgião geral pelo Hospital Universitário Cajuru, Curitiba-PR.
Endereço para correspondência: Ana Gabriela de Matos Martins - Rua Jose de Alencar 110, apto. 201, CEP: 80050-240, Cristo Rei, Curitiba-PR, Brasil
Endereço eletrônico: ana_gabriela_martins@hotmail.com.
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As lesões podem surgir em decorrência de uma
série de alterações genéticas resultando no desenvolvimento do pólipo, lesão precursora neoplásica, sendo
que a progressão para o câncer colorretal demora em
média 10-15 anos. Existem duas vias para o desenvolvimento de câncer, primeiro a via adenoma – carcinoma
responsável por 70-90% dos casos de câncer colorretal
e a via de neoplasia serrilhada que conta com 10-20%
dos cânceres colorretais. (4)
A colonoscopia é o exame de escolha para diagnóstico das lesões precursoras, os pólipos, e tratamento
através da remoção dos mesmos. O exame está indicado para a população acima de 45 anos com nova realização do exame a cada 10 anos por rastreamento ou
quando é identificado sangue oculto nas fezes. (6) (7)(8)
Segundo recomendações do Ministério da Saúde,
os adultos entre 50 e 75 anos devem ser rastreados com
sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou retossigmoidoscopia (grau de recomendação A). Não recomenda-se o rastreamento de rotina na população entre 76-85
anos, salvo casos especiais (grau de recomendação C)
e contra indica o rastreio na população acima de 85
anos (grau de recomendação D). (9)
As complicações graves decorrentes do procedimento estão presentes em 2,8 por 1000 procedimentos.
Os efeitos adversos mais comuns são perfuração, hemorragia, infecção, dor abdominal, no entanto, o benefício de diagnóstico precoce supera os riscos. (5)
O objetivo do presente estudo foi associar a indicação de colonoscopia com a presença de adenocarcinoma na análise anatomopatológica, além de associar
o câncer colorretal com comorbidades e características
da população idosa.

ou mais. Por se tratar de dados categóricos, optou-se
por uma análise por meio de distribuição de frequências para comorbidades, indicação do exame de colonoscopia e achados histológicos.
Foram investigadas as associações entre: resultados anatomopatológicos e indicação do exame; resultado do laudo da colonoscopia e indicação do exame;
resultados anatomopatológicos e comorbidades. Para a
medida indicação do exame, quando os dados foram
associados, optou-se em agrupar as categorias de indicação conforme a relação entre elas, sendo: (1) diarreia
e alterações no hábito intestinal; (2) anemia; (3) sangramento; (4) síndrome consumptiva; (5) pólipos prévios,
rastreio e outros.
Os dados foram colocados em planilhas do Excel® (Microsoft Excel® para Windows 10 versão RTM
Microsoft Corporation 2015) e toda a análise estatística
foi realizada do software IBM SPSS (versão 21). Para as
medidas dicotômicas o teste Exato de Fisher foi utilizado, já para as medidas com número maior de categorias, optou-se pelo teste de Qui-Quadrado.
Para essa análise, o intervalo de confiança de 95%
foi assumido (α=0,05).

RESULTADOS
A amostra foi composta por 212 idosos, divididos
em dois grupos: 60-79 anos (135 pacientes) e 80 anos
ou mais (77 pacientes). As demais características da
amostra estão apresentadas na Tabela 1, incluindo distribuição das comorbidades e classificação American
Society of Anesthesiologists (ASA) separadas por grupos.
TABELA 1 – DADOS DEMOGRÁFICOS DA AMOSTRA.

MÉTODOS
É um estudo descritivo transversal epidemiológico, em que foram analisadas todas as colonoscopias
realizadas em pacientes acima de 60 anos internados
em hospital especializado no atendimento a idosos, no
período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de
2018.
O estudo obteve a aprovação do Comitê de Ética
da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba aprovado
segundo número 3.716.510. Após a aprovação foram
coletados os dados no sistema de prontuário eletrônico
do referido centro, analisando evoluções da equipe de
anestesiologia, equipe assistente e resultado do estudo
anatomopatológico.
Foram incluídos no estudo pacientes acima de 60
anos com colonoscopias realizadas durante o período
de internamento. Foram excluídos os pacientes com
histórico de neoplasia intestinal, exames para controle
pós-cirúrgico, preparo não ideal e os exames incompletos, exceto os que apresentavam lesão estenosante
sugestiva de neoplasia.
Os pacientes foram separados em dois grupos de
acordo com a idade dos idosos: 60-79 anos e 80 anos

Variáveis

60-79 anos
(n=135)

≥80 anos
(n=77)

Idade (anos) Mediana (mín-máx)

71 (60 - 79)

85 (80 - 99)

- Feminino n (%)

72 (53,3%)

47 (61%)

- Masculino n (%)

63 (46,7%)

30 (39%)

IMC (kg/m²) Mediana (mín-máx)

25,2 (12,9 - 42,2)

25,1 (17,1 - 38,5)

- Desnutrição n (%)

12 (8,9%)

4 (5,2%)

- Eutrófico n (%)

52 (38,5%)

34 (44,2%)

- Sobrepeso n (%)

47 (34,8%)

29 (37,7%)

- Obesidade I n (%)

18 (13,3%)

7 (9,1%)

- Obesidade II n (%)

5 (3,7%)

3 (3,1%)

- Obesidade III n (%)

1 (0,7%)

0 (0%)

- Sim n (%)

74 (54,8%)

30 (39%)

- Não n (%)

61 (45,2%)

47 (61%)

- Sim n (%)

31 (23%)

13 (16,9%)

- Não n (%)

104 (77%)

64 (83,1%)

Sexo

Tabagismo

Etilismo
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tomopatológica foi de 14 (10,4%) dentro dos 135 pacientes com 60 a 79 anos e de 7 (9,1%) dentro do grupo
com 80 anos ou mais.
Em ambos os grupos analisados, não houve associação entre CCR tanto em relação tabagismo quanto
ao etilismo.
Na análise de associação entre comorbidades e os
resultados da colonoscopia para o grupo 60-79 anos,
78,1% dos idosos que não tinham pólipos na colonoscopia, possuem anemia (p=0,021). Outra associação encontrada foi entre a análise anatomopatológica
e anemia, onde 92,9% dos idosos do grupo 60-79 anos
que tem adenocarcinoma, também possuem anemia
(p=0,032) (Tabela 3).
Já para o grupo 80 anos ou mais, 92,3% dos idosos
que tinham hemorroidas no laudo de suas colonoscopias, possuíam também hipertensão arterial sistêmica
(p=0,025). Houve significância estatística entre lesão
sugestiva de neoplasia na colonoscopia e diabetes, sendo que 75% dos indivíduos que possuem esse laudo,
também apresentam diabetes (p=0,012). O que é confirmado com a associação entre a análise anatomopatológica e diabetes, onde 85,7% dos idosos que possuem
adenocarcinoma possuem também diabetes (p=0,004)
(Tabela 3).

Anemia
- Sim n (%)

93 (68,9%)

59 (76,6%)

- Não n (%)

42 (31,1%)

18 (23,4%)

- Sim n (%)

50 (37%)

24 (31,2%)

- Não n (%)

85 (63%)

53 (68,8%)

- Sim n (%)

53 (39,3%)

25 (32,5%)

- Não n (%)

81 (60,7%)

52 (67,5%)

- Sim n (%)

34 (25,2%)

14 (18,2%)

- Não n (%)

101 (74,8%)

63 (81,8%)

- Sim n (%)

97 (71,9%)

60 (77,9%)

- Não n (%)

38 (28,1%)

17 (22,1%)

I n (%)

1 (0,7%)

0 (0%)

II n (%)

37 (27,4%)

18 (23,4%)

III n (%)

47 (34,8%)

28 (36,4%)

IV n (%)

1 (0,7%)

1 (1,3%)

Não especificado n
(%)

49 (36,3%)

30 (39%)

Dislipidemia

Diabetes Mellitus

Hipotireoidismo

Hipertensão arterial
sistêmica

Classificação ASA

As colonoscopias tiveram como maior motivo para
a sua realização sangramento, 31,1% no primeiro grupo
e 33,8% no segundo grupo. Em seguida, foi a anemia
com 23,7% no grupo mais jovem e 27,3% no grupo
mais velho.
Durante o exame de colonoscopia, 82 indivíduos (60,7%) com 60-79 anos apresentaram pólipos e 37
(48,05%) dos pacientes com 80 anos ou mais foram
identificados pólipos.
Na Tabela 2, estão apresentados as frequências dos
resultados anatomopatológicos separados por grupos.

TABELA 3 – RELAÇÃO ENTRE DIABETES E ANEMIA COM CRR.
Câncer
Grupo 60-79 anos

Resultado
anatomopatológico

Sim n (%)

Sim n (%)

Sim n (%)

Não

74 (61,2%)

8 (57,1%)

Sim

47 (38,8%)

6 (42,9%)

Não

41 (33,9%)

1 (7,1%)

Sim

80 (66,1%)

13
(92,9%)

0,492

Anemia

Não n (%)

Adenocarcinoma

14 (10,4%)

121 (89,6%)

7 (9,1%)

70 (90,9%)

Adenoma

32 (23,7%)

103 (76,3%)

19
(24,7%)

58 (75,3%)

Pólipo Hiperplásico

24 (17,8%)

111 (82,2%)

5 (6,5%)

72 (93,5%)

Ao correlacionar as principais indicações de colonoscopia com os resultados anatomopatológicos, não
houve significância estatística.
No que diz respeito as complicações durante a
colonoscopia, nenhum dos indivíduos de ambos os
grupos apresentou algum tipo de complicações antes,
durante ou depois do exame.
A incidência de adenocarcinoma após análise ana-

0,032*

Câncer
Grupo 80 anos ou mais

p-valor
Não n (%)

Sim n (%)

Não

51 (72,9%)

1 (14,3%)

Sim

19 (27,1%)

6 (85,7%)

Não

17 (24,3%)

1 (14,3%)

Sim

53 (75,7%)

6 (85,7%)

Diabetes

≥80 anos
(n=77)
Não n (%)

p-valor
Não n (%)

Diabetes

TABELA 2 – FREQUÊNCIAS DOS RESULTADOS ANATOMOPATOLÓGICOS SEPARADOS POR GRUPOS.
60-79 anos
(n=135)

67

0,004*

Anemia

0,479

DISCUSSÃO
O presente estudo evidenciou a manutenção da
prevalência de CCR na população 60-79 anos e 80 anos
ou mais sugerindo que a idade não foi um fator de
risco para os pacientes com idade avançada, apesar de
Siegel et al ter mostrado dados diferentes na população
americana em dois estudos em anos diferentes analisados. A prevalência de CCR tanto nos indivíduos entre
60-79 anos quanto nos pacientes com 80 anos ou mais
foi em torno de 10%, ou seja, 30 pacientes a cada 1000
indivíduos por ano. Um valor maior do que dados rela-
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tados previamente na literatura que mostrava um valor
de 0,24 a cada 1000 indivíduos acima de 75 anos, no
entanto, esses dados são referentes às colonoscopias
realizadas com o objetivo de rastreio diferente do presente estudo. (10)(1)(8)
Com relação às principais indicações de colonoscopia, as mais comuns foram anemia e sangramento.
Porém, ao analisar os dados observou-se que apenas
a anemia está relacionada com o CCR. Dados que corroboram Baker et al., no qual exames de colonoscopia
realizados por indicação da presença de anemia, constatou CCR.(11)
Um dado que se mostrou interessante foi a relação
entre pacientes que não possuíam pólipos e mesmo
assim eram anêmicos, indo contra a associação entre
anemia e pólipos colorretais. A anemia, portanto, provavelmente possui outra origem que não a presença de
pólipos. (12)
A associação entre elitismo e CCR não foi confirmada neste estudo uma vez que a maioria dos pacientes com adenocarcinoma não eram etilistas e nem tabagista dados contrários aos presentes na literatura. (3)
O estudo não mostrou relação entre obesidade e
CCR, visto que a maioria dos pacientes eram eutróficos
ou apresentavam sobrepeso. Diferente da clara associação descrita entre obesidade (IMC ≥ 25 kg/m) e CCR
na literatura. (13)
A diabetes não foi prevalente entre as comorbidades analisadas no estudo, no entanto, houve uma
relação significativa entre diabetes e CCR, evidenciando um aumento no risco de lesão pré cancerígena e
o próprio CCR.(13) (14). Pode ser aventada a hipótese de
relação a um estado inflamatório crônico desenvolvido
com o DM e o surgimento de CCR na população mais

idosa. Além disso, mais estudos são necessários para
avaliar a possível relação entre o uso de metformina e
risco de câncer colorretal. Deve ser levado em consideração o número de fatores de risco comuns entre CCR
e diabetes.(15)(14)
Outro dado que deve ser notado é a ausência de
informações com relação à história familiar presente
mesmo sendo uma informação de grande relevância
durante a investigação de câncer colorretal por ser importante fator de risco para neoplasia colorretal.(4)
O presente estudo teve algumas limitações como
falta de dados com relação a historia familiar no prontuário além de ter sido um estudo realizado em centro
único. Também tivemos um viés de que as colonoscopias não foram realizadas por rastreio e sim por algum
sintomas, para investigação. Teve vantagem por analisar uma população especifica, com idade avançada e
naturalmente com mais comorbidades.

CONCLUSÃO
A idade dos dois grupos, idosos (60-79 anos) e
muito idosos (80 anos ou mais), não se mostrou como
um fator de risco para o aumento da incidência de carcinoma colorretal como era esperado, uma vez que a
idade é um fator de risco para o desenvolvimento do
CCR. O estudo não foi encontrada relação entre a indicação inicial e o desfecho após a colonoscopia.
A relação entre CCR e diabetes evidenciada no
estudo nos leva a questionar se não deveria ser considerada como fator de risco independente ao desenvolvimento da neoplasia principalmente na população
mais jovem.

Caum LC, Martins AGM, Menezes FR, Lira CG, Gonçalves OHB. Correlation between the indication of colonoscopy,
comorbidities and colorretal cancer in the elderly and very elderly patient. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):6569.

ABSTRACT - OBJECTIVE: The objective of the study is to verify the association between the indication of conoloscopy and the presence of cancer in the anatomopathological analysis and the association between comorbidities and
colorectal cancer. METHODS: This is a descriptive cross-sectional epidemiological study in which all colonoscopies
completed in elderly patients admitted to a specialized hospital were. The sample of 212 pacientes was divided into
two groups based on age: 60-79 years with 135 individuals, the other group 80 years or older with 77 individuals.
RESULTS: In the group 60-79 years there was an incidence of colorectal cancer in 9%, while in the group 80 years
or more it was 10%. There is an association between diabetes and colorrectal cancer (p=0,004). CONCLUSION: Individuals with adenocarcinoma are more likely to have anemia. Diabetes melittus is a common disease that may be
associated with colorectal cancer, that could sugest a new risk factor.

KEYWORDS - Colorectal cancer, colonoscopy, health of the elderly, aged 80 years and over.
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ÍNDICE DE COMORBIDADES DE CHARLSON, ESCORE
HOSPITAL E ESCALA ECOG EM UNIDADE DE EMERGÊNCIA
REFERENCIADA.
CHARLSON COMORBIDITY INDEX, HOSPITAL SCORE AND ECOG
PERFORMANCE SCALE IN AN EMERGENCY MEDICAL SERVICE.
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Laste LDD, Rutz LEAC, Quilló FL, Martins LL, Pimpão GH. Índice de Comorbidades de Charlson, Escore Hospital e Escala Ecog em Unidade de Emergência Referenciada. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):70-74.

RESUMO - O objetivo do presente trabalho foi avaliar as características de morbidade dos pacientes de uma
unidade de emergência referenciada, através de um questionário que contém o índice de comorbidades de
Charlson (ICC), o escore Hospital (EH) e a escala ECOG (EE), além de verificar se os idosos pontuam mais
que os demais. Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo, em que foram avaliados 73
pacientes. A média de idade dos participantes foi de 53,6 anos e os idosos totalizaram 46,6% dos pacientes.
A média global de pontos do ICC foi de 4,3, a do EH foi de 4,8, e a da EE foi de 1,1. No grupo dos não
idosos, a média do ICC foi de 2,7, enquanto no grupo dos idosos foi de 6,1, com significância estatística. Os
resultados obtidos sugerem que a maior parte dos atendimentos de urgência e emergência são de idosos com
alta prevalência de comorbidades.

DESCRITORES - Comorbidade, Indicadores de Saúde, Serviços de Atendimento de Emergência.

INTRODUÇÃO
As unidades de urgência e emergência são fundamentais para o pronto atendimento de pacientes
graves. Em 11 de outubro de 2011, a Portaria MS/
GM nº 2.395 determinou o Componente da Atenção
Hospitalar (AH) na Rede de Atenção às Urgências
e Emergências no âmbito do SUS. O objetivo foi
organizar a atenção às urgências nos hospitais de
modo que atendam à demanda espontânea e/ou referenciada e funcionem como retaguarda para os
outros pontos de atenção às urgências de menor
complexidade1.
Apesar das tratativas administrativas do SUS na
busca de organizar e melhor distribuir os atendimentos dentro da Rede de Atenção às Urgências e
Emergências, as unidades hospitalares referenciadas
se encontram em constante lotação realizando excessivos volumes de atendimento. Essa desproporção gerada por excessiva demanda e restrita condição estrutural de atendimento de urgência leva a

população ao sofrimento2.
Com o envelhecimento progressivo da população brasileira, houve mudanças no perfil de morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. Essas trazem repercussões ao atendimento
na unidade de emergência hospitalar e aos atendimentos de urgência clínica. Apesar de as unidades
hospitalares serem prioritariamente incumbidas de
atendimentos referenciados (enquanto as UPAs são
responsáveis por atendimentos de urgência), elas
suportam uma carga maior de atendimento, gerada
por dificuldades no acesso oportuno a serviços básicos, especializados e de apoio diagnóstico2.
Diversas estratégias buscam a incorporação
de avanços terapêuticos, tecnológicos e gerenciais
específicos que facilitem o acesso aos serviços de
emergência hospitalar com garantia de acolhimento,
da primeira atenção qualificada e resolutiva, da estabilização das funções vitais e após a transferência
adequada dos pacientes graves2.
Dessa forma, a identificação das características

Trabalho realizado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná.
1 - Acadêmico(a) de Medicina da Universidade Federal do Paraná.
2 - Doutora em Oncogenética.
Endereço para correspondência: Fernanda Lunardon Quilló – Rua Generoso Marques, 1378 – Campo Largo, Paraná.
Endereço eletrônico: nandalunardon@gmail.com
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epidemiológicas de pacientes em emergências clínicas
é de suma importância para viabilizar estratégias que
melhorem o acesso e a qualidade dos atendimentos, de
modo a promover saúde de maneira mais eficaz e menos custosa. Para isso, existem escores avaliadores que
facilitam a coleta de dados e padronizam a comparação
com outros serviços de saúde.
O objetivo desse estudo foi avaliar a população da
Unidade Referenciada do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UR CHC/UFPR) através
de três escores: o Índice de Comorbidades de Charlson
(ICC), o escore HOSPITAL (EH) e a escala de capacidade funcional (Performance Status) ECOG (EE).

MÉTODO
Trata-se de um estudo do tipo observacional,
transversal e descritivo. A população fonte do estudo
corresponde aos pacientes adultos atendidos no serviço da Unidade Referenciada do Hospital de Clínicas
da UFPR, acompanhados durante sua permanência na
unidade e que, após assinar o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), responderam ao questionário realizado pelos pesquisadores.
Esse questionário resumia os três escores utilizados: o Índice de Comorbidades de Charlson (ICC), o
escore HOSPITAL (EH) e a escala de capacidade funcional (Performance Status) ECOG.
O ICC é um sistema de classificação de gravidade que utiliza dados de registro de diagnósticos
secundários para atribuir o peso da morbidade, gerando um risco adicional de morte do paciente. O
escore final do ICC é a soma dos pesos (0, 1, 2, 3
e 6) atribuídos a 17 condições clínicas predeterminadas. As condições de peso 1 são: infarto do miocárdio,
insuficiência cardíaca congestiva, doença vascular
periférica, demência, doença cerebrovascular, doença
pulmonar crônica, doença do tecido conjuntivo, úlcera,
doença crônica do fígado e diabetes. As condições de
peso 2 são: hemiplegia, doença renal severa ou moderada, diabetes com complicação, qualquer tumor, leucemia, linfoma. Doença hepática severa ou moderada
tem peso 3 e tanto tumor maligno metastático quanto
SIDA têm peso 6. Esse escore pode ser combinado com
a idade para a formação de um índice único. Assim, o
valor inicial é acrescido de uma pontuação para cada
período de 10 anos a partir dos 50 anos3.
O escore HOSPITAL – acrônimo para as 7 variáveis inclusas no escore -, capaz de identificar potenciais pacientes com risco de reinternações precoces, é
composto por sete variáveis independentes e classifica
os pacientes em baixo, médio e alto risco4. São elas:
último resultado disponível de exame laboratorial de
Hemoglobina antes da alta (positivo se menor que 12
g/dl), alta de um serviço de oncologia, último resultado disponível de exame laboratorial de sódio sérico
antes da alta (positivo se menor que 135 mEq/L), qualquer procedimento realizado durante a hospitalização,
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índice do tipo de admissão (emergência ou urgência
em oposição a eletivo), número de admissões nos últimos 12 meses e tempo de estadia (positivo se maior
ou igual a 5 dias)5. A pontuação obtida está relacionada
diretamente com a chance de reinternar em 30 dias4.
A escala da ECOG avalia a progressão da doença
e quantifica a extensão do comprometimento na vida
diária do paciente6. Ela classifica a capacidade funcional dos pacientes em 5 categorias:
0. Totalmente ativo e sem restrições de atividade.
1. Restrito a atividades físicas, mas deambulando
e apto a realizar atividades laborais.
2. Incapaz de realizar atividades laborais, mas deambulando e com autocuidado presente.
3. Autocuidado limitado e confinado ao leito ou
cadeira durante mais de 50% do período em que permanece acordado.
4. Impossível o autocuidado e totalmente confinado ao leito ou à cadeira.
5. Óbito.
Informações adicionais foram coletadas através
do Sistema de Informação Hospital do HC (SIH-HC) e
houve o registro de informações epidemiológicas como
idade e sexo.
Após a coleta de dados, os indivíduos foram divididos em 2 grupos: os idosos - pacientes com 60 anos
ou mais e os não idosos. Todos os dados passaram por
análise estatística. Os dados dos gráficos de ICC, EH e
EE por faixa etária foram representados com a média ±
erro padrão da média (EPM) por faixa etária. Já o gráfico comparando os escores entre não idosos e idosos,
foi representado com a média ± intervalo de confiança
de 95%. O teste de Mann-Whittney foi utilizado para
analisar os valores do ICC entre não idosos e idosos
e entre mulheres e homens. O teste t de Student foi
utilizado para analisar os valores do EH e EE entre não
idosos e idosos e entre mulheres e homens. O nível
de significância foi estabelecido para p < 0.05. Todos
os testes foram conduzidos utilizando o software GraphPad Prism (versão 7, San Diego, CA, USA).
O projeto foi submetido à apreciação do Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP). Foram utilizadas as determinações da Resolução Nº 466/2012, do Conselho
Nacional de Saúde (CNS) e foi aprovado pelo CEP, sob
o CAEE 15498719.0.0000.0096.

RESULTADOS
Foram coletados escores de 73 pacientes, sendo 39
não idosos e 34 idosos, 46 mulheres e 27 homens. A
média de idade dos participantes foi de 53,6 anos. Os
idosos totalizaram 46,6% dos pacientes avaliados.
A média global de pontos do ICC foi de 4,3. A
distribuição de pontos por faixa etária está apresentada
na Figura 1, com a média representada sobre cada faixa
etária.
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GRÁFICO 01 - ICC POR FAIXA ETÁRIA

A Figura 4 apresenta a comparação das pontuações entre idosos e não idosos, com a média representada sobre cada grupo. No grupo dos não idosos, a
média do ICC foi de 2,7, enquanto no grupo dos idosos
foi de 6,1. Essa diferença foi estatisticamente significativa (p < 0,05). A média da EE em idosos foi de 1,4, e em
não idosos foi de 0,8. A média do EH em idosos e não
idosos foi de 4,8. Não houve diferença estatisticamente
significativa dos escores EE e EH na comparação entre
idosos e não idosos.
GRÁFICO 04 - MÉDIA DE PONTOS POR ESCORE ENTRE IDOSOS E
NÃO IDOSOS

A média global de pontos do EH foi de 4,8. A Figura 2 contém a distribuição da pontuação desse escore
por faixa etária, com a média representada sobre cada
faixa etária.
GRÁFICO 02 - EH POR FAIXA ETÁRIA

A Figura 5 apresenta a comparação das pontuações entre mulheres e homens, com a média representada sobre cada grupo. No grupo de mulheres, a média
do ICC foi de 3,9, enquanto no grupo dos homens foi
de 5. A média da EE do sexo feminino foi de 1 e a do
masculino de 1,2. A média do EH das mulheres foi de
4,7, enquanto a dos homens foi de 5,4. Não houve diferença estatisticamente significativa na comparação dos
escores entre mulheres e homens.
A média global da EE foi de 1,1. A Figura 3 ilustra
a distribuição por faixa etária dos pontos obtidos com
essa escala, com a média representada sobre cada faixa
etária.

GRÁFICO 05 - MÉDIA DE PONTOS POR ESCORE ENTRE MULHERES
E HOMENS

GRÁFICO 03 - EE POR FAIXA ETÁRIA

DISCUSSÃO
Observou-se que a média de idade dos pacientes atendidos na UR foi de aproximadamente 54 anos,
similar a de estudos realizados em unidades de emergência de hospitais terciários brasileiros2,7,8. A parcela
de idosos avaliada, no entanto, foi maior em relação
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às demais pesquisas. Um estudo feito em Unidade de
Emergência de São José do Rio Preto/SP constatou parcela de 32,95% de idosos atendidos2, enquanto uma
pesquisa realizada em Porto Alegre demonstrou que
39% dos atendimentos no departamento de emergência
foram em indivíduos com 60 anos ou mais7. Deve-se
considerar que os grupos foram estudados em anos distintos e possuem diferentes perfis sócio demográficos.
Fatores como a crescente modificação do perfil etário
da população, com aumento da expectativa de vida e
da prevalência de doenças crônicas não-transmissíveis
podem ter contribuído para tal resultado9,10.
O ICC médio apresentou diferença (p<0,05) entre
os grupos de idosos e não idosos, com médias de 6,1
e 2,7 respectivamente. Esse dado é consistente com o
estudo de Bahrmann et al., que concluiu que idosos
admitidos no departamento de emergência possuem
alta taxa de comorbidades associadas11. Ademais, o ICC
é validado como um preditor de mortalidade de pacientes adultos admitidos no serviço de emergência11,12.
Deste modo, a utilização do ICC pode ser benéfica à
tomada de decisão clínica na UR, principalmente para
os pacientes idosos.
Quanto ao EH, verificou-se um escore médio global
próximo a 5, que representa risco moderado (11,9%) de
readmissão hospitalar potencialmente evitável nos próximos 30 dias. Como evidenciado pelo estudo de validação internacional do EH, pacientes com maior risco
de readmissão hospitalar têm frequentemente admissão
em caráter de urgência ou emergência4. Além disso, o
estudo de Robinson et al., o qual avaliou somente pacientes com internações de urgência ou emergência em
um hospital comunitário, concluiu que o EH apresenta
bom desempenho na identificação de pacientes com
alto risco de readmissão hospitalar13. Sendo o EH um
escore de conveniente aplicação, seu uso rotineiro em
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unidades de emergência pode ser útil para o reconhecimento de pacientes com risco de readmissão evitável
e melhora da assistência na transição de cuidado do
hospital ao domicílio.
Por fim, o EE médio situou-se na categoria 1 - indivíduos restritos à atividade física, porém com capacidade de deambulação e laboral preservadas. Diversos
estudos demonstraram que a capacidade funcional é
significativamente associada à taxa de sobrevida em
condições agudas e crônicas, como doença pulmonar
obstrutiva crônica, doença arterial coronariana e câncer14–16. Contudo, nenhuma pesquisa relacionou o EE
avaliado em unidades de emergência ao desfecho clínico. A informação obtida no presente estudo, portanto,
pode ser relevante na elaboração de pesquisas longitudinais sobre o tema.

CONCLUSÃO
O perfil etário da população avaliada na UR CHC/
UFPR foi majoritariamente de pacientes em idade produtiva. Houve, porém, importante parcela de idosos. O
ICC apresentou diferença estatisticamente significativa
entre os grupos de idosos e não-idosos. A caracterização do perfil etário e de morbidade dos pacientes no
contexto de emergência, aliada à aplicação das ferramentas EH, EE e ICC, pode auxiliar no planejamento
da assistência médica.
Mais estudos são necessários para demonstrar o
perfil dos pacientes atendidos em toda a Rede de atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de
Saúde, e assim concretizar as diretrizes de atendimento
para cada tipo de unidade de atendimento, otimizando
a assistência de urgência e emergência para a população brasileira.

Laste LDD, Rutz LEAC, Quilló FL, Martins LL, Pimpão GH. Charlson Comorbidity Index, Hospital Score and ECOG
Performance Scale in an Emergency Medical Service. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):70-74.

ABSTRACT

- This study aimed to evaluate morbidity information of patients from a referral emergency service,
through a questionnaire containing Charlson Comorbidity Index (CCI), Hospital Score (HS) and ECOG performance
status (PS), besides verifying if the elderly got higher scores than the others. It is an observational, cross-section and
descriptive study, which evaluated 73 patients. The average age of the participants was 53.6 years and 46.6% of them
were elderly. The global score average of CCI, HS and PS were, respectively: 4.3, 4.8 and 1.1. The average score of
CCI was 1.83 for the non-elderly group, while, for the elderly group, it was 7.72. This was statistically significant.
The granted data suggests that the majority of the emergency services is provided to elderly with high prevalence
of comorbidities.

KEYWORDS - Comorbidity, Health Status Indicators, Emergency Medical Services.
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ESÔFAGO DE BARRETT: CONCORDÂNCIA DIAGNÓSTICA
ENTRE OS ACHADOS DA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E A
HISTOLOGIA.
BARRETT'S ESOPHAGUS: DIAGNOSTIC AGREEMENT BETWEEN
HIGH DIGESTIVE ENDOSCOPY FINDINGS AND HISTOLOGY.
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Ivano FH, Gonçalves OHB, Sakamoto DG, Ivano VK, Gonçalves AJBA, Martins AGM. Esôfago de Barrett:
concordância diagnóstica entre os achados da endoscopia digestiva alta e a histologia. Rev. Méd. Paraná,
Curitiba, 2020;78(2):75-78.

RESUMO - Justificativa: A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) apresenta alta prevalência na população mundial. Uma de suas complicações, é o esôfago de Barrett (EB), uma alteração histológica pré-maligna
do epitélio esofágico. O seu diagnóstico se da através do exame endoscópico e posterior confirmação histopatológica. Objetivo: Estimar a concordância diagnóstica, nos casos suspeitos de EB, entre o exame endoscópico e a análise histológica. Métodos: Foram analisados 151 pacientes, retrospectivamente, com suspeita
diagnóstica de EB na endoscopia. Os dados foram obtidos a partir de prontuários eletrônicos, entre Julho
de 2013 e Julho de 2014. Os laudos anatomopatológicos foram obtidos através de registros do laboratório
Byori. Resultados: Entre os 151 pacientes submetidos a biópsias com suspeita endoscópica de EB, 47 (31,1%)
obtiveram confirmação diagnóstica através do exame anatomopatológico. Conclusão: A endoscopia digestiva
alta é um bom exame para detecção de metaplasia colunar, entretanto, nos casos de esôfago de Barrett, essa
eficácia não se reproduziu.

DESCRITORES - Esôfago de Barrett, Metaplasia, Endoscopia, Histologia, Refluxo Duodenogástrico.

INTRODUÇÃO
O esôfago de Barrett (EB) é uma complicação,
condição pré-maligna, da doença do refluxo gastroesofágico. Ao exame endoscópico, apresenta-se
como, lesão circunferencial ou na forma de linguetas, de coloração vermelho salmão, na região do
esôfago distal, com aumento da vascularização no
local da lesão, caracterizado pela presença de mucosa glandular, podendo ser classificado em Barrett
curto (BC), lesão menor do que três centímetros de
extensão, ou Barrett longo (BL), se a lesão for maior
ou igual a três centímetros. Histologicamente, o EB
é caracterizado pela substituição do epitélio estrati-

ficado pavimentoso do esôfago, por epitélio colunar especializado (metaplasia intestinal)1. Além da
metaplasia intestinal, podem ocorrer a metaplasia
colunar juncional (ou da cárdia) e a gástrica 2. O
processo de formação é o mesmo do Barrett, entretanto, não são observadas as células caliciformes
junto ao epitélio colunar. Não há estudos que comprovem a ligação entre a metaplasia juncional e o
desenvolvimento de adenocarcinoma 2,3.
Apesar de ter uma baixa incidência, o adenocarcinoma relacionado ao EB é a neoplasia que
mais aumentou em frequência nos últimos 20 a 30
anos 4. Calcula-se que o risco anual de malignização
nessa situação é de 0,12% 5. Estima-se que entre a
população global, 1,6 % seja portador do EB, sendo

Trabalho realizado no Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Sugisawa e na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.
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um terço de longa extensão 5. O sexo de maior risco
é masculino, gênero caucasiano, tendo incidência de
3.6/100.000 homens caucasianos 6. Entre os pacientes
com DRGE, a metaplasia especializada é encontrada
em 10 a 13% dos casos 7.
Quanto à fisiopatologia, a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) está diretamente relacionada ao
desenvolvimento do EB. A exposição crônica ao conteúdo ácido do estômago por um período prolongado,
estimula a metaplasia esofágica 8,9,10. Sendo que, quanto
maior a exposição a acidez, maior a extensão da lesão.
Seguindo a fisiopatogenia, alguns casos podem evoluir
para displasia e chegar ao adenocarcinoma de esôfago
10,11
. Esse caminho metaplasia, displasia e adenocarcinoma, já são conhecidos, embora os mecanismos envolvidos ainda sejam pouco elucidados 12.
Para a confirmação diagnóstica do EB, se faz necessário a biópsia na região com as alterações já descritas e posterior confirmação da metaplasia intestinal
por intermédio de análise histológica 13,14. Não se recomenda biopsiar a lesão em vigência de inflamação ativa
devido à possibilidade de alterar o resultado 14. Após o
diagnóstico estabelecido, as medidas a serem tomadas
são: tratar clinicamente a esofagite e manter o paciente
sob vigilância para evitar a evolução para adenocarcinoma de esôfago. Embora o tratamento com inibidores
de bomba de prótons seja utilizado, não há comprovação que diminua a evolução para o adenocarcinoma 15 .
Sabe-se que a concordância diagnóstica entre a endoscopia e a histologia pode variar de acordo com os
métodos utilizados tanto no primeiro quanto segundo
exame. Assim, o objetivo deste estudo é estimar a concordância diagnóstica, nos casos suspeitos de esôfago
de Barrett, entre o exame endoscópico e a análise histológica em um serviço de referência endoscópica.

MÉTODOS
É um estudo retrospectivo, observacional e de
centro único. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo
comitê de Ética em pesquisa da PUC-PR sob o número CAAE: 37598020.7.0000.0020. Os dados foram obtidos por intermédio de prontuários eletrônicos (sistema
Tasy) do serviço de endoscopia digestiva alta do hospital Sugisawa de Curitiba. Os dados anatomopatológicos foram obtidos por meio de registros do laboratório
Byori. O período em que foram coletados os dados se
estende do mês de julho de 2013 a julho de 2014, sendo
selecionados 151 pacientes com suspeita endoscópica
do esôfago de Barrett. A biópsia endoscópica foi feita
de maneira seriada a cada 2 cm abrangendo quatro
quadrantes da lesão, nos casos sem displasia. Inicialmente, havia o número de 201 pacientes com suspeita
endoscópica, entretanto, foram excluídos 50 pacientes
por não terem sido encontrados os respectivos laudos
anatomopatológicos.
Foram confrontados os números de suspeitas endoscópicas com a confirmação do laudo anatomopato-

lógico. Ainda foram realizadas outras análises e correlações por meio dos dados presentes nos prontuários,
como: idade, sexo, presença de hérnia hiatal, classificação de esofagite (Los Angeles), presença de gastrite,
duodenite, suspeita de esôfago de Barrett e a extensão
do EB. Já os dados utilizados do laudo anatomopatológico foram: a classificação histológica da esofagite e a
confirmação do EB. A coloração utilizada na histologia
foi o alcian blue e foi considerado positivo para Barrett
na presença de células azuis (muco corado em azul
com este corante).
Os resultados obtidos foram descritos por médias
e desvios padrões (variáveis quantitativas) ou por frequências e percentuais (variáveis qualitativas). Para
avaliação da associação entre duas variáveis qualitativas foi usado o teste exato de Fisher. Para a comparação dos grupos definidos pela presença ou não de
Barrett, em relação à idade, foi considerado o teste t
de Student para amostras independentes. Valores de
p<0,05 indicaram significância estatística. Os dados foram analisados com o programa computacional IBM
SPSS Statistics v.20.0.

RESULTADOS
A avaliação da qualidade da endoscopia como
preditor da presença de esôfago de Barrett (EB), revelou que dos 151 casos com suspeita pelo exame endoscópico, houve a confirmação através do exame anatomopatológico em 47 (31,1%). Os demais 104 casos
(68,9%) não possuíam EB pelo exame anatomopatológico. Correlacionando os 47 casos confirmados com o
tipo de esofagite encontrada, temos que 32 (68,1%) dos
pacientes apresentavam esofagite crônica discreta, enquanto que 15 (38,9%) esofagite crônica moderada. Em
relação à extensão do EB, dos 108 pacientes avaliados,
100 eram curtos (menor que 3 cm) e 8 longos (tamanho
maior ou igual a 3 cm).
Os demais 104 pacientes foram diagnosticados
com metaplasia colunar juncional, sendo que 46,4% foram relacionados à esofagite crônica discreta, 21,9% à
esofagite crônica moderada e 0,7% à esofagite crônica
intensa. Sobre a presença de hérnia de hiato, foi encontrada em 68 pacientes (45%), enquanto que 83 (55%)
não foram detectadas.
A média etária dos pacientes encontrada foi de
51,7 anos. Houve uma pequena prevalência do sexo
masculino (53,6%). A classificação endoscópica de
esofagite (Los Angeles) foi realizada em 44 pacientes,
sendo que 30 (68,%) eram grau A, 11 (25%) grau B, 1
(2,3%) grau C e 2 (4,5%) grau D.
Pode-se afirmar que 100% dos casos com esôfago
de Barrett pelo exame anatomopatológico tinham sido
classificados como tendo suspeita da doença pelo exame endoscópico.
A Tabela 1 mostra a associação entre hérnia de
hiato e esôfago de Barrett (EB). Dos 68 pacientes com
hérnia, 39,7% eram portadores de EB. Já dos 83 pacien-
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tes sem hérnia, 24,1% possuíam EB. Os números mostram uma tendência, porém não houve significância estatística (p=0,052). A Tabela 2 revela a associação entre
hérnia de hiato e presença de esofagite. Dos 68 pacientes com hérnia, 42,65% também apresentam esofagite,
enquanto que dos 83 sem hérnia, 81,93% não apresentavam esofagite. Os dados mostram que pacientes
com hérnia de hiato possuem maior probabilidade de
desenvolver esofagite (p=0,001).
TABELA 1. RELAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DE HÉRNIA DE HIATO E
ESÔFAGO DE BARRETT.
Variável

Hérnia de Hiato
Não

Valor de p*

Sim

Esôfago de Barrett

0,052

Ausente

63 (75,9%)

41 (60,3%)

Presente

20 (24,1%)

27 (39,7%)

83

68

Total
*TESTE EXATO DE FISHER

TABELA 2. RELAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DE HÉRNIA DE HIATO
E ESOFAGITE.
Variável

Hérnia de Hiato
Não

Valor de p*

Sim

Esofagite

0,001

Não

68 (81,93%)

39 (57,35%)

Sim

15 (18,07%)

29 (42,65%)

Total

83

68

*TESTE EXATO DE FISHER

DISCUSSÃO
O pico de incidência para o esôfago de Barrett
(EB) ocorre entre 60 e 70 anos e há uma pequena prevalência do sexo masculino 6. A média de idade encontrada, neste estudo, foi de 51 anos e uma leve prevalência do sexo masculino 53,6%.
Sabe-se que, mesmo em serviços de referência, a
confirmação dos achados endoscópicos em relação ao
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anatomopatológico pode variar entre 34.7% e 67.9%
. O número obtido de 31,1 % de pacientes com confirmação anatomopatológica do EB frente a suspeita
endoscópica confirma que o exame apresenta um índice de erro considerável. Estudos mostram que essa
concordância, no EB de curta extensão, é de 25%. Já
no de comprimento longo chega a 55% 18. Se separar
o EB curto, o número de casos confirmados é de 30%,
enquanto para o longo 75% (vale ressaltar que foram
encontrados apenas 8 pacientes com EB longo, portanto, número amostral pequeno).
Já é consenso que a hérnia de hiato predispõe ao
desenvolvimento da doença do refluxo esofágico e,
consequentemente, leva a esofagite. Podendo chegar
até o EB em um número reduzido de casos 12,18. Essa relação se confirmou em nosso estudo, sendo que dos 68
pacientes com hérnia de hiato, 42,65% também apresentaram esofagite, enquanto que dos 83 sem hérnia
hiatal, 81,93% não apresentaram esofagite. Concluindo,
portanto, que a hérnia contribui significativamente para
o surgimento da esofagite.
O índice de portadores de EB com hérnia de hiato
pode chegar a 76% 7. Além da hérnia hiatal, o relaxamento do esfíncter inferior do esôfago e os distúrbios
de motilidade do esôfago podem estar relacionados ao
desenvolvimento de DRGE e posteriormente EB 3,12. Os
resultados mostraram que dos 68 pacientes com hérnia
de hiato, 39,7% apresentaram EB. Já dos 83 pacientes
sem hérnia hiatal, 24,1% apresentaram EB. Portanto, os
achados confirmam fatores já estabelecidos na fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico.
16,17

CONCLUSÃO
Podemos concluir que a concordância diagnóstica
entre a endoscopia e a histologia ainda deixa a desejar
em relação ao diagnóstico do EB. Vale ainda ressaltar, a
confirmação de relações já estabelecidas pela literatura,
envolvendo hérnia hiatal, esofagite e o EB.

Ivano FH, Gonçalves OHB, Sakamoto DG, Ivano VK, Gonçalves AJBA, Martins AGM. Barrett's Esophagus: diagnostic
agreement between high digestive endoscopy findings and histology. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):75-78.

ABSTRACT

- Background: Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) has a high prevalence in the world population. One of its complications is Barrett’s esophagus (EB), a premalignant histological alteration of the esophageal
epithelium. Its diagnosis is given through endoscopic examination and subsequent histopathological confirmation.
Objective: Estimate at diagnostic agreement, we have suspense cases of EB, between endoscopic examination and
histological analysis. Method: A total of 151 patients were retrospectively with suspected diagnosis of EB at endoscopy. Data were obtained from electronic medical records between July 2013 and July 2014. Anatomopathological
reports were obtained from Byori laboratory records. Results: Among the 151 patients who underwent biopsy with
endoscopic suspicion of EB, 47 (31.1%) obtained diagnostic confirmation through pathological examination. Conclusion: Upper digestive endoscopy is a good exam to detect columnar metaplasia, however, in Barrett's esophagus
cases, this efficacy has not been reproduced.

KEYWORDS - Barrett Esophagus, Metaplasia, Endoscopy, Histology, Duodenogastric Reflux.
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RESUMO - Introdução: A Síndrome de Sneddon, descrita em 1965, caracteriza-se pela associação de eventos isquêmicos cerebrovasculares com livedo reticular. É rara e tem predomínio em mulheres jovens. Seus
sintomas variam de ataques isquêmicos transitórios a acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, causado
pela obliteração de artérias de pequeno a médio porte, levando a alterações patológicas como a inflamação
endotelial, posterior proliferação subintimal e então fibrose. A evolução é lenta e progressiva, podendo levar ao óbito ou incapacidade. Objetivos: descrever o caso de uma paciente com Síndrome de Sneddon que
acompanha no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie e revisar a literatura atual. Descrição do Caso:
mulher, 37 anos conta história de quatro episódios de AVE isquêmico e um de AVE hemorrágico, tendo o
primeiro sido aos 22 anos e resultando em afasia, convulsões e hemiparesia a D. Na investigação detectou-se
hipertensão arterial, livedo reticularis, nódulos subcutâneos e anticardiolipinas positivas em altos títulos (acima de 100 U/mL), além de plaquetopenia (n=70.000/mm3). Uma ecocardiografia mostrou insuficiência mitral
com vegetações em válvulas. A paciente tinha, também, alteração da função renal e uma biópsia mostrou
lesão intersticial não imune. Com diagnóstico de síndrome de Sneddon secundária à sindrome do anticorpo
antifosfolipide, (SAF) a paciente foi anticoagulada com cumarinicos e sua hipertensão foi controlada com
losartana. A investigação para lúpus eritematoso sistêmico subjacente foi negativa
Conclusão: SAF é uma das causas da Síndrome de Sneddon e deve ser lembrada toda vez que uma paciente
jovem se apresentar com AVEs isquêmicos.

DESCRITORES - Síndrome de Sneddon, Dermatopatias Vasculares, Doenças Arteriais Intracranianas.
INTRODUÇÃO
A Síndrome de Sneddon (SS) caracteriza-se pela
associação de eventos isquêmicos cerebrovasculares com livedo reticular. Foi descrita por Sneddon,
em 1965, ao relatar 6 casos com estas características
e, desde então, outras manifestações foram associadas à este quadro como hipertensão arterial sistêmica, valvulopatias cardíacas, ou comprometimento
de outros órgãos como rins, olhos e nervos periféricos.1,2 Esta é uma síndrome rara, de etiologia desconhecida e com predomínio em mulheres jovens,
apesar da faixa etária média do diagnóstico ser a
quinta década de vida, segundo Leal et al.2 (2001).
Seus sintomas variam de ataques isquêmicos
transitórios a acidentes vasculares cerebrais isquêmi-

cos, causado pela obliteração de artérias de pequeno a médio porte, levando a alterações patológicas
como a inflamação endotelial e posterior proliferação subintimal e então fibrose.3 Segundo Dutra et
al.4 (2012) “aproximadamente 80% dos pacientes
com Síndrome de Sneddon apresentam um marcador de síndrome do anticorpo antifosfolipídeo.”
A evolução é lenta e progressiva, podendo levar ao óbito ou incapacidade. Além disso, não há
tratamento eficaz e sua etiopatogenia é controversa.3,2
O objetivo deste texto é discutir as características da Síndrome de Sneddon em meio científico,
em função das particularidades dessa patologia e
revisar a literatura corrente sobre esta entidade.

Trabalho realizado na Faculdade Evangélica Mackenzie de Medicina do PR (FEMPAR).
1 - Aluna do 8º período da FEMPAR.
2 - Aluna do 9º período da FEMPAR.
3 - Aluna do 10º período da FEMPAR.
Endereço para correspondência: Luiza Marcelli Cipriani - Rua Padre Anchieta, 1968, Apto 701. CEP: 80730000 Curitiba-PR - (41)99179-6050
Endereço eletrônico: luiza.cipriani@hotmail.com
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RELATO DO CASO
VCM, 37 anos, feminina, comparece à consulta para controle de sua anticoagulação. Ela contava a
história de ter tido um AVE aos 22 anos o qual resultou em hemiparesia à direita e afasia. Na época tinha
diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, de ter tido
uma paralisia de Bell, e de sofrer hematomas espontâneos. Uma tomografia mostrou lesões isquêmicas em
região fronto-têmporo-parietal à esquerda. Nesta ocasião detectou-se que a paciente tinha, também, livedo
reticularis, anticardiolipinas positivas em altos títulos
(anticardiolipina IgG ou aCl reagente acima de 100 µg/
mL), plaquetopenia (70.000/mm3) e uma ecocardiografia mostrando insuficiência mitral moderada e vegetações no folheto posterior da válvula mitral fechando o
diagnóstico de síndrome do anticorpo antifosfolipide.
Foi anticoagulada com dicumarínicos e sua hipertensão
foi controlada com losartana. Naquela ocasião a investigação para a presença de lúpus eritematoso sistêmico
subjacente foi negativa.
Após este evento ficou em acompanhamento no
ambulatório de reumatologia do Hospital Universitário
Evangélico Mackenzie (HUEM) sem maiores intercorrências exceto pelo aparecimento de um cisto hemorrágico no ovário que foi removido cirurgicamente e
aparecimento de depressão e esofagite, manejados de
maneira conservadora.
Há 7 anos observou-se aparecimento de proteinúria e piora da função renal. Biópsia renal, 2015,
demonstra padrão não imune – doença intersticial.
Adicionou-se azatioprina ao regime terapêutico. Nova
investigação para lúpus subjacente resultou negativa.
Há 2 anos sofreu o quarto episódio de AVC isquêmico após o qual a paciente passou a sofrer de
convulsões.
Há 1 ano observou-se que as lesões do livedo reticularis se acentuaram e que apareceram nódulos subcutâneos. Uma biópsia demonstrou paniculite lobular
sem sinais de vasculite e acrescentou-se o uso de ciclosporina ao tratamento.
Em dezembro de 2019 sofreu uma hemorragia
subdural à direita. Nesta ocasião a anticoagulação foi
suspensa temporariamente até que houvesse a reabsorção da mesma, sendo reinstituída após isso. A paciente
comparece agora para controle do TAP.

FIGURA 1. TC DE CRÂNIO 21/12/2019.

LAUDO: FOCOS HEMORRÁGICOS CORTICOSUBCORTICAL FRONTOTEMPOROPARIETAL À DIREITA, QUE DETERMINAM MÍNIMO
EFEITO COMPRESSIVO REGIONAL E APAGAMENTO DE SULCOS
E FISSURAS ADJCENTES. ÁREA DE ENCEFALOMALÁCIA FRONTO-TEMPORO-PARIETAL À ESQUERDA.

No início de 2020 observou-se elevação de provas de atividade inflamatória, aumento do VHS: 170 e
queda do complemento. Foi adicionado no esquema
terapêutico prednisona, cálcio e vitamina D.
De antecedentes ginecológicos conta ter tido uma
gestação sem intercorrências e negava abortos. Histerectomizada. Foi fumante de 2 maços/ano tendo suspendido este hábito por ocasião do primeiro AVC.
Ao exame físico a paciente estava em bom estado
geral, lucida, orientada em tempo e espaço, eupneica, afebril, hidratada. Aparelhos cardiovascular e respiratório sem particularidades, abdomen plano, ruídos
hidroaéreos presentes, sem visceromegalias e indolor
à palpação. No exame físico sem sinais de artrite ou artralgias. Pode-se observar livedo reticular em membros
superiores e inferiores.
FIGURA 2. LIVEDO RETICULARIS EM MEMBROS INFERIORES
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FIGURA 3. TC DE CRÂNIO 13/01/2020:

LAUDO: SINAIS DE PERDA VOLUMÉTRICA CEREBRAL. FOCOS DE
HIPO ATENUAÇÃO NA SUBSTÂNCIA BRANCA PERIVENTRICULAR.
EXTENSA INJURIA ISQUÊMICA ANTIGA NO TRAJETO DA ARTÉRIA
CEREBRAL MÉDIA ESQUERDA.

Atualmente encontra-se em uso de ciclosporina
50 mg, azatioprina 50mg, hidroxicloroquina 400mg/
dia, prednisona 60 mg/dia (pela neurologia) + cálcio/
vit.d 1cp/dia, aas 100mg 1x/dia, pantoprazol 40mg/dia,
carbamazepina 200mg/dia, fenitoína 100mg/dia, levotiroxina 88mcg, marevan 5mg/dia, hidroclorotiazida
25mg/dia, sinvastatina 40mg/dia, losartana 100mg/dia
e atenolol 25mg/dia.

REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÂO
A SS tem como suas principais manifestações a
presença de livedo racemoso/reticular (LR) e lesões
vasculares cerebrais.2,5,6
O LR se caracteriza como uma lesão persistente,
cianótica, irregular, de aspecto arborescente e não sofre
influência significativa com a temperatura (pode melhorar um pouco com o calor e piorar com o frio).
Essa manifestação costuma iniciar pelo tronco do indivíduo, acometendo a região de glúteos e inferior do
dorso, evoluindo para as extremidades, principalmente
em coxa e face dorsal dos braços. Em casos mais extensos, pode ter acometimento de tronco superior e
extremidades distais. Sua aparição precede o quadro
neurológico, podendo preceder por anos, e piora na
fase aguda deste quadro, assim como tem piora durante a gravidez.7,5
Já o quadro neurológico é descrito por acidentes
vasculares encefálicos, que consiste em manifestações
como hemiplegia, afasia, hemianopsia e hemianestesia.
Outras manifestações podem ocorrer como quadros
enxaquecosos, episódio de isquemia cerebral transitó-
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ria, parestesias, convulsões, vertigem, sintomas visuais
(escotomas cintilantes, visão dupla, amaurose transitória) e transtornos de humor (labilidade emocional e
depressão).8,5
As lesões vasculares podem acometer outros órgãos internos como rins, coração, olhos e nervos periféricos. As manifestações renais se apresentam com o
aumento da ureia e creatinina, a diminuição da depuração de creatinina, proteinúria e alterações histopatológicas. As manifestações cardiológicas são, em sua
maioria, alterações valvares com espessamento e formação de trombos em válvulas. A SS ainda pode estar
associada com hipertensão arterial sistêmica (HAS) e
aparece em 60 a 80% dos casos e com isso, alguns
autores concluem que essa manifestação faça parte da
síndrome.2,5
A SS pode ou não apresentar manifestações primárias da Síndrome Anticorpo Antifosfolipídio (SAF). Cerca de 80% dos pacientes com SS apresentam positividade para algum anticorpo anti-fosfolipideo (aPFs) e 41%
apresenta positividade apenas para anticardiolipinas.4,5
Os aPFs ativam as células endoteliais, monócitos e
plaquetas, assim como aumentam a produção de fator
tecidual e tromboxano A2. Com isso, apresenta manifestações como quadros enxaquecosos, HAS, demência
vascular, envolvimento valvar e renal. Assim como manifestações dermatológicas como acrocianose, fenômeno de Raynaud e, menos comumente, necrose cutânea
circunstrita.4,5 Tais manifestações são tão semelhantes
que alguns autores acreditam que SS seja a mesma entidade que a SAF. Corroborando com o argumento desses autores, está o fato de alguns pacientes com SS e
sem aPF terem históricos de abortamentos.9,10,11 Apesar
de toda essa semelhança, o curso das duas doenças se
diferem. Enquanto da SAF possui um curso benigno, a
SS, como dito anteriormente, possui um curso progressivo e lento que leva a incapacidade ou até ao óbito.4,5
Não há um marcador biológico para a SS. Valores laboratoriais são geralmente normais, assim como
o sistema de coagulação e fibrinólise, incluindo proteína C e S e antitrombina III.7 No entanto há alterações
como elevação de VHS e queda de C3 e C4 do sistema
complemento em pacientes com quadro neurológico
agudo.2 No estudo de Zelger et al.3 (1993) foram vistas
alterações plaquetárias e na atividade de fatores endoteliais além do aumento dos níveis de colesterol que se
relaciona ao acometimento cutâneo e de outros órgãos,
apesar de não ter associação com a evolução da doença.3,2 O fator reumatoide é negativo e ocasionalmente,
segundo Leal et al.2(2001) pode-se encontrar anticorpos antinucleares em níveis baixos, de crioglobulinas,
anticorpos antibeta-2-glicoproteína, além do anticorpo
antifosfolipídeo já citado neste estudo.
A etiopatogenia é ainda bastante discutida na literatura científica. Alguns autores consideram que se
trata de uma afecção não inflamatória, visto que não há
evidências de vasculites. Sendo assim, eles classificam-na como arteriopatia oclusiva sistêmica pela prolifera-
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ção e migração de células musculares lisas da camada
média no espaço subendotelial. Em contrapartida, outros estudos sugerem que uma ativação anômala das
moléculas de adesão na superfície de linfócitos e células endoteliais de artérias de pequeno e médio calibre
possam levar a um dano primário com consequente
proliferação subendotelial. Ambos os casos evoluindo
com oclusão, fibrose e atrofia dos vasos.2
Não existem ensaios publicados que tenham demonstrado tratamento efetivo para a síndrome, devido
sua natureza intermitente.2 No entanto, sabe-se que o
uso de corticoides orais pode piorar o quadro e não se
mostra capaz de prevenir eventos cerebrovasculares.12
Alguns estudos apresentaram bom prognóstico com o
uso de AAS associado ao dipiridamol como opção terapêutica e nifedipina para a melhora do livedo e da
acrocianose. Todavia, no momento, a varfarina é o anticoagulante mais adequado e disponível para utilizar.
Além disso, deve-se ter em consideração os riscos de
hemorragia cerebral que o uso de anticoagulantes orais
trazem e que os fatores de risco devem ser, sempre que
possível, evitados ou tratados.13
No caso relatado, a paciente é de sexo feminino
corroborando com o que diz a maioria dos autores. O
livedo reticular precede a lesão neurológica em 55%
dos casos, segundo Rumpl et al.14 (1985), mas também

pode ocorrer após ou juntamente ao evento cerebral
como é o caso da paciente relatada na qual o livedo reticular apareceu concomitante ao AVE isquêmico.
Ademais, segundo Zelger et al.3 (1993), o livedo aparece inicialmente no tronco, então se se estende para as
extremidades e em casos mais extensos acomete extremidades distais como pés e mãos. No caso aqui relatado as lesões cutâneas se apresentam nos membros
inferiores e superiores, inclusive nas mãos.14,6,3
Sneddon também enumerou outras manifestações
nesta síndrome, como hipertensão arterial sistêmica
(HAS), valvulopatia cardíaca e comprometimento de
órgãos como os rins que foram observadas nesta paciente.3
Os diagnósticos diferenciais a serem considerados
para a paciente descrita devem incluir lúpus eritematoso sistêmico, crioglobulinemia, síndrome do anticorpo
antifosfoliídeo, doença por crioaglutinina ou paraproteinemia, poliarterite nodosa, vasculite livedóide, ateroesclerose e embolia por cristais de colesterol.3

CONCLUSÃO
SAF é uma das causas da Síndrome de Sneddon e
deve ser lembrada toda vez que uma paciente jovem se
apresentar com AVEs isquêmicos.

Akamine AA, Langer LIV, Cipriani LM. Sneddon’s Syndrome by Antiphospholipid Antibodies: Case Report. Rev. Méd.
Paraná, Curitiba, 2020;78(2):79-83.

ABSTRACT - Background: Sneddon's syndrome, described in 1965, is characterized by the association of cerebrovascular ischemic events with livedo reticularis. It is rare and predominates in young women. Its symptoms range
from transient ischemic attacks to ischemic strokes, caused by the obliteration of small to medium-sized arteries,
leading to pathological changes such as endothelial inflammation, subsequent subintimal proliferation and then
fibrosis. The evolution is slow and progressive, leading to death or disability. Aim: Describe the case of a patient
with Sneddon Syndrome who is being followed up at Hospital Universitário Evangélico Mackenzie and review the
current literature. Case description: A 37-year-old woman tells the story of four episodes of ischemic stroke and one
of hemorrhagic stroke, the first being at 22 years of age and resulting in aphasia, seizures and hemiparesis to D.
In the investigation, arterial hypertension, livedo reticularis, subcutaneous nodules and positive anticardiolipins in
high titers (above 100 U / mL), in addition to thrombocytopenia (n = 70,000 / mm3). An echocardiography showed
mitral insufficiency with valve vegetations. The patient also had impaired renal function and a biopsy showed a
non-immune interstitial lesion. With a diagnosis of Sneddon's syndrome secondary to the antiphospholipid antibody syndrome (APS), the patient was anticoagulated with cumadinicos and her hypertension was controlled with
losartan. The investigation for underlying systemic lupus erythematosus was negative. Conclusion: APS is one of the
causes of Sneddon Syndrome and must be remembered whenever a young patient presents with ischemic strokes.

KEYWORDS - Sneddon's Syndrome, Vascular Diseases, Intracranial Arterial Diseases.
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APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE UM DIVERTÍCULO DE MECKEL:
RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA.
ATYPICAL PRESENTATION OF A MECKEL DIVERTICULUM: CASE
REPORT AND LITERATURE REVIEW.
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Lucas Henrique Rinaldi FAIDIGA2, Matheus Henrique de Magalhães MOREIRA2.
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Mayer N, Pascolat G, Avilla SGA, Neiverth A, Faidiga LHR, Moreira MHM. Apresentação atípica de um Divertículo de Meckel: relato de caso e revisão de literatura. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):84-86.

RESUMO - O divertículo de Meckel (DM) é um vestígio remanescente do ducto vitelino que se forma entre a
oitava e nona semanas de gestação. É uma manifestação relativamente comum na população geral (2%), no
entanto, raramente desenvolve sintomas. Quando desenvolve sintomas a hematoquezia indolor é o sintoma
mais prevalente. A investigação da hematoquezia dolorosa requer a exclusão de diversas patologias gastrointestinais. No presente artigo relatamos o caso de um paciente com DM de apresentação clínica e epidemiologia atípicas e sua investigação, assim como uma revisão de literatura sobre os métodos diagnósticos para
se chegar ao DM.

DESCRITORES - Divertículo Ileal, Hemorragia Gastrointestinal, Dor Abdominal.

INTRODUÇÃO
O divertículo de Meckel (DM) se desenvolve a
partir de uma obliteração incompleta do ducto vitelino ou ducto onfalomesentérico (estrutura que liga
o intestino médio ao saco vitelino) entre a oitava e
nona semanas de gestação, sendo um divertículo
verdadeiro. Existe uma regra mnemônica chamada
“regra dos dois” para explicitar a epidemiologia do
DM: Ocorre em até 2% da população, com uma
proporção entre homens e mulheres de 2:1, respectivamente. No entanto, somente 2% deles manifestam algum sintoma, ocorrem antes dos dois anos
de idade geralmente (50%), se localizam a uma distância de dois pés (sessenta centímetros) da válvula
ileocecal com um comprimento do divertículo de
aproximadamente duas polegadas (cinco centímetros) e têm dois tipos comuns de tecido ectópico
(gástrico e pancreático). [1,2,3]
Sangramento gastrointestinal indolor é a manifestação clínica mais comum do DM (46.7%-82%)
seguida de obstrução intestinal (24%), intussuscepção (17%) e diverticulite (15%). No entanto o quadro de dor abdominal é mais prevalente nos casos
de Intussuscepção (82,4%) e obstrução intestinal

(83,3%). [2,3]
A presença de hematoquezia é associada a diversas causas além do divertículo de Meckel, tais
como úlceras retais, úlceras ileocolônicas, pólipos
colônicos, lesão de Dieulafoy (mais comum em trato gastrointestinal superior), angiodisplasias e outras
anomalias vasculares, doenças inflamatórias intestinais (DII) e sangramento digestivo alto de grande
intensidade. A literatura é um tanto falha quanto a
prevalência dessas enfermidades em crianças, no
entanto alguns artigos trazem uma prevalência de
até 90% de origem do sangramento em região anorretal em pacientes abaixo dos cinquenta anos. [4,5]
O diagnóstico do DM pode ser difícil e muitas
vezes tardiamente suspeitado, mas quando se tem a
suspeita clínica, o exame confirmatório de escolha
é a cintilografia com pertecnetato de tecnécio-99m,
conhecida como “varredura de Meckel”, com uma
acurácia de 90 a 92,7%. No entanto, ele não deve
ser realizado no momento de sangramento ativo
muito significativo, visto que o sangramento pode
diluir e lavar o contraste antes mesmo do DM ser
detectado. [1,2,3,6]
O tratamento preconizado pela literatura é a
ressecção cirúrgica, seja por via laparoscópica ou

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie.
1 - Hospital Universitário Evangélico Mackenzie.
2 - Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná.
Endereço para correspondência: Naiane Mayer. Rua Padre Anchieta, 2320, Bigorrilho, Curitiba- PR. Fone: (41) 99734-4875.
Endereço eletrônico: naiane_mayer@hotmail.com
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laparotomia, com ou sem a retirada do segmento intestinal adjacente ao divertículo, sendo a via laparoscópica
colocada como segura e eficaz. [7] O tratamento por
laparotomia ainda é preconizado por alguns autores
para casos de intussuscepção ou obstrução intestinal,
enquanto a laparoscopia é a preferida para quadros
hemorrágicos. [2]
Relatamos o caso de um paciente com DM, de
apresentação clínica atípica na literatura, mostrando
sua evolução até o diagnóstico. Ainda, uma revisão de
literatura sobre o tema, demostrando nesse conjunto
uma abordagem diagnóstica segura para o paciente,
em que se excluíram outras causas até chegar ao diagnóstico de DM.
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pografia de flanco esquerdo, sendo o achado sugestivo
de divertículo de Meckel.(Figura 1) Fora feito o preparo
com cimetidina na dose de 200 mg seis em seis horas
por quatro dias antes da realização do exame.
FIGURA 1

CASO CLÍNICO
Paciente do sexo masculino, quinze anos, sem comorbidades prévias, vem ao pronto-atendimento pediátrico do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie
com uma queixa de hematoquezia em todas as evacuações de início há um dia associada à dor abdominal.
Sendo aproximadamente seis evacuações, de moderados a grandes volumes, sem outras queixas. Ao exame
físico apresentava-se hipocorado (+/++++), taquicárdico (114 bpm), eupneico, com febrícula (37,7ºC), abdome flácido e doloroso à palpação superficial difusa.
ausência de fissuras ou cordões hemorroidários à anuscopia.
Paciente fora internado para investigação de quadro de hemorragia digestiva e solicitado de imediato
exames laboratoriais e radiografias de abdome agudo,
que mostraram apenas discreta anemia (hemoglobina
11,7 g/dL) e nenhuma alteração radiográfica.
Durante o primeiro dia de internamento continuou
com o mesmo quadro, mas com alívio da dor abdominal parcialmente, persistindo dor à palpação profunda
em mesograstro.
No segundo dia de internamento foram realizados endoscopia digestiva alta (EDA) e colonoscopia. A
EDA não demonstrou alterações que sugerissem a origem do sangramento, mas a colonoscopia sugeriu uma
hemorragia digestiva próxima ao íleo terminal (sendo
explorado até dez cm após a válvula ileocecal) e fora
sugerida a complementação com arteriografia. A arteriografia foi realizada no terceiro dia de internamento,
no entanto não evidenciou sangramentos no momento
do exame. Nesse momento o paciente encontrava-se
com uma hemoglobina de 9,1 g/dL e presença de sopro
sistólico (2+/6+) em ausculta cardíaca, sendo iniciado
suplementação de ferro elementar e acompanhamento
laboratorial do quadro de anemia.
Ao quarto dia de internamento cessaram os episódios de hematoquezia, tendo uma melhora do estado
geral e em exames laboratoriais a partir de então.
Ao oitavo dia de internamento foi realizada cintilografia com pertecnetato de tecnécio-99m que identificou uma hiperconcentração do radiofármaco em to-

Paciente foi encaminhado a outro serviço no dia
seguinte para a realização de cirurgia videolaparoscópica para excisão do divertículo, sem outros achados
pertinentes durante o procedimento.
No pós-operatório o paciente evoluiu bem, com
recuperação total do quadro de anemia e sem episódios posteriores de hematoquezia. Ao anotomopatológico foi observado segmento de intestino delgado
contendo divertículo com mucosa gástrica ectópica,
condizente com divertículo de Meckel.

DISCUSSÃO
O divertículo de Meckel apesar de relativamente
comum na população, raramente apresenta sintomas.
O quadro de dor abdominal somada à hematoquezia
não é o quadro mais comum nesses pacientes, sendo
que geralmente a dor está presente em outras apresentações da doença e somente 27,3% apresentam dor
juntamente com o quadro de sangramento. [2] A idade
do paciente também não é comum de se apresentar
DM sintomático, visto que classicamente ocorre antes
dos dois anos de idade, raramente ultrapassando os
dez anos de idade. [1,2,3].
A exclusão de outras causas mais frequentemente
associadas ao quadro clínico apresentado é indispensável antes de se chegar ao diagnóstico do divertículo
de Meckel. As causas mais comuns de hematoquezia
associadas a dor abdominal são anorretais. [5] Por isso
a realização de exame de colonoscopia é necessária.
O sangramento digestivo alto de grande intensidade
também pode se apresentar com quadro de hematoquezia,[5] sendo indispensável a realização de EDA para
exclusão do mesmo. Num ambiente de pronto-atendimento a realização de radiografias de abdome agudo
poderiam mostrar sinais de pneumoperitôneo e auxiliar
no diagnóstico de uma úlcera gástrica/duodenal perfurada.
A arteriografia requer uma taxa de sangramento
de 0,5 ml/min ou mais no momento da avaliação para

86

Apresentação atípica de um Divertículo de Meckel: relato de caso e revisão de literatura.

se observar alguma fonte de sangramento. [5] Esse exame apresenta uma especificidade de 100%, no entanto
a sensibilidade varia de 30 a 47%. [5] A presença de
anomalias vasculares poderia ter sido excluída por esse
exame, no entanto, a fonte de sangramento não apresentava um fluxo suficiente para que esse exame fosse
útil na investigação do quadro.
A suspeição de que a fonte do sangramento poderia ser o DM veio a partir da negativação de todos
os outros quadros, sendo necessário realizar o exame
de imagem de escolha para o diagnóstico do mesmo, a
cintilografia com pertecnetato de tecnécio-99m. [1,2,3,6] A
realização do preparo com cimetidina de seis em seis
horas com no mínimo duas a três doses antes do exame
é preconizado na literatura, pois aumenta a sensibilidade do exame, fazendo com que as células da mucosa
do divertículo acumulem o traçador e não o secretem. [2]

CONCLUSÃO
Apesar das apresentações clínica e epidemiológica
atípicas nesse caso de DM, a hipótese diagnóstica deve
ser considerada em casos semelhantes. A eliminação de
outras causas mais comumente associadas ao quadro
auxilia na suspeição e posterior investigação do quadro. A escolha do exame de maior acurácia feita com o
preparo correto assim que se teve a suspeita de DM foi
decisiva para um desfecho rápido e de bom prognóstico para o paciente.

Mayer N, Pascolat G, Avilla SGA, Neiverth A, Faidiga LHR, Moreira MHM. Atypical presentation of a Meckel Diverticulum: case report and literature review. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):84-86.

ABSTRACT - Meckel's diverticulum (DM) is a remnant of the vitelline duct that forms between the eighth and ninth
weeks of gestation. It is a relatively common manifestation in the general population (2%), however, it rarely develops symptoms. When symptoms develop, painless hematochezia is the most prevalent symptom. The investigation
of painful hematoquezia requires the exclusion of several gastrointestinal pathologies. In the present article we
report the case of a patient with atypical clinical and epidemiology DM presentation and it´s investigation, as well
as a literature review on the diagnostic methods to arrive at DM.

KEYWORDS - Meckel Diverticulum, Gastrointestinal Hemorrhage, Abdominal Pain.
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Giffhorn H, Giffhorn MCAS, Caprilhone FW, Chromiec AC, Bana EG. Hipotermia terapêutica em febre - Relato
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RESUMO - A presença de síndrome febril na UTI é muito frequente nos pacientes gravemente enfermos. A
desregulação da temperatura e o não controle eficiente da mesma, somente apresenta-se em casos isolados.
Relataremos um caso em que foi utilizado a técnica da hipotermia terapêutica, julgando- se uma emergência
médica, pela temperatura corporal que havia atingido 40 graus centígrados. O objetivo da instituição desta
terapêutica foi o de exclusivamente ceder a temperatura.

DESCRITORES - Febre, Hipotermia terapêutica.

INTRODUÇÃO
“Humanity has but three great enemies: fever,
famine, and war, and of these by far the greatest,
by far the most terrible, is fever.
William Osler
A febre é reconhecida desde os tempos antigos, considerada como um dos mais antigos sinais
de doença. Na história, a febre apresenta-se de três
formas na história médica: para os antigos e até
cerca da Idade Média (a febre é benéfica, apesar de
ser induzida por espíritos malignos), no período de
1800 a 1960 (a febre seria prejudicial) e atualmente,
predominantemente benéfica. Ou seja, afastados os
espíritos malignos, não temos consenso sobre a presença da febre ao organismo. (1)
Mas, o que é febre? Febre é a temperatura
maior que 37° C mas que pode variar até 1° C em
pessoas saudáveis. Em unidade de terapia intensiva
(UTI), pode ocorrer em até 70% dos pacientes. (2)
Este conceito quantitativo remonta provavelmente a Wunderlich, 1868, em que aferiu 1 milhão de temperaturas axilares de 25000 pacientes
e considerou 37° C como normal a temperatura de
adultos saudáveis (trabalho publicado em seu livro:
Das Verhalten der Eigenwarme in Krankenheiten).
(3)
Esta avaliação apenas contempla a termometria
clínica nas origens do uso do termômetro.

A hipotermia terapêutica, foco principal de
pesquisas iniciadas em 1979 em Pittsburgh, objetivava sua atenção principal em pacientes pós-reanimação de parada cardio-respiratória (PCR) que não
recuperassem consciência. Na visão de Peter Safar,
ia-se além disso. O decréscimo do metabolismo
pela hipotermia, traria benefício em situações como
asfixia, choques (hemorrágico, séptico) lesões da
medula espinhal, febre, trauma crânio-encefálico,
dentre outras situações clínicas. (4,5)
O objetivo deste trabalho é o de descrever a
utilização do uso da hipotermia terapêutica com o
intuito de diminuir exclusivamente a temperatura
corporal que não cedia com as medidas convencionais instituídas (antipiréticos, compressas alcoolizadas e humidificadas dispostas na em sua superfície).

RELATO DO CASO
Paciente feminina, 47 anos, admitida no hospital para tratamento endovascular (embolização) de aneurisma do topo da artéria basilar (a.B.).
Ocorreu ruptura do mesmo durante o procedimento, sendo necessário ainda neste transoperatório a
oclusão da a.B. em sua origem com sacrifício de
suas ramificações cerebelares superiores. A hemorragia subaracnóide foi classificada como Fischer 4
e Hunt-Hass: 5.

Trabalho realizado no Hospital Nossa Senhora do Pilar - Curitiba/PR.
1 - Médico da UTI Hospital PIlar.
2 - Aluna da Universidade Positivo.
3 - Médica plantonista da UTI Hospital Pilar.
Endereço para correspondência: Hélcio Giffhorn - Av. Presidente.Kennedy, 3561 – Sala 2 - Cep: 80610-010 - Tel.: (41) 3016-5999
Endereço eletrônico: ccg.giffhorn@gmail.com
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Em tomografia de crânio de emergência
(04.11.2019), apresentava dilatação ventricular. Foi então encaminhada para ser submetida a derivação ventricular externa (D.V.E.) e monitorização da pressão intracraniana (PIC).
Pela não melhora clínica e valores ainda elevados
de PIC, foi submetida no dia 08.11.2019 a craniectomia
descompressiva occipital sem recolocação da placa óssea.
No dia 10.11.2019, apresentando aumento da secreção pulmonar, foi diagnosticado como pneumonia
associada à ventilação mecânica, sendo iniciado piperacilina sódica com tazobactam sódico.
O quadro neurológico não apresentou melhora
com as medidas tomadas anteriores, a sedação contínua não foi possível de ser descontinuada e houve
escalonamento do antibiótico anterior para ciprofloxacino.
No dia 11.11.2019, a PIC persistia em níveis elevados, não respondendo à administração de manitol e
à drenagem liquórica. Iniciado sedação contínua com
citraro de fentanila e cloridrato de midazolam.
No dia 14.11.2019, iniciou-se quadro de febre, insidiosa a princípio, com picos de 38° C; a partir do dia
seguinte, ela não mais cedeu, mesmo com a realização de hipotermia externa (compressas alcoolizadas e
humidificadas dispostas na superfície corporal) e antipiréticos administrados alternadamente (paracetamol e
dipirona).
No dia 16.11.2019, com temperatura aferida a nível axilar passando de 40° C, foi proposto a indução de hipotermia terapêutica (HT) e comunicado aos
familiares os riscos principais e imediatos do método
(piora de um quadro infeccioso, geladura em áreas de
contacto e distúrbio de coagulação). Foi informado
aos familiares que o objetivo principal seria a queda
térmica, poderia associar eventual neuroproteção, de
modo secundária. Houve entendimento e concordância
dos mesmos, sendo assinado termo de consentimento
informado e legal do procedimento a ser realizado.
A técnica utilizada foi a mesma já descrita anteriormente. (6)
Iniciou-se a HT utilizando-se o método combinado de superficie (sala com temperatura de 17° C mais
aplicação de gelo artificial reutilizável em tech gel) e endovenosa (infusão de soro resfriado) no dia 17.11.2019,
às 03:00h (perda de calor por convecção e condução).
Em 25 horas o objetivo de diminuição térmica foi alcançado. Procurou-se, manter a temperatura axilar em
torno de 35 e no máximo a 36° C. Neste caso, a meta foi
modificada para alguns graus acima, porque não ocorreu evento de reanimação pós-PCR. Foram administrados aproximadamente 2.0L de solução salina resfriada,
sem que ocorresse sobrecarga hídrica para a meta pré-estabelecida. Na sequência, até o tempo previsto de 24
horas (extendido por mais 6 horas para que a retirada
da HT não ocorresse de madrugada), foram utilizados
mais 1.0L de solução salina gelada de modo a manter a

temperatura proposta.
Interessante observar que houve, aproximadamente 24h após o término da HT, menção de elevação da
temperatura corporal, mas esta não ocorreu. Durante
o curso da HT não foi necessário o uso de bloqueador neuromuscular (até para um diagnóstico diferencial
com hipertermia maligna secundário ao seu uso).
A paciente ainda permaneceu mais 06 dias na UTI,
antes de evoluir a óbito por morte encefálica devido à
disfunção neurológica severa.

DISCUSSÃO DO CASO
FIGURA 01 - FEBRE (HIERÓGLIFO EGÍPCIO):

FONTE: HIEROGLYPHS.NET.

A ativação da temperatura corporal pode ocorrer
por fatores pirogênicos externos ou internos.
A localização mais provável no sistema nervoso
central relacionadas ao controle da temperatura parecer
ser a região pré-óptica do hipotálamo. Mas a ela caberia apenas uma parte, já que os sensores térmicos estão
espalhados pela superfície corporal.
A elevação da temperatura por fatores externos
ocorrem quando um microorganismo promove a ativação de leucócitos, citocinas e prostaglandinas 2, com a
consequente elevação de temperatura.
A ativação endógena do calor ocorre a nível mitocondrial com o catabolismo da glicose para a conversão de adenosina trifosfato (ATP). Em repouso, ocorre
também por processos bioquímicos que convertem a
energia dos alimentos em energia livre (ATP) - 50%
aproximado do total, trabalho interno do organismo
para o seu funcionamento - 45% restante. Se trabalho
externo for necessário, em até 25% ele é gerado pela
contração da musculatura esquelética. (7)
A síndrome febril, neste caso, inicialmente pensada como relacionada à sepse, não se confirmou (pirogênese exógena). Havia um organismo muito inflamado, mas a temperatura foi relacionada como de origem
central (pirogênese interna). A frequência cardíaca
não conseguiu ajudar a diferenciar se central ou não,
porque neste momento (FC = 125 bpm) associado à
temperatura em 40,2° C, porque havia a presença de
hipotensão arterial (PA = 94/51/65mmHg) - dados vitais
imediatamente antes do início da HT.
A HT foi desenvolvida com o intuito de diminuição da temperatura corporal, diminuição do metabolismo, menor consumo de energia corporal e tentativa de
menor liberação de citrinas inflamatórias em período
de estresse intenso (como pós-PCR). (8). Seres vertebra-
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dos e invertebrados utilizam-se deste artifício para períodos de inverno ou quando são habitantes de regiões
polares.
A questão principal foi, em domínio da técnica de
HT, se ela apresentaria indicação neste caso em particular. Se haveria benefício, ou seria fútil. Na discussão
com os famíliares, foi explicado que, o único objetivo
seria a queda dos valores térmicos aferidos, apesar dos
riscos e/ou complicações do processo relacionados na
literatura. Neste caso, o uso da HT foi eficaz no que
foi proposto e não agregou disfunções a esta paciente.
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convencionais, como hipotermia externa (compressas
alcoolizadas e humidificadas dispostas na superfície
corporal) e antipiréticos (paracetamol e dipirona) e a
elevação acima ou igual a 40° C podem indicar medidas
mais enérgicas de condutas.
Importante considerar o diagnóstico diferencial
como fatores de sepse com um novo foco não tratado e ainda não diagnosticado e hipertermia maligna, já
que pela gravidade deste quadro clínico apresentado,
outras variáveis poderiam estar superpostas.

CONCLUSÃO
O emprego da HT, em casos graves de descontrole
da termoregulação corpórea, pode ser indicada somente em casos restritos. A não resposta às medidas

Giffhorn H, Giffhorn MCAS, Caprilhone FW, Chromiec AC, Bana EG. Therapeutic hypothermia in fever - Case report. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):87-89.

ABSTRACT

- The presence of febrile syndrome is frequent in ICU is very frequent in patients with severe acute
disease. The temperature deregulation and not efficient control of it , only presents in isolated clinical cases. We
will present a case that it was used the technique of therapeutic hypothermia, considering a medical emergency, the
body temperature that has reached 40 degrees centigrade. The aim institution of this therapy was exclusively give
in the body temperature.
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RESUMO

- A correção de aneurisma de aorta abdominal tem sido sua principal indicação o implante de
endoprótese (EDV) quando a anatomia for favorável. Apresenta infecção em pós-operatório (PO) baixa,
mais relacionados a procedimentos complementares. A ocorrência de fístula aorto-entérica é mais complexa, mas frequentemente associada a infecção pós-EDV. Representa um desafio operatório em um paciente
muitas vezes debilitado. A antibioticoterapia é utilizada por longo tempo e de largo espectro. Neste trabalho,
apresentaremos um caso de fístula aorto-entérica pós implante de EDV e a conduta que foi realizada para o
seu tratamento.

DESCRITORES - Aneurisma de aorta abdominal, Terapia endovascular, Fístula aorto-entérica secundária.

INTRODUÇÃO
A correção do aneurisma de aorta abdominal
(AAA), em particular com emprego de endopróteses
implantáveis (EDV) quando em posição infra-renal,
diminuiu o risco em pacientes que apresentavam
um risco operatório elevado. Contudo, somente 30
a 60% dos casos são anatomicamente adequados à
colocação de EDV. (1)
A mortalidade pós-operatória relacionada ao
tratamento do AAA quando comparado EPI e operação convencional, em quatro estudos randomizados, observou menor taxa em 30 dias (1,4% vs
4,2 %). Infecções relacionadas ao implante de EDV
ocorrem entre 0,6 a 3%, e, fístulas aorto-entéricas
secundárias em 20 a 45% naqueles casos que sofreram processo infeccioso em POI de implante de
EDV. (2,3)
As fístulas de aorta abdominal são então classificadas como primárias ou secundárias (quando
ocorrem em POI de implante de alguma prótese ou
cirurgia).
O objetivo deste trabalho foi o de relatar um
caso de fístula aorto-entérica secundária a correção
de AAA.

RELATO DO CASO
Paciente masculino, 78 anos, admitido no hospital para investigação de dor abdominal e febre.
Havia sido submetido em 04.09.2013 a implante de
endoprótese auto-expansível recoberta bifurcada
por apresentar aneurisma de aorta abdominal (AAA)
em posição infrarenal. O controle angiográfico transoperatório foi sem anormalidades.
Apresentava como co-morbidades o antecedente de tabagismo e doenças associadas presentes: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus
e dislipidemia.
A partir de 2016 (36 meses após o procedimento do implante), o paciente foi admitido por sepse
de corrente sangüínea em vários momentos, seguido de altas hospitalares. Houve a partir de então,
uso pelo paciente de corticóide (uso frequente) por
dores articulares em joelho e ante-pé esquerdos
relacionados a artralgias.
No ano de 2017, houve três internamentos por
infecções, sendo utilizados antibióticos de largo espectro, baseados em culturas (meropenem, vancomicina, daptomicina, sulbactam sódica e ampicilina
sódica). Foram também administrados: ciprofloxaci-
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no e ceftriaxona. Em maio/2017, houve administração
de antifúngicos (anidulafungina e fluconazol). Os exames complementares não apontaram anormalidades
na região do implante do AAA, mas não foi possível
a exclusão de infecção da prótese implantada ou de
aortite (diagnóstico levantado em setembro/2017). Em
novembro/2017, ocorreu abscesso em região de coxa
e joelhos esquerdos, com cultura positiva para Streptococcus anginosus.
Em março/2018, realizou-se angiotomografia de
tórax, em que há como laudo:
1. A nível de endoprótese aórtica: perda do plano
de clivagem entre a terceira porção do duodeno
e o contorno ântero lateral direito do saco aneurismático. A possibilidade de comunicação (fístula) deve ser considerada. No interior do saco
aneurismático há pequenas coleções gasosas,
entremeadas por material hipodenso sugestivo
de trombo. Não houve passagem de contraste
(vascular ou aquele no interior no duodeno)
para o saco aneurismático.
2. A nível de endoprótese aorto bi-ilíaca, iniciando-se ao nível das artérias renais e terminando
na porção média das respectivas artérias ilíacas
comuns. Pequena quantidade de gás neste mesmo módulo ilíaco.
3. Observa-se o aumento da quantidade de gás no
interior do saco aneurismático e o aparecimento de gás no interior da endoprótese. Persistem
os achados sugestivos de comunicação entre o
duodeno e o saco arterial.
Em abril/2018, paciente é admitido na UTI por
quadro de febre e dor abdominal, sem a presença de
hematêmese ou melena. Temperatura: 37.5°C; exames
de laboratório: VG: 5%, leucograma: Ls. 15440/mm 3,
Bs. 13%, PCR: 134.2 mg/dL, UR: 42.1mg/ dL e CREAT.:
.06 mg/ dL. Iniciados antibióticoserpaia: daptomicina,
ampicilina e ceftriaxona.
Decidiu-se por plano operatório de re-intervenção
(27.04.2018) com os principais eventos de transoperatório relacionados abaixo:
4. Enxerto axilo-ilíaco extra-anatômico à direita;
5. Aortototomia abdominal com ressecção do enxerto infectado;
6. Visualização de comunicação de fístula a nível
duodenal com o saco aneurismático; realizada
duodenorrafia
7. Enxerto a nível de ilíaca comum, entre os lados
direito e esquerdo.
Na cultura do enxerto, houve crescimento múltiplo
de bactérias e um fungo. (Quadro1).
QUADRO 1. CULTURAS POSITIVAS ORIUNDOS DA PRÓTESE RETIRADA.
Enterococcus faecalis
Pseudomonas flourescens / putida
Candida albicans
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No 6º dia de POI necessitou re-intervenção por
deiscência da parede abdominal.
Apresentou a seguir múltiplos processos adversos
no POI desta nova operação: sepse seguido de choque
séptico, insuficiência renal aguda, hipoalbuminemia e
SARA (acidose respiratória severa) (pH: 6,940 e relação
PO2/FiO2 = 100). Em exame de controle (angiotomografia de abdome - 09.05.2018, não foram observados
hipofluxos nos enxertos implantados em abril/2018 ).
Não conseguiu resistir e evoluiu a óbito (27.05.2018).

DISCUSSÃO DO CASO
O AAA acomete pacientes com idade acima de 55
a 65 anos, tabagistas, com fatores de risco associados:
HAS, dislipidemia, aterosclerose e história familiar prévia de aneurismas. Sexo masculino apresenta risco de
10 vezes mais que o sexo feminino. A dor abdominal
é o sintoma mais frequente. O risco de ruptura correlaciona-se com o diâmetro (em centímetros) do mesmo.
(Tabela 1) (1,2)
TABELA 1. RISCO DE RUPTURA ESTIMADO PELO TAMANHO EM
CENTÍMETROS
Tamanho do aneurisma (cm)

Risco de ruptura anual (%/ano)

<4
4-5
5-6
6-7
7-8
> 8

0
0,5 a 5
3 a 15
10 a 20
20 a 40
30 a 50%

Importante destacar que indicação de tratamento
que ocorre em homens (5,5 cm de AAA) e para mulheres, com 4,5 a 5,0 cm de AAA. (1)
O tratamento pode ser: cirúrgico ou endovascular.
Para o EDV, o AAA deve ser infrarenal, deve haver um
“colo” abaixo das artéria renais que possibilite a devida
fixação da endoprótese à parede aórtica. A indicação
do procedimento EDV é para pacientes de maior risco operatório, mais idosos, pacientes que não desejem
operação a céu aberto ou que apresentem um abdome hostil (operações anteriores, infecção relacionada a
EDV, radioterapia prévia). (1,2,4)
A infecção de endopróteses em casos de AAA,
ocorrem entre 0,6 a 3% dos casos. Seu diagnóstico
é clínico, laboratorial e com exames de imagens. As
imagens na tomografia sugerem: coleção líquida peri-aórtica, gás no saco aneurismático ou peri-aórtico,
espessamento de tecido moles ou descontinuidade da
parede aórtica. (5) (Figura 1). Neste caso, não havia ao
momento do implante infecção local.
O diagnóstico e definição diagnóstico são complexos. A não indicação prévia de conduta foi a de que
não havia um foco definido da origem de infecção.
Somente a suspeita de infecção da EDV implantada
previamente. Seria realmente do procedimento realizado ou outro foco? Houve também o uso de múltiplos
esquemas de antimicrobianos, com múltiplos germens
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com culturas positivos.
A fístula pós-correção de AAA com endoprótese é
pouco frequente. ( Figura 2). Precede quadro infeccioso do EDV e incide em 20 a 45 % dos casos em que
ocorre infecção da EDV. (3)
Representam um desafio de conduta cirúrgica. Não
se sabe se o procedimento em um estágio (exclusão
do local infectado + retirada do prótese + reparo duodenal) ou dois estágios (manutenção da prótese + realização de derivação extra-anatômica) . (4, 5)
Apresenta mortalidade alta por associação ao quadro infeccioso e de presença de fístula, ocorrendo
em pacientes debilitados, com infecções recorrentes e
doenças prévias associadas .

CONCLUSÃO
A presença de fístulas aorto-entéricas pós-EDV representam um desafio de estrarégia terapêutica.
A condução somente com antibióticos não é efetiva e soma-se ao fato de tratar-se de um paciente debilitado.
O diagnóstico deve ser levantado assim que alterações na tomografia com ou sem angiografia forem
realizadas. A correção operatória deve ser anatômica
ou extra-anatômica (desvio axilo-femoral) e antibioticoterapia a longo prazo dever ser instituída.
Na ausência de fístula pode-se tratar sem a indicação operatória. (5)
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ABSTRACT - The principal indication for repair of abdominal aortic aneurysm is the endovascular approach when
the aortic anatomy is favorable. Graft infection has lower incidence, more related to re-intervations after the endovascular approach. It represents an operational challenge in a often debilitated patient. The antibiotic therapy is
long and with a broad spectrum. In this work we will present a case with secondary aortic fistulae after endovascular
repair and the decisions for the treatment.
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Lima CF, Pascolat G, Dias PB, Maestri VC, Baena ML, Mançaneira JF. Síndrome hemofagocítica pós vacinal:
um relato de caso. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):93-97.

RESUMO - Introdução: síndrome hemofagocítica (HLH) é uma condição agressiva e potencialmente fatal que
acomete principalmente crianças pequenas. Relato: menino, 2 meses, apresentou quadro catarral após realização de vacinas, evoluindo com anemia hemolítica e posterior coagulação intravascular disseminada, com
necessidade de uso de drogas vasoativas e ventilação mecânica. Realizado tratamento com pulsoterapia de
dexametasona, evoluindo com melhora completa do quadro. Discussão: a HLH corresponde a um distúrbio
na homeostase do sistema imune que atinge principalmente crianças. O tratamento deve ser feito através de
corticoterapia e, em alguns casos, drogas imunomoduladoras, imunossupressoras ou transplante alogênico
de células hematopoiéticas. Conclusão: a HLH é uma patologia pouco comum, e sua ocorrência após a administração de vacinas é pouco relatada. Apresenta sintomas que mimetizam infecções comuns e deve ser
aventada sua hipótese em casos de febre sem sinais de localização. Em geral, a evolução da doença é rápida
e cursa com alta morbimortalidade.

DESCRITORES - Síndrome Hemofagocítica, Linfo-Histiocitose Hemofagocítica, Reação pós-vacinal.
INTRODUÇÃO
Primeiramente descrita em 1952, a síndrome
hemofagocítica, também conhecida como linfo histiocitose hemofagocítica (HLH) é uma condição
agressiva e potencialmente fatal de ativação excessiva do sistema imune. Acomete principalmente
bebês e crianças pequenas, com ou sem condição
familiar predisponente. Os sinais e sintomas mais
comuns incluem febre, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia, erupção cutânea, sintomas neurológicos,
citopenias, ferritina sérica alta e alterações da função hepática e a maioria dos pacientes evolui com
envolvimento e falência de vários órgãos. Pacientes
não tratados têm sobrevida de meses, porém há boa
resposta se houver terapia específica, a qual baseia-se no diagnóstico ou alta suspeita clínica. Devem
ser iniciadas prontamente medicações para suprimir
a inflamação.1,2,3
HLH é classificado como primário ou familiar,

quando há uma mutação genética causadora da síndrome; ou secundário, se as alterações aparecem
após um gatilho e desenvolvem HLH aguda (doença viral, doença auto-imune, linfoma). Estima-se
que aproximadamente uma criança em cada 3.000
internada em um hospital pediátrico terciário tenha
HLH. E acredita-se que até um quarto dos casos
de HLH seja familiar. A fisiopatologia corresponde
a uma inflamação excessiva e destruição de tecidos devido a ativação imune anormal, causado pela
ausência de feedback negativo sobre macrófagos e
linfócitos, causando níveis altamente elevados de
citocinas.4,5,6
O diagnóstico segue uma série de critérios clínicos e laboratoriais. O objetivo geral do tratamento
é a supressão e controle da hiper-inflamação, através do transplante de células-tronco ou por meio de
medicamentos corticosteroides, imunossupressores,
imunomoduladores e citostáticos.1
Esse relato visa trazer para conhecimento mé-

Trabalho realizado no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie do Paraná.
1 - Residente de Pediatria do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie do Paraná.
2 - Preceptores e Chefes do Serviço de Pediatria do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie do Paraná.
3 - Doutorandos do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie do Paraná.
Endereço para correspondência: Camila Ferreira Lima - Rua Juscelino Gonçalves, 99, casa 15 - Telefone: +55 41 998768307
Endereço eletrônico: cami_lima9@hotmail.com

94

Síndrome hemofagocítica pós vacinal: um relato de caso.

dico e acadêmico o caso de um paciente internado no
Hospital Universitário Evangélico Mackenzie com o
diagnóstico de síndrome hemofagocítica a fim de que
tal patologia seja diagnosticada e tratada de forma mais
rápida, haja vista que representa uma condição grave e
potencialmente fatal.

RELATO DE CASO
Paciente I.N.M.T., 2 meses, sexo masculino, pesando 5540g foi admitido no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie por "tosse". Apresentava quadro de
desconforto e esforço respiratório, tosse e coriza, com
um dia de evolução. Início dos sintomas após administração das vacinas do 2º mês. Apresentou pico febril
(39ºC) e fez uso de nebulização com broncodilatador,
sem melhora. Paciente previamente hígido, tinha um
internamento nos primeiros 7 dias de vida em UTI neonatal por infecção neonatal precoce. Calendário de vacinas atualizado, sendo realizadas vacinas (pentavalente, pneumo-10, VIP e rotavírus) há 1 dia. Sem história
familiar relevante. Não tinha contato com tabagistas ou
demais poluentes. Ao exame admissional, encontrava-se em regular estado geral, taquipneico, em HOOD
40%, mantendo FC 160 / FR 56 / SAT 98%. Ao exame
torácico, apresentava murmúrios vesiculares presentes
bilateralmente, expansibilidade pulmonar e simétrica,
sibilos esparsos, tiragem subcostal e discreta retração
de fúrcula. Internado com diagnóstico de bronquiolite.
Realizados exames laboratoriais de entrada, com
PCR: 16,5; Hb: 9,1; VG: 26,2; leucócitos: 5000; metamielócitos: 1%; bastões: 10%; segmentados: 70%; eosinófilos: 1%; linfócitos: 14%; monócitos: 4%; desvio nuclear
à esquerda / plaquetas 131.000. Parcial de urina inocente. No dia seguinte foram realizados exames de imagem que mostraram: Raio X de tórax com sinais de hiperinsuflação, sem consolidações. Nos dias seguintes, o
paciente evoluiu com aumento da PCR, sendo o maior
valor de 26,4 mg/L no terceiro dia de internamento. O
valor de hemoglobina que era de 9,1 no primeiro dia,
passou para 8,3 no dia seguinte e chegou ao menor
valor de 6,1 no terceiro dia. O valor das plaquetas, por
sua vez, de 131.000 no dia do internamento, passou
para 85.000 no dia seguinte e posteriormente 55.000 no
terceiro dia.
Com três dias de evolução o paciente mantinha taquipneia e esforço respiratório, evoluiu com distensão
abdominal e diarreia. Apresentava também febre e irritabilidade e evoluiu com gemência. Foi prescrito bôlus,
iniciada terapia antibiótica (ceftriaxona 100mg/kg/dia
e ampicilina 200mg/kg/dia) e plano básico de suporte
volêmico (NHD). Solicitada coleta de LCR, com piora
do estado geral do paciente após coleta. Apresentou FC
190, FR: 95, saturação 91% em ar ambiente com esforço
respiratório importante presente, moteamento generalizado da pele, tempo de enchimento capilar lentificado.
Após estabilização clínica, solicitada transfusão de
papas de hemácias 15ml/kg e concentrado de plaque-

tas. No decorrer da noite, paciente voltou a apresentar
taquicardia, moteamento e balanço torácico. Optado
pela realização de intubação orotraqueal. Após procedimento, foi aspirada moderada quantidade de secreção sanguinolenta em cânula. Mantido em ventilação
mecânica com NHD total e sedação contínua.
No quarto dia de internamento, paciente mantinha-se em estado grave, monitorizado. Nesse dia, realizada nova transfusão sanguínea (10ml/kg), mantida
dobutamina (10 mcg/mg/min). No dia seguinte, ainda
estava em estado grave, porém estável, continuando a
apresentar moteamento generalizado, preenchendo critérios diagnósticos para síndrome hemofagocítica. Mantendo febre, hepato e esplenomegalia, alteração em sistema nervoso central, sangramento em cavidade oral,
bicitopenia e hipertrigliceridemia (<170mg/dl). Iniciado
pulsoterapia com dexametasona (0,3mg/kg/dia).
Após 2 dias de corticoterapia, paciente apresentou
melhora expressiva do quadro clínico, sendo possível
a realização da extubação e manutenção da oxigenação em HOOD a 40%, paciente encontrava-se ativo
e reativo, afebril, aceitando bem a dieta. Hemograma
realizado em dia 23/06 apresentando hemoglobina de
14,4 mg/dL, com melhora dos padrões leucocitários.
Plaquetas com valor de 283.000/mm³. Paciente recebeu
alta hospitalar no décimo dia de internamento.

DISCUSSÃO
A HLH é uma síndrome de ativação imune excessiva que afeta mais frequentemente crianças até os 18
meses de idade, como o paciente relatado nesse caso.
Ela pode ocorrer como um distúrbio familiar ou esporádico e pode ser desencadeada por uma variedade de
eventos que perturbam a homeostase do sistema imune4, como por exemplo a resposta imunológica a aplicação de vacinas. Os pacientes com HLH podem ter um
único episódio da doença ou episódios recidivantes,
ocorrendo recidivas com mais frequência em pacientes
com HLH familiar. O gatilho instigante para um episódio agudo é frequentemente uma infecção. O gatilho
infeccioso mais comum é a infecção viral causada pelo
vírus Epstein-Barr (EBV).7 Defeitos genéticos desempenham um papel importante na infância. A informação
genética pode ser útil para determinar a probabilidade
de recorrência, a necessidade de transplante de células
hematopoiéticas e o risco de HLH nos membros da família.8 Nesse caso, não havia histórico familiar nem foi
investigada a herança genética da criança.
A HLH se apresenta como uma doença febril com
envolvimento de múltiplos órgãos. Assim, os sinais e
sintomas iniciais podem imitar infecções comuns, febre de origem desconhecida, hepatite ou encefalite.
Com poucas exceções, as características clínicas são
semelhantes, independentemente de um defeito genético subjacente ter sido identificado. As características
clínicas e laboratoriais mais prevalentes são febre, em
até 95% dos casos, bicitopenias (92%), esplenomegalia,
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hemofagocitose, aumento do nível sérico da ferritina,
hipertrigliceridemia ou diminuição nos níveis de fibrinogênio (89%), elevação de CD25, em 97% dos casos e
diminuição da atividade celular das NK (71%).6,9 Nosso
paciente apresentou, durante evolução do quadro, pelo
menos 5 dos principais achados.
Conforme observou Jordan et al., em sua pesquisa
em 2011, a maioria dos pacientes, inclusive o relatado
nesse caso, evolui para um estado grave, com envolvimento de vários órgãos, citopenias, anormalidades
da função hepática e sintomas neurológicos. Deve-se
priorizar a avaliação rápida do envolvimento de órgãos,
incluindo testes para insuficiência da medula óssea,
anormalidades hepáticas, envolvimento neurológico e
ativação imune, com o objetivo de iniciar o tratamento
o mais rápido possível, uma vez que o diagnóstico (ou
uma alta probabilidade) seja estabelecido. A avaliação
deve se concentrar na identificação de erupções cutâneas, sangramento, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia e anormalidades neurológicas. Exames laboratoriais que auxiliam na avaliação da HLH geralmente são
realizados como parte da investigação de uma doença
febril que envolve múltiplos órgãos. Outros, como ferritina sérica, triglicerídeos e estudos imunológicos de
rastreamento, devem ser feitos imediatamente.10 Durante os primeiros 4 dias de evolução do quadro, todos os
exames disponíveis pelo serviço foram solicitados.
BERGSTEN et al., recentemente sugeriram que, em
suspeitas da síndrome, deve-se coletar em todos os pacientes hemograma completo com diferencial, estudos
de coagulação, ferritina sérica, testes de função hepática (ALT, AST, GGT, bilirrubina total, albumina e lactato
desidrogenase) e triglicerídeos séricos.6 Níveis de ferritina acima de 10.000ng/ml aparentam ser específicos
para HLH, porém não são muito sensíveis.11 Com base
nos sintomas ou no grau de suspeita da presença de
HLH, deve-se realizar os seguintes estudos: Culturas de
sangue, medula óssea, urina, líquido cefalorraquidiano;
sorologias para o vírus Epstein-Barr, citomegalovírus,
adenovírus e outros vírus suspeitos; avaliação da medula óssea; eletrocardiograma, radiografia de tórax e
ecocardiograma. A punção lombar com líquido cefalorraquidiano deve ser realizada para todos os pacientes,
incluindo culturas e testes de vírus conforme indicado
por achados clínicos e epidemiologia. O LCR é anormal
em mais da metade dos pacientes com HLH, com achados de pleocitose celular, raramente hemofagocitose e
proteína elevada. Ressonância magnética cerebral, com
e sem contraste, para avaliar a possibilidade de infiltrações parameningeais, derrames subdurais, necrose
e outras anormalidades; tTomografia computadorizada
do pescoço, tórax, abdômen e pelve para avaliar a malignidade oculta; ultrassonografia abdominal, se o exame físico para esplenomegalia for inconclusivo.9
Idealmente, o diagnóstico de HLH é baseado no
preenchimento dos critérios publicados utilizados no
estudo HLH-2004. Um diagnóstico presuntivo depende
da presença de elementos específicos, dos resultados
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de exames laboratoriais e de uma visão diferenciada
do estado clínico geral. O diagnóstico é confirmado a partir da presença de cinco dos oito achados:
febre≥38,5°C; esplenomegalia; citopenia sanguínea periférica, com pelo menos dois dos seguintes itens: hemoglobina <9 g/dL, plaquetas <100.000 ou contagem
absoluta de neutrófilos <1000; hipertrigliceridemia (em
jejum >265 mg/dL) e/ou hipofibrinogenemia (fibrinogênio <150 mg/dL); hemofagocitose na medula óssea,
baço, linfonodo ou fígado; atividade celular NK baixa
ou ausente; ferritina> 500 ng/mL (> 3000 ng/mL); CD25
solúvel elevado. No presente estudo, foram encontrados 6/8 critérios, sendo que dois deles não foram obtidos. Ainda assim, importante salientar que os critérios
foram baseados em ensaios clínicos e é improvável que
englobe todos os casos de HLH. Logo, considerando
também a alta mortalidade na ausência de tratamento,
existe a indicação de iniciar a terapêutica em casos de
alta suspeição.4, 3, 10
Pode haver dificuldade de diferenciar HLH da sepse ou da síndrome de disfunção de múltiplos órgãos
(SDMO). Ambos os grupos de pacientes, podem ser os
mais graves na UTI. Muitas vezes há indícios de que a
gravidade da inflamação pode ser maior do que o esperado para doenças críticas e uma investigação mais
aprofundada para uma possível HLH precisa ser considerada. Esses pacientes apresentam febre persistente
com citopenias significativas, especialmente trombocitopenia, e requerem múltiplas transfusões. Hipofibrinogenemia pode ser útil para distinguir HLH de sepse,
embora a coagulação intravascular disseminada (CIVD)
seja comum às duas. Hepatoesplenomegalia comumente observada na HLH, mas não na sepse, pode auxiliar
no diagnóstico diferencial. Se presente, a hemofagocitose no tecido e na medula óssea pode ser sugestiva
de HLH, contudo a hemofagocitose também pode ser
encontrada em pacientes criticamente enfermos sem
outras características de HLH.11
O objetivo da terapia é suprimir a inflamação com
risco de vida destruindo as células imunes. Nenhuma
droga foi aprovada para HLH, porém, conforme elucidada na pesquisa de Marsh et al., em 2013, a terapia
consiste em uma série de tratamentos semanais com
dexametasona e etoposídeo. Metotrexato e hidrocortisona são administrados àqueles com doença do sistema
nervoso central (SNC). Pacientes que não estão melhorando continuam com a terapia como uma ponte para
o transplante alogênico de células hematopoiéticas
(HCT). O HCT será necessário naqueles com mutação
genética, doença do SNC ou recidiva da doença. 12 Locatelli et al., em 2020, utilizou empalumabe (anticorpo
monoclonal anti-interferon- γ IgG1) para o tratamento
de HLH e o associou como uma opção de tratamento
para doenças de difícil controle e baixo nível de efeitos
tóxicos. Felizmente, nosso caso não se enquadra nos
critérios de necessidade de transplante, nem de uso de
empalumabe, pois além de haver boa resposta ao tratamento, não foi observada recidiva desde então. 13
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Em 2004, um novo protocolo terapêutico foi iniciado. As principais modificações são relacionadas ao uso
precoce da ciclosporina e a adição da hidrocortisona ao
metotrexato. Quando o HLH é desencadeado por uma
infecção aguda ou por exemplo, doenças reumatológicas, o tratamento do gatilho é apropriado, pois pode
remover o estímulo para a ativação imune. Pacientes
menos agudos e estáveis podem

ser capazes de tolerar
o tratamento apenas da condição desencadeante sem
terapia específica. Não há consenso quanto à terapêutica inicial ideal bem como a sua duração. O presente
caso, por ter sido diagnosticado e tratado precocemente, foi abordado exclusivamente com corticoterapia,
com excelentes resultados. A terapia proposta no protocolo HLH-94 consiste em 8 semanas de indução com
etoposídeo e dexametasona.10, 14
A doença associada ao EBV comumente responde
ao tratamento padrão e rituximab pode ser um bom
adjuvante terapêutico, uma vez que pode diminuir a
carga viral.11
Muitas infecções podem desencadear HLH. A pesquisa de vírus comuns associados ao HLH por reação
em cadeia da polimerase deve ser feita, pois a infecção
simultânea, é a principal preocupação. Infecções atípicas que podem causar citopenias, elevações de marcadores inflamatórios e outras características da HLH
incluem leishmaniose visceral, micobactérias atípicas,
tuberculose, histoplasmose, Erlichia, Bartonella, espécies de Brucella, adenovírus e herpes simplex disseminados. Na maioria dos casos, essas infecções devem
ser consideradas como quadro falseador da HLH, pois
o tratamento direto da infecção é preferível a supressão
imunológica dirigida para HLH.11
A indicação da realização de HCT existe nas seguintes condições: mutações no gene HLH homozigoto
ou heterozigótico composto, falta de resposta à terapia inicial, envolvimento do SNC e malignidade hematológica. Em relação ao prognóstico, sem terapia, a
mortalidade é alta. Como exemplo, aqueles com uma
mutação herdada em um gene HLH têm uma sobrevida de aproximadamente dois meses sem tratamento.

Já pacientes tratados com o protocolo HLH-94 tiveram
uma sobrevida média de 54% em 6 anos.15 Aqueles com
envolvimento neurológico e menores de 6 meses tiveram uma sobrevida mais baixa; os com doença familiar,
a maioria submetidos ao HCT, tiveram um prognóstico
semelhante aos sem doença familiar. Sequelas de longo prazo da doença e/ou tratamento incluíram efeitos
neurológicos tardios que variaram de retardo mental
grave a dificuldades de aprendizado e paresia nervosa; e outros danos a órgãos, como insuficiência renal,
bronquiolite obstrutiva e retardo de crescimento.16 Nosso caso ocorreu há 4 meses. Existe o acompanhamento
ambulatorial com o paciente e, até a presente data, não
foi observada nenhuma das sequelas supracitadas.
Observa-se que a maioria dos pacientes que recaem o fazem dentro de um ano da doença aguda inicial. A recidiva é mais provável naqueles com mutações no gene HLH em comparação com aqueles sem
mutações.8 O risco de recaída deve ser minimizado,
reduzindo a exposição a condições de disparo, se possível. Isso inclui manter o controle das condições reumatológicas e malignidades hematológicas subjacentes
e prevenir infecções e outras alterações da homeostase
imune.7 Como foram relatadas recorrências após a vacinação, deve-se evitar a vacinação nos primeiros seis
meses após o tratamento e, em seguida, administrar as
vacinas uma por vez, em vez de combinar várias vacinas durante a mesma visita.10,17
A síndrome hemofagocítica reacional é uma patologia pouco comum, associada principalmente ao
EBV. Sua ocorrência após a administração de vacinas
é pouco relatada. A HLH está relacionada a algum tipo
de alteração na resposta imune e deve sempre ser considerada ao investigar pacientes com febre de origem
indeterminada que apresentam bicitopenias e envolvimento de outros órgãos. Em geral, a evolução da doença é rápida e cursa com alta morbimortalidade. Desta
forma, é essencial o diagnóstico precoce a implementação do tratamento para boa evolução.

Lima CF, Pascolat G, Dias PB, Maestri VC, Baena ML, Mançaneira JF. Post vacinal hemofagocytic syndrome: a case
report. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):93-97.

ABSTRACT - Introduction: Hemophagocytic syndrome (HLH) is an aggressive and potentially fatal condition that
affects mainly young children. Report: A 2-month-old boy presented with catarrhal symptoms after vaccinations,
evolving with hemolytic anemia and later disseminated intravascular coagulation, requiring the use of vasoactive
drugs and mechanical ventilation. Treatment with dexamethasone pulse therapy was performed, progressing with
complete improvement of the condition. Discussion: HLH is a disorder in the homeostasis of the immune system
that affects mainly children. Treatment should be done through corticotherapy and, in some cases, immunomodulatory, immunosuppressive drugs or allogeneic hematopoietic cell transplantation. Conclusion: HLH is an uncommon
pathology, and its occurrence after vaccine administration is rarely reported. It presents symptoms that simulates
common infections and its hypothesis should be considered in cases of fever without signs of localization. In general, the evolution of the disease is fast and progresses with high morbidity and mortality.

KEYWORDS - Hemophagocytic syndrome, Hemophagocytic lymphohistiocytosis, Post-vaccination reaction.
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USO DO PRINCÍPIO DE MITROFANOFF COM TÉCNICA DE
YANG-MONTI PARA DERIVAÇÃO URINÁRIA: RELATO EM
PACIENTE JOVEM.
USE OF THE MITROFANOFF PRINCIPLE AND YANG-MONTI TECHNIQUE
FOR URINARY DIVERSION IN A YOUNG PATIENT: CASE REPORT.
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Machado-Júnior PAB, Bertinato GP, Garbers LAM, Lunedo AC, Feltrim JES, Contar AP. Uso do Princípio de Mitrofanoff com Técnica de Yang-Monti para Derivação Urinária: Relato em Paciente Jovem. Rev. Méd. Paraná,
Curitiba, 2020;78(2):98-100.

RESUMO - Objetivo: relatar o caso de uma paciente submetida a cirurgia de derivação urinária utilizando o
princípio de Mitrofanoff com a técnica de Yang-Monti. Caso clínico: paciente, feminino, 26 anos, apresentou-se com queixas de dor para realização de sondagem vesical por sequela de bexiga neurogênica subsequente
a ressecção prévia de tumor medular. Após falha medicamentosa, decidiu-se pela urostomia a fim de formar
um conduto cateterizável no abdome, seguindo o princípio de Mitrofanoff. Durante o ato cirúrgico, houve
aposição do apêndice cecal na cúpula da bexiga objetivando anastomosar sua extremidade distal na cicatriz
umbilical. Entretanto, devido à sua falta de comprimento, optou-se por alongar o conduto com um segmento
intestinal remodelado pela técnica de Yang-Monti. Comentários: o princípio de Mitrofanoff com a técnica de
Yang-Monti, utilizando segmentos intestinais remodelados devido à incompatibilidade do apêndice cecal,
demonstrou-se segura e efetiva para o tratamento da incontinência urinária.

DESCRITORES - Incontinência Urinária, Derivação Urinária, Bexiga Urinária Neurogênica.

INTRODUÇÃO
A incontinência urinária (IU) é definida como
qualquer perda involuntária de urina, e faz parte
das doenças crônicas não-transmissíveis mais relevantes nos Estados Unidos (1). Esta condição, além
do impacto social, propicia um aumento nos custos
de atendimento à saúde e prejudica principalmente
a qualidade de vida dos indivíduos acometidos (2) .
Uma das causas para a ocorrência de IU é a
bexiga neurogênica, podendo ser resultado de uma
lesão neurológica central ou periférica. A etiologia
pode ser congênita, como nos casos de paralisia cerebral e mielomeningocele, ou adquirida, como no
trauma raquimedular, esclerose múltipla e tumores
compressivos do canal medular (3). Clinicamente, a
bexiga neurogênica pode manifestar-se por IU ou
por retenção urinária, sendo mais comumente apre-

sentada na forma de incontinência.
Atualmente, existem 3 linhas de tratamento
para a IU. Sendo a primeira a terapia comportamental, através de estratégias de micção, mudança
de hábitos alimentares e treinamento esfincteriano;
seguida da terapia medicamentosa com anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos e agonistas beta-3
e, por fim, existem as terapias cirúrgicas por meio
das derivações urinárias ou amplificações vesicais.
Essas derivações permitem que haja um controle do
fluxo externo de urina através de bolsas coletoras
passivas, ou através do cateterismo de reservatórios
naturais (bexiga) ou criados cirurgicamente (2,4).
Um protótipo para essa derivação foi descrito
em 1980 por Paul Mitrofanoff, com a criação de uma
comunicação entre a bexiga e a parede abdominal
através do apêndice cecal (5), permitindo o esvaziamento vesical através de cateterismo intermitente
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2 - Serviço de Urologia - Hospital Cruz Vermelha Brasileira.
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Endereço eletrônico: angelocontar@uropar.com.br
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limpo. A partir de então, outras técnicas surgiram com
base neste princípio, e em 1997 Monti et al. descreveram o procedimento com a utilização de segmentos
intestinais tubularizados transversalmente (6), formando,
assim, a base técnica para o tubo de Yang-Monti.
A criação dessas técnicas mudou radicalmente a
morbidade gerada pela incontinência urinária, sendo
então consideradas opções viáveis em pacientes portadores de bexiga neurogênica e com dificuldades para
realizar o cateterismo uretral. A seguir, relata-se um
caso do uso da técnica de Yang-Monti para derivação
urinária em uma paciente jovem.
FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO DA TÉCNICA DE YANG-MONTI.
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à parede abdominal e, para isso, optou-se por alongar
esse conduto cateterizável com um segmento intestinal remodelado pela técnica de Yang-Monti. Portanto,
o conduto cateterizável foi confeccionado através da
união do apêndice cecal e uma alça intestinal retubularizada anastomosados à cúpula da bexiga e cicatriz
umbilical, sendo essa técnica ainda pouco utilizada.
No período pós-cirúrgico, a paciente evoluiu bem,
com estadia hospitalar de 5 dias. Na consulta de seguimento, a paciente apresentou-se assintomática, relatando boa adaptação ao estoma, diurese presente (1500ml
em 24 horas) com orientação do cateterismo do estoma
diariamente em um período de 6 meses.
FIGURA 2: ESTOMA CATETERIZÁVEL EM CICATRIZ UMBILICAL
APÓS 30 DIAS DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.

FONTE: GHONEIM, MOHAMED; 2005.

RELATO DE CASO
Paciente do sexo feminino, 26 anos, procedente de
Curitiba. Apresentou-se no consultório de Urologia no
Hospital da Cruz Vermelha queixando-se de dor e dificuldade para realização de auto-cateterismo vesical devido a hiperreflexia de bexiga, originada como sequela
de ressecção prévia de tumor medular (ependimoma).
Como comorbidades, apresentava hipertensão arterial
sistêmica e infecções do trato urinário de repetição,
com perda funcional do rim direito. A urotomografia
prévia revelou um rim direito com dimensões reduzidas, compatíveis com nefropatia crônica, sem sinais de
dilatações ou litíase renal. No rim esquerdo, observou-se redução da espessura do parênquima, sem dilatações do sistema coletor. Em relação à bexiga, apresentava-se repleta, com paredes espessadas e trabeculadas,
inferindo esforço miccional e/ou processo inflamatório
e infeccioso crônico. Nesse momento foi discutido com
a paciente a possibilidade da terapia cirúrgica, a ser
decidido em conjunto em próximo encontro ambulatorial. Em consulta subsequente, ainda com as mesmas
queixas relacionadas ao auto-cateterismo, foi orientada
ao uso de Norfloxacino 200mg em dose profilática. No
terceiro atendimento, discutiu-se o caso e optou-se, em
conjunto com a paciente, pela realização de urostomia,
a fim de formar um conduto cateterizável no abdome,
a partir do princípio de Mitrofanoff.
Durante o ato cirúrgico, tentou-se realizar a aposição do apêndice cecal na cúpula da bexiga objetivando-se a anastomose de sua extremidade distal na
cicatriz umbilical, servindo como estoma urinário. O
apêndice da paciente, no entanto, não obteve comprimento o suficiente para estender-se da cúpula vesical

DISCUSSÃO
Para que o mecanismo de continência do organismo funcione de maneira adequada, é necessário que
haja uma coordenação neuromuscular entre a bexiga, a
uretra e os músculos esfincterianos, todos em perfeita
integração com a função executiva do sistema nervoso
central.
A bexiga neurogênica, como sequela de lesões
neurológicas compressivas, é uma das principais causas
de IU (7). Nessas ocasiões, o paciente deverá ser submetido ao processo de cateterismo intermitente, a fim de
reduzir acúmulo de urina vesical e, por consequência,
evitar as perdas urinárias involuntárias decorrentes da
espasticidade vesical.
Em nosso caso, as principais queixas da paciente
eram infecções urinárias de repetição, que inclusive levaram à perda funcional do rim direito, à incontinência
urinária e à necessidade de cateterização intermitente.
Por conta disso, a técnica cirúrgica de derivação urinária foi optada pela equipe de Urologia do hospital,
a fim de priorizar o conforto da paciente, facilitar o
cateterismo através da cicatriz umbilical e beneficiar
suas atividades sociais rotineiras. Com esse manejo,
espera-se garantir a continência, preservar a função renal, assegurar a funcionalidade do método, diminuir o
número de hospitalizações e amenizar o desconforto
advindo do auto-cateterismo excessivo.
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Outro tratamento possível para a paciente do caso
seria através da técnica de amplificação vesical. Esse
modelo, apesar de garantir uma melhor continência
urinária, ainda exigiria o auto-cateterismo uretral e,
pelo fato de essa ser a principal queixa da paciente,
esse procedimento deixou de ser o optado pela equipe
de Urologia.
O apêndice cecal como método de derivação urinária é adequado por possuir bom aporte sanguíneo,
luz satisfatória, produção de muco (lubrificação) e fácil
implantação, sendo considerado como primeira alternativa de utilização (8,9). Entretanto, em casos de indisponibilidade por apendicectomia prévia ou incompatibilidade do seu comprimento para a formação de um
novo conduto, outros segmentos anatômicos podem
ser utilizados como forma de substituição do apêndice
(6,9)
. A técnica de Yang-Monti, utilizando segmentos intestinais reconfigurados, aprimorou e viabilizou o processo de autocateterismo intermintente limpo, de modo
a beneficiar a paciente de nosso caso.
A estenose do conduto cateterizável através da
cicatriz umbilical e o vazamento de urina através do
canal uretral anastomosado são complicações precoces
e tardias do procedimento (10). A paciente do caso, em

consultas subsequentes, apresentou-se satisfeita com
os resultados pós operatórios, além de negar essas ou
demais complicações. Ainda, a fim de evitar futura estenose, seguiu com orientações de sondagem diária do
conduto sem intercorrências.
Estudos e relatos prévios já demonstraram que a
técnica de Yang-Monti se mostrou eficaz em pacientes
com IU, melhorando de forma abrupta sua qualidade
de vida e facilitando o manejo da auto-cateterização,
além de garantir uma preservação da função renal e redução no número de hospitalizações advindas das suas
complicações (11). O caso da nossa paciente corrobora
com essa evidência pelo resultado apresentado após o
procedimento.

CONCLUSÃO
O princípio de Mitrofanoff e a técnica de Yang-Monti demonstraram-se seguros e eficientes para a
confecção do conduto cateterizável, cumprindo os objetivos do manejo da incontinência urinária e sendo
uma opção viável para os casos de bexiga neurogênica.

Machado-Júnior PAB, Bertinato GP, Garbers LAM, Lunedo AC, Feltrim JES, Contar AP. Atypical presentation of a
Meckel Diverticulum: case report and literature review. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):98-100.

ABSTRACT - Objective: To report the case of a patient submitted to a urinary diversion surgery using the Mitrofanoff
principle with the Yang-Monti technique. Clinical case: A 26-years-old patient presented with complaints of pain for
bladder catheterization due to a neurogenic bladder sequel after previous spinal tumor resection. After drug-therapy
failure, urostomy was decided to form a catheterizable conduit in the abdomen, using the Mitrofanoff principle.
During the surgical procedure, the appendix of the cecal was affixed to the dome of the bladder in order to anastomosis its distal part to the umbilical scar. However, due to its lack of length, it was decided to lengthen the conduit
with an intestinal segment remodeled by the Yang-Monti technique. Comments: The Mitrofanoff principle associated
to the Yang-Monti technique using remodeled intestinal segments, due to the incompatibility of the cecal appendix,
proved to be a safe and effective procedure for the treatment of urinary incontinence.

KEYWORDS - Urinary Incontinence, Urinary Diversion, Neurogenic Urinary Bladder.
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RESUMO - O ensino da cirurgia experimental tem avançado e acompanhado o desenvolvimento das ciências. Os estudos teóricos e práticos evoluíram no sentido de se aprimorar o uso de modelos e simuladores
adaptados ao ensino, de modo a capacitar os alunos frente a novos desafios profissionais.
Podemos ter à disposição modelos e simuladores de origem biológica ou não, agregados de tecnologia ou
simplesmente em realidade virtual. Mas, o mais importante é o teste destes novos recursos (do método e do
estudante) e saber suas respostas frente às habilidades demonstradas pelos alunos, o conhecimento teórico
demonstrado na atividade prática e, também, seu comportamento individual dentro da equipe. Não sendo o
objetivo deste trabalho, mas noções de ética em experimentação cirúrgica serão discutidas.

DESCRITORES - Cirurgia experimental, educação

médica, modelos cirúrgicos, simulação em cirurgia.

INTRODUÇÃO
O uso de modelos experimentais para o aprendizado em cirurgia remonta desde a antiguidade,
quando Erasistratoos (304-258 a.C.) e Galeno realizaram testes e vivissecção em animais. Passando do
estudo da anatomia descritiva, da fisiologia, do estudo em imunizações (Pasteur testando a vacinação
em cães) e na cirurgia, Kocher (1841-1917) refinou
a sua técnica operatória. Em todos estes campos de
estudos, animais foram utilizados. (1)
Um experimento é um procedimento para
embasar, desaprovar ou validar uma hipótese. Ele
mostra causa-efeito e gera conhecimento, apesar da
possibilidade de não gerar uma aplicação clínica ou
cirúrgica imediata.(2)
A pesquisa em cirurgia não envolve apenas
pesquisa pura, mas também treinar e educar futuros professores. No final do século XIX e início do
século XX, W.S. Halsted já previa que esta atividade
era necessária.(3). O advento de novas técnicas, novas tecnologias, tem que estar embasados em prévia pesquisa. Mudou-se a metodologia para que
a experimentação fosse mais ética com o uso de
animais, redução, refinamento, substituição, já dis-

cutidos em 1959 por Russel e Burch ).(4,5,6)
Na fase pré-clínica, em pesquisa, estamos ainda
em tempos de nos permitir “tentativa – erro” e curva de aprendizado na prática? (modelo de Halsted
pensado para treinamento em cirurgias, no início do
século XX ).(7)
Talvez antes da prática em animais, um novo
campo na área da cirurgia surja, em particular na cirurgia experimental, que é o da cirurgia experimental simulada, desenvolvida a partir de experimentos
de baixa ou alta realidade.(8.9)
O objetivo deste trabalho foi o de revisar e procurar classificar os modelos e os simuladores experimentais existentes, quais são utilizados, materiais
empregados e quais possam ser também acessíveis
ao desenvolvimento dos futuros médicos e cirurgiões. Porém, não bastam os modelos e os simuladores, os futuros profissionais precisam ser testados
em campo prático. Ademais, far-se-á uma síntese de
como avaliar o conhecimento teórico administrado
para o campo prático.
CIRURGIA EXPERIMENTAL SIMULADA
Na proposição de um método, devemos perguntar o que espero deste método e o que gostaria

Trabalho realizado na Clínica Cardiológica Giffhorn.
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Endereço eletrônico: ccg.giffhorn@gmail.com
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de resultado aplicando este método.(10) Se desconheço
o resultado, não consigo estabelecer métodos ou modelos matemáticos precisos. Mesmo modelos de alta
segurança como utilizados pela NASA (National Aeronautics and Space Administration) ou aeronáutica, ainda assim falhas ocorrem. Sejam elas pela complexidade
do mecanismo ou pela falha de interpretação diante
das muitas variáveis existentes.

podem originar-se de origem animal ou não. Podem
estar agregados à tecnologia, serem complexos ou não,
combinarem tecnologia com biologia (materiais de origem vegetal ou animal).
Procuraremos dividir os modelos a partir de um
conceito de tecnologia (agregação de recursos de computadores, informática (realidade virtual) e robótica)
daqueles em que há simulação mas, com recursos limitados. (Quadro 2)

POR QUE SIMULAR UM AMBIENTE OPERATÓRIO?
Vários fatores motivam o uso de modelos e simuladores para o ensino e para o início da prática cirúrgica.
(Quadro 1) (11)
QUADRO 1. FATORES QUE MOTIVAM O USO DE MODELOS E
SIMULADORES EM CIRURGIA EXPERIMENTAL
Fatores
* aumento da complexidade das operações
* contensão no uso de animais em experimentação
* limitações da disponibilidade do paciente
* pressão médico-legal: maiores habilidades adquiridas em fase de
treinamento
* fiscalização em avaliação de desempenho vs custo-efetividade
LEGENDA: VS - VERSUS

A nível de cirurgia, podemos dizer que vários modelos podem ser utilizados para simulações em pesquisa. Ainda na fase de cirurgia experimental (C.E.), ou
mais especificadamente, para o aprendizado de técnica
operatória. Estes treinamentos podem ser com ou sem
agregação de tecnologia, complexos ou limitados, sintéticos ou não. Orçamento e planejamento disponíveis
são fundamentais para a definição de qual rumo a seguir.
TERMOS A SEREM DEFINIDOS
Simulador - é uma técnica educacional que permite interagir o desempenho da pessoa em treino num
ambiente que recria ou reproduz o cenário do mundo
real. Mas, não é igual ao mundo real.(7)
Modelo - refere-se a replica de um objeto ou de
um objeto que poderia existir.(2)
O QUE SIMULAR (TÉCNICA EDUCACIONAL)
Na escolha do modelo a ser utilizado em C.E.,
pode-se optar por uma operação completa ou apenas
uma fração da mesma. Isto implica em tempo disponibilizado, material a ser utilizado, e qual a demanda
principal solicitada.
Importante no estabelecimento do método, se habilidades ou conhecimentos serão avaliados. A escolha
do tipo de simulação (método educacional), baixa ou
alta complexidade, depende do grau de conhecimento
profissional.
MODELOS UTILIZADOS PARA SIMULAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
Os modelos experimentais em técnica operatória

Quadro 2. Modelos e simuladores em cirurgia experimental
Modelos não tecnológicos
1. Biológicos ou orgânicos
- origem vegetal
- origem animal
- industrializados
2. Não biológicos - plásticos, borrachas
Objetivos - prática operatória a nível básico
Modelos tecnológicos
1. Realidade virtual
2. Construção de modelos em 3D
3. Robótica
Objetivos - prática operatória a nível intermediário ou avançado

a) MODELOS NÃO TECNOLÓGICOS
Pode-se definir como modelos de menor custo,
para avaliação de habilidades de conhecimento mais
básico, menor fidelidade em que se avalia o estudo da
técnica.
Podem ser:
1. Biológicos ou orgânicos (12-18)
a) Vegetais
a1. frutas: banana, laranja
a2. legumes: cebolinha, vagem, feijão-verde
b) Animais
b1. toucinho
b2. casca de ovo
b3. suíno
		
b3.1 baço
		
b3.2 gradil costal
b4. coxa de frango
c) Industrializados - presunto com queijo
2. Não biológicos
d) 2d esponjas
e) 2e silicone
f) 2f borrachas
Objetivos operatórios:
- treinamento de incisões (a1, b1, c)
- anastomoses vasculares (a2) (2d, 2e, 2f)
(b3.1, b4) - microanastomoses
- neurocirurgia - microcirurgia (b2)
- flebotomias - b3.2
b) MODELOS TECNOLÓGICOS
3. Construção 3D - utilizando-se de imagens previas de tomografia(19)
4. Realidade virtual(22)
5. Robótica(23)
Objetivos operatórios:
- cirurgia plástica / reparadora (3)
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- dermatologia (3)
- ortopedia (4)
- cirurgia torácica (5)
AVALIAÇÃO DO MODELO - SIMULADOR E DO
“SIMULADO” (17,24,25)
Muito importante é saber se o que foi esperado
foi alcançado. Se o modelo escolhido foi adequado à
simulação.
Para uma melhor adequação na hora da avaliação,
pode-se dividir a avaliação em partes:
a) Desempenho do candidato:
- conhecimento do material operatório
- manipulação adequada do material operatório
- fluxo da operação
- sequência da operação
- conhecimento específico da operação / procedimento a ser realizado
b) Habilidades objetivas de técnica operatória:
- respeito aos tecidos
- manipulação excessiva / falta de precisão cirúrgica
- sutura inadequada
- escolha inadequada de fios cirúrgicos
c) Habilidades sociais e interativas:
- assistentes cooperam de modo adequado
- equipe coesa no procedimento pretendido
- estresse na equipe
- falta de planejamento operatório: descrição prévia da operação a ser realizada, ausência de verificação
dos materiais utilizados
Vale aqui comentar uma parte extremamente importante sobre as habilidades sociais e interativas de
uma equipe atuando em sistemas de alta complexidade. Sabe-se que percepções de erro, estresse, fadiga
dificultam decisões importantes e muitas vezes estão
embasadas somente em hierarquia.(26)
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ASPECTOS ÉTICOS DO USO DE MODELOS EM
CIRURGIA EXPERIMENTAL(27,28,29 )
Definições :
Placebo (‘sham’) - grupo controle em que não receberá benefício do estudo realizado.
Fantasma - um fantasma é uma parte de um órgão
do corpo, criado artificialmente de modo a materialmente mimetizar este órgão em sua natureza.
A utilização de modelos não tecnológicos e tecnológicos vem de encontro ao menor uso de animais
em experimentação. O mesmo não implicaria inadequações ao nível ético. Mas, em pesquisa, é incorreto o
não uso de grupo controle? Placebos não devem estar
fora de avaliações críticas e nem se não apresentarem
benefício algum.
Porém, se a nível de cirurgia este grupo deveria ser
parte de um tratamento estabelecido, o que podemos
dizer sobre o ensaio clínico randomizado?

CONCLUSÕES
A incorporação de novas tecnologias ao ensino
da cirurgia experimental num fato que é inexorável. O
acréscimo de modelos experimentais ao ensino, antes
da prática em animais, pode ser incorporada ao currículo do graduando sem prejuízo à grade de ensino.
A avaliação tanto do modelo quanto do avaliado
podem ser realizadas simultaneamente. A cada proposição de técnica operatória há um modelo a ser implementado.
Os modelos e simuladores apresentam uma vantagem de não acrescentarem discussões éticas à cirurgia
experimental, já que esta é uma disciplina de graduação, obrigatória na formação acadêmica.

Giffhorn H, Giffhorn MCAS. Experimentals models and simulation for surgical education in experimental surgery revision study. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):101-104.

ABSTRACT - The teaching experimental surgery has advanced and accompanied the development of the sciences.
The theoretical and practical studies have evolved in sense of improving the use of models and simulators adapted
to teaching, so as to enable students on new professional challenges. We can have models and simulators available
from organic origin or not, with technology aggregates or simply in virtual reality. But, the most important is to do
new tests of these new features (the teaching and the student methods) and know the answers in view of the student demonstrated skills, their theoretical knowledge demonstrated in practical activity, and, also, individual behavior within the team. Not being the goal of this paper, notions of ethics in surgical experimentation will de discussed.

KEYWORDS - Experimental surgery, medical education, surgical models, simulation in surgery.

104

Modelos experimentais e simuladores para ensino de cirurgias experimentais - estudo de revisão.

REFERÊNCIAS
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

Vaena MLHT, Andrade BGA, Souza DB, Oliveira ALA, Marques RG e col.
Aspectos históricos da cirurgia experimental animal e sua importaria no
desenvolvimento da cirurgia. Rev Bras Med Vet 2013;35(Supl.1): 101-106.
Daga H, Toshikhane H, Banne S. Experimental Models in Surgery.
WJPMR 2018;4(4): 320-322.
Kerr B, O’Leary JP. The Training of the Surgeon: Dr.Halsted’s Greatest
Legacy. Am Surg 1999;1101-1102.
Russel WMS, Burch RL. The principles of humane experiments technique,
1959, London,UK.
Doke, SK, Dhaka SC. Alternatives to animal testing: A review. Saudi Pharmaceutical
Medeiros AC. Pesquisa em cirurgia. Rev Col Bras Cir 2016;43(6):407-409.
Montbrun SL, MacRae H. Simulation in Surgical Education. Clin Colon
Rectal Sur 2012;25:156-165.
Garattini S, Grignaschi G. Animal testing is still the best way to find new
treatments for patients. Eur J Int Med 2017;39:32-35.
Combrisson H. Expérimentation animale, peut-on s'en passer ? Transfusion Clinique et Biologique 2017;24:93-95.
Taylor L. Surgical simulation training: What do you want and where do
you want it? Intern J Sure 2016; S31-S132
Aucar JA, Groch NR, Troxel SA. Eubanks SW. A Review of Surgical Simulation With Attention to Validation Methodology. Surg Laparosc Endosc
Percutan Tech 2005;15(2): 82-89
Brito APSO, Mainardi CR, Silva WMP, Brito MVH. Modelos experimentais
alternativos para o treinamento de incisões cirúrgicas. Para Res Med J
2017;1(1):e10.
Grahem HD, Teixeira RKC, Feijó DH, Yamaki VN, Valente AL, Júnior
DJSF et al. Treinamento de anastomoses vasculares de baixo custo: o
cirurgião vai à feira. J Vasc Bras 2017;16(3): 262-266.
Cokluk C. Using of Chicken Eggshell in the Microneusurgical Training
Model for Microdrilling of Sella Floor. Clinicsinsurgery 2017;2:1512.
15. Maluf Jr. I, Silva ABD, Groth AK, Lopes MAC, Kurogi AS Freitas RS,
et al. Modelo experimental alternativo para treinamento em microcirurgiarurgia. Rev Col Bras Cir 2014;41(1): 72-74.
Chen WF, Eid A, Yamamoto T, Keith J, Nimmons GL, Lawrence WT. A
novel supermicrosurgery training model: The chicken thigh. Plastic and
Reconstructive Surgery 2014;67:973-978.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

Tube MIC, Netto FACS, Oliveira AIP, Holanda AC, Barros BLS, Rezende
CCG et al. Surgical model pig ex vivo for venous dissection teaching in
medical schools. Acta Cir Bras 2017;32(1):157-167.
Góes Jr AMO, Yasojima EY, Chaves RHF, Albuquerque FBA. Aperfeiçoando um modelo de treinamento para técnicas cirúrgicas vasculares. J Vasc
Bras 2019;18:e20190032
Lee TY, Sun YS, Lin YC, Lin L, Lee C. Three-Dimensional Facial Model
Reconstruction and Plastic Surgery Simulation. IEEE Trans Inform Techn
Biom 1999;3(3):214-220
D’Souza N, Mainprize J, Edwards G, Binhammer P, Antonyshyn O. Teaching facial fracture repair: A novel method of surgical skills training
using three-dimensional biomodels. Last Surg 2015;23(2): 81-86
Luque MC, Hortelano AC, Romero PE. Use of #D Printing in Model Manufacturing for Minor Surgery Training of General Practitioners in Primary
Care. Apple Sci 2019;9:5212.
Hu H, Shao Z, Ye L, Jin H. Application of mixed reality technology in
surgery. Int J Clin Exp Med 2019;12(4): 3107-3113
Shalin GMM, Bruinsma GJBB, Stamenkovic S, Cuesta MA. Training in
robotic thoracic surgery - the European way. Ann Cardiothorac Surg
2019;8(2):202-209
Martin JA, Regher G, Reznick R, Macrae H, Murghan J, Hutchison C, Brown M. Objective structured assessment of technical skill ( OSATS ) for
surgical residents. Br J Surg 1997;84:273-8
Fann JI, Calhoon JH, Carpenter AJ, Merrill WH, Brown JW, Poston RS, et
al. Simulation in coronary artery anastomosis early in cardiothoracic surgical residency training: The Boot Camp experience. J Thorac Cardiovasc
Sure 2010;139:1275-81
Sexton JB, Thomas EJ, Helmreich RL. Error, stress, and teamwork in medicine and aviation: cross sectional surveys. BMJ 2000;320:745-9
Jones JW, McCullough LB, Richman BW. The ethics of sham surgery in
research. Journal V Surg 2003;37(2): 482-483.
Miller FG. Sham surgery. An Ethical Analysis. The American Journal of
Bioethics 2003;3(4):41-48
Ristolainen A., Colucci G, Kruusmaa M. A Phantom Pig Abdomen as an
Alternative for Testing Robotic Surgical Systems: Our Experience. Alternatives to laboratory animals: ATLA 2013:41(5): 359-67.

105
Rev. Méd. Paraná, Curitiba.
2020; 78(2):105-112.

Artigo de Revisão

O VIDEOGAME E A PERFORMANCE EM CIRURGIA POR VÍDEO.
VIDEO GAMES AND PERFORMANCE IN VIDEO SURGERY.
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Stieven Filho E, Nascimento IP, Namba MS, Rosa FM, Milcent PAA, Dau L. O videogame e a performance em
cirurgia por vídeo. Rev. Méd. Paraná, Curitiba, 2020;78(2):105-112.

RESUMO - Objetivo: O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica sobre a relação do uso do
videogame e o desenvolvimento de habilidades cirúrgicas. Material e Método: Foi utilizado a base de dados
da MEDLINE e SciELO para pesquisa. Após a leitura completa dos artigos, alguns outros artigos foram buscados pelas referências. Resultados: Na revisão foram encontrados 919 artigos compatíveis com a estratégia de
busca. Após a leitura do resumo foram selecionados 34 artigos que tinham alguma relação com videogame e
performance em cirurgia. Conclusões: A relação do uso do videogame e o desenvolvimento de habilidades
cirúrgicas tem evidências científicas pobres. O uso dos jogos eletrônicos, como aquecimento, para melhorar
a eficiência em cirurgia, tem respaldo na literatura.

DESCRITORES - Treinamento por Simulação, Cirurgia, Educação, Cirurgia Vídeoassistida.

INTRODUÇÃO
Mais de 150 milhões de norte-americanos jogam videogame, que gera um mercado de U$ 20 bilhões ao ano. No Brasil, pesquisa mostra que cerca
de 83% da população universitária tem o hábito de
jogar videogame.1-4
Alguns autores acreditam que haja evidências
de que jogar videogame melhora as habilidades cirúrgicas, sobretudo aquelas realizadas com ajuda
de um monitor, como endoscopia, laparoscopia e
artroscopia. Também são encontrados na literatura
dados que associam o uso do videogame com desempenho militar. Cadetes que foram treinados por
dez horas em videogame tiveram avaliações mais
altas que o grupo controle. De fato, os jogos eletrônicos estão no cotidiano dos aprendizes de cirurgia,
porém seu uso em ensino depende de fundamentação cientifica, além de quebra de paradigma dos
métodos de ensino.1,3,5
A complexidade dos procedimentos cirúrgicos
vem crescendo. Principalmente no que tange o número de equipamentos e materiais que devem ser
de domínio do cirurgião. Junto com a necessidade

deste aprendizado vem a diminuição do número
de horas de treinamento. Nos Estados Unidos é frequente as queixas de que as 80 horas semanais não
são suficientes para o ensino de um cirurgião. No
Brasil o limite é de 60 horas semanais e na Europa
48. Independente da opinião individual, o limite de
horas deve ser respeitado e a programação didática
deve se adaptar a essa realidade.6-9
Uma das preocupações mundiais é a diminuição do número de cirurgiões, em 2020, de acordo
com o Conselho de Educação Médica de Pós-Graduação dos Estados Unidos, haverá uma escassez
de cerca de 85.000 médicos. No Brasil o número de
médicos não será o problema a ser enfrentado. Se
levarmos em conta quantos profissionais são formados atualmente, em 40 anos, o Brasil terá algo em
torno de 1,5 milhão de médicos, número superior
ao de técnicos de enfermagem. Esse aumento de
oferta de vagas de ensino médico teve crescimento
exponencial na última década, colocando a qualidade do ensino em cheque. Logo a competência
da formação do cirurgião será o maior desafio da
educação médica brasileira deste século.10-12
Com a limitação do número de horas de trei-
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namento e com o aumento de número de pessoas a
serem capacitadas a dificuldade de ensinar aumenta.
Quanto maior o número de pessoas a serem treinadas,
mais dificuldade um aluno encontrará em passar tempo, na beira do leito do paciente ou no centro cirúrgico, sob supervisão do professor. Como consequência
25% médicos formados têm sensação de insegurança
em procedimentos cirúrgicos.13,14
É preciso encontrar alternativas no treinamento
em cirurgia para amenizar estes problemas. Ambientes de simulação e mesmo qualquer mecanismo aonde
as habilidades cirúrgicas possam ser treinadas, sem a
presença do paciente, podem ajudar. Nesse ponto podemos estudar como o videogame pode influenciar no
treinamento de cirurgia.
O videogame treina algumas capacidades que interessam ao cirurgião. Uma delas é o fato de executar
uma atividade olhando para uma tela e não para as
mãos. Esse tipo de aprendizado não é tão intuitivo,
pois o aprendiz é normalmente acostumado a executar atividades olhando para as mãos em seu cotidiano,
como amarrar os sapatos e comer.
Essas novas necessidades de domínio dos equipamentos, são fundamentais no ensino do cirurgião. Mesmo com todos esses percalços o residente ainda tem a
sala de cirurgia como local quase exclusivo de treino.7,15
O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica para encontrar na literatura três repostas:
Existe relação do uso do videogame e o desenvolvimento de habilidades cirúrgicas?
O videogame pode funcionar como fator preditor
de habilidade cirúrgica?
O videogame usado como aquecimento, antes de
um procedimento, traz algum benefício?

REVISÃO DA LITERATURA
O videogame como preditor de habilidade
Existem autores que acreditam na capacidade de
prever a habilidade cirúrgica de um indivíduo pelo seu
desempenho no videogame. Em um estudo foi comparado a performance laparoscópica, em que um grupo
passou pelo treinamento com videogame e outro não.
A correlação do treino com o videogame não foi significativa, mas os candidatos que tiveram escores mais
altos nos jogos, também tiveram maiores escores na
avaliação dos procedimentos em animais. Logo, para
cirurgiões iniciantes, o videogame pode ser um fator
mais eficiente na predição da habilidade, do que ferramenta de treino.5
Outro estudo observou que os candidatos que
apresentam uma boa coordenação entre o olho e a mão
no videogame também vão apresenta-las em cirurgias
por intermédio de vídeo. Nesse mesmo estudo não foi
visto uma diminuição do número de erros cometidos
entre os grupos.20,44
A caixa com webcam tem capacidade de avaliação
similar aos modelos comercias, para medir as habili-

dades básicas em laparoscopia. São modelos baseados
em uma caixa simples, que podem ser de vários tipos e
tamanhos, e uma webcam. Nesses modelos treinamentos é possível realizar atividades de pegar e transferir
objetos (peg transfer) (Figura 1).21,45,46
FIGURA 01

A relação do desempenho nas caixas com webcam
e no videogame é muito grande (r=0,82; p<0,001). Isso
é especialmente verdade com jogos aonde os movimentos das mãos se assimilam aos movimentos da caixa. Um exemplo é o jogo Shooting Range (Nintendo.,
Ota, Tokyo, Japan) da plataforma Wii (Nintendo., Ota,
Tokyo, Japan). O desempenho nesse jogo de tiro ao
alvo, tem forte correlação como desempenho em caixas de treino com webcam.21
Esse é o processo mais comum de validação
dos jogos de videogame para prever habilidade cirúrgica, eles são comparados com os simuladores, e não
com procedimentos cirúrgicos reais.
O aquecimento
O conceito de aquecimento é realizar alguma atividade antes do evento principal, a fim de aumentar o
desempenho. É muito usado em atividades esportivas,
dança e música. Já foi demonstrado que o aquecimento
pode melhorar a performance esportiva, assim como a
qualidade vocal. Também existe evidência de que simples processos, como peg transfer, podem melhorar o
desempenho em cirurgia quando usado no formato de
aquecimento.22,47,48
O aquecimento usado para cirurgia tradicional é
antigo, o primeiro estudo data de 1936. Já para demonstrar o efeito de aquecimento com simuladores
para cirurgias feitas com vídeo, o primeiro estudo é de
2010. Nesse estudo quinze minutos de aquecimento foi
suficiente para aumentar a performance em procedimentos de colecistectomia.23,49
Antes mesmo do estudo do efeito do aquecimento
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com simuladores, os videogames já tinham sido testados para esta função. O primeiro estudo ocorreu em
2008. Foi observado, em sistemas de simulação, que
estudantes melhoram a sua performance após jogar videogame. O jogo usado foi o Super Monkey Ball (SEGA
Corp., Ota, Tokyo, Japan) por dez minutos. Nesse jogo
é necessário fazer um controle multidirecional para
atingir os objetivos (Figura 2).22,50
FIGURA 02
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Os jogos de entretenimento também já foram comparados com jogos pedagógicos. O jogo Underground
(Grendel Games, Leeuwarden, Holanda), foi desenvolvido para treino de habilidades, porém quando comparado com o jogo Super Monkey, não se encontrou diferenças estatísticas entre eles. O resultado é interessante,
porque era de se esperar uma correlação mais significativa com o jogo pedagógico. Ao final, foi encontrado
que o jogo Super Monkey tem uma relação de maior
com a sutura, enquanto o jogo Underground com as
avaliações de habilidade.11
Alguns jogos pedagógicos de ensino médico, não
são focados na habilidade cirúrgica. O TKA Serious
Game (HETRU, Ontario, Canada) foi desenvolvido para
dar ao aluno ambientação em centro cirúrgico, treino
em tomada de decisão e memorização dos passos em
prótese total do joelho (Figura 4).25
FIGURA 04

Em 2011 o mesmo jogo foi testado em plataforma
móvel, Super Mon- keyball 2 (SEGA Corp., Ota, Tokyo,
Japan). O grupo que passou por dez minutos de aquecimento no celular, teve menos erros e atingiu maior
performance em simuladores. O achado se repete em
outros jogos, mostrando que o aquecimento pode funcionar em vários formatos.11,23,24
Tipos de jogos
A variação dos tipos de jogos existentes no mercado torna difícil a investigação do efeito do “videogame” de uma forma geral. Talvez com uma divisão
entre os tipos de jogos, encontremos uma significância
maior. Em um estudo randomizado, prospectivo, compara videogame e simulador, conclui que jogos que
têm um trabalho de visão espacial mais exigente, têm
correlação com habilidades cirúrgicas maior do que jogos no estilo tabuleiro. Nesse estudo foi comparado o
jogo Half Life (Sierra Entertainment Corp., Los Angeles,
Califórnia, EUA), um jogo aonde há grande navegação
virtual e tem aspecto tridimensional, com um jogo de
xadrez. O jogo Half Life teve maior correlação com desempenho de habilidades cirúrgicas que o Chessmaster
(UbiSoft, Rennes, França). Na Figura 3 é possível mostra a tela de navegação de cada jogo.1
FIGURA 03

Existem treze jogos de entretenimento, que já foram testados para a possibilidade de correlação com
habilidade cirúrgica. Sendo desses treze quatro no estilo jogo de ação, três no estilo primeira pessoa, três de
corrida, dois esportivos e um de xadrez. Também há
dezessete jogos que foram especificamente desenvolvidos para treino médico.26
Outro ponto a ser questionado seriam quantas
horas semanais de uso do videogame são necessárias
para a que os testes científicos sejam significativos.
Em um estudo foi encontrado que residentes que jogam videogame mais de cinco horas por semana têm
resultados em simuladores cirúrgicos superiores ao que
não jogam. Por outro lado, os alunos que não jogam
são mais sensíveis ao treinamento. Em outro estudo
foi encontrado que a partir de três horas de prática
semanal é possível melhorar em onze das doze tarefas
testadas.27,28
O jogo Super Monkey também foi testado quanto a
performance. Alunos de medicina submetidos ao jogo,
por mais de três horas semanais, erraram 47% menos
e foram 40% mais rápido em simuladores de cirurgia.10
A correlação parece girar em torno das três horas,
o que é abaixo do tempo médio que um adolescente
joga videogame, cerca de cinco horas semanais.10,51
Performance
O primeiro estudo que correlaciona a performance
cirúrgica com videogame é de 2003. Foi encontrado
uma relação entre o uso de jogos eletrônicos e desempenho em simuladores laparoscópicos. Alunos que
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jogavam videogame tiveram número menor de erros,
quando testados no MIST-VR (Mentice Medical Simulation, Gotemburgo, Suécia).33
Existem cinco estudos randomizados, controlados,
comparando videogame com performance em cirurgia
(Tabela 1).1,5,24,27,29,30
Dos cinco estudos apenas dois mostraram melhora significativa na performance cirúrgica em usuários
de videogame. Os dois estudos que mostraram essa
performance usaram simuladores para avaliar o videogame.1,24
Todos os estudos têm uma amostra pequena e um
curto período de avaliação. Logo a saber o real impacto
do videogame na performance cirúrgica ainda é uma
pergunta sem resposta.1,30
Mesmo com alguns estudos mostrando que quem
treinou por mais de três horas por semana tem menos
erros e executa tarefas mais rápido, estudos maiores e
mais rígidos são necessários para fazer a afirmação de
que jogos eletrônicos aumentam a performance cirúrgica.10,31
Quando se compara o treinamento no simulador
versus o videogame, há estudos que mostrem que não
há diferença e até casos que o videogame seja mais
eficaz. Em um estudo após seis semanas de treino com
Xbox (Microsoft, Redmond, Washington, Estados Unidos), houve mais ganho de habilidade motora do que
com o treino em simulador cirúrgico. Quem treinou no
videogame diminui o tempo cirúrgico em média e dezesseis segundos e quem usou o simulador em oito.28
Os jogos testados para avaliar o desempenho cirúrgico, foram selecionados buscando uma relação entre
percepção espacial e necessidade de bom controle motor. Em um estudo avaliando jogo de tênis na plataforma Wii, após quatro semanas de treino, foi observada
melhora da performance em simuladores de cirurgia
laparoscópica. Acredita-se também, que esses jogos,
fazem com que se execute um número menor movimentos para executar a mesma tarefa, ou seja, deixa o
cirurgião mais preciso.32,52

MATERIAL E METODO
Para esta revisão bibliográfica foi usado o termo
chave “videogame”. Ele foi cruzado com os termos cirurgia, artroscopia, educação, robótica, simulação em
computador e simulação.
Foi utilizado a base de dados da MEDLINE disponibilizada no pelo portal da PUBMED. Os termos foram
procurados no sistema MESH para assegurar a busca
pela melhor tradução da palavra-chave. A estratégia foi
montada com a ferramenta “add to search builder” aonde o termo videogame era chave e foi cruzado com os
demais.
A estratégia final ficou como: ("Video
Games"[Mesh]) AND ("General Surgery"[Mesh] OR "Arthroscopy"[Mesh] OR "Education"[Mesh] OR "Robotics"[Mesh] OR "Computer Simulation"[Mesh] OR "Simu-

lation Training"[Mesh]).
No portal da SciELO foi usado apenas o termo videogame.
Os artigos resultantes das estratégias acima foram
selecionados manualmente pela leitura do resumo .
Após a leitura completa dos artigos, alguns outros artigos foram buscados pelas referências.

RESULTADOS
No MEDLINE foram encontrados 871 artigos compatíveis com a estratégia de busca. Após a leitura do
resumo foram selecionados 34 artigos que tinham alguma relação com videogame e performance em cirurgia.1,3,5,7,10,11,16-43 Também foram selecionados artigos que
relacionavam com processo preditivo de performance
e capacidade avaliativa.
Na base de dados da SciELO, com termos de busca na língua portuguesa, foram encontrados 48 artigos,
porém nenhum deles tinha uma relação direta com a
intenção da revisão. Alguns artigos foram selecionados
para colocar os números epidemiológicos de uso e
efeitos do videogame na população brasileira.

DISCUSSÃO
Em 1992 o jornal JAMA cria o termo ‘‘Nintendo
surgeon”, colocando a geração que foi exposta aos jogos eletrônicos, como detentora de habilidades superiores para se tornarem cirurgiões, principalmente no
uso de sistemas de vídeo cirurgia. Há evidência para
se acreditar nessa possibilidade, ou pelo menos para
pesquisarmos, o impacto dessas habilidades guardadas nos novos aprendizes. Também pode-se esperar
que o mercado de equipamentos cirúrgicos se adapte
a capacidade dos cirurgiões. Equipamentos, que não
são passíveis de serem guiados por cirurgiões, não têm
mercado. Talvez seja o mercado que irá responder até
onde vai a habilidade da nova geração e não os estudos científicos.29,53
A simulação pode ser usada para aprendizado,
avaliação, certificação e treino. Ela é eficiente na avaliação do erro sistemático, além de ter valor preditivo
para performance futura de cirurgiões. Quando comparada aos jogos eletrônicos, a sua desvantagem seria a
disponibilidade. Os jogos de entretenimento estão nas
casas de muitos dos estudantes. Isso diminui custo de
um possível treinamento, pois o valor de simuladores
de alta tecnologia pode ser proibitivo para algumas realidades. Outra desvantagem de simuladores ou jogos
específicos é que normalmente eles só servem para o
treino de um procedimento cirúrgico, como o caso do
TKA Serious Game, que treina os passos da prótese total do joelho.25,33
A vantagem dos simuladores vem por conta de
serem mais estruturados para fazerem a validação de
competências específicas de um profissional. Simulações também podem preparar equipes para situações
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raras, com treinos agendados e padronizados. Essa
capacidade dos simuladores vem principalmente do
fato de eles possuírem escores específicos, montados
para avaliar o desempenho de tarefas predeterminadas.5,27,34,54-57
O processo de aquecimento, seja em simuladores
ou videogame, diminui a chance de erros em procedimentos cirúrgicos. Uma das hipóteses para este fator é a capacidade de reintrodução de uma habilidade
que já havia sido desenvolvida. Algo que foi treinado
e precisa ser recolocado em plano frontal para uma
execução mais fluida. Um outro fator pode ser o fato
de o aquecimento funcionar como uma checagem dos
passos cirúrgicos.22,49
Esses duas hipóteses acima fazem sentido quando
usado um simulador para aquecimento, já no caso do
videogame, elas ficam frágeis. Talvez a capacidade do
videogame de estimular as funções de visão e habilidade manual são explicações mais plausíveis, para que
aquecimento seja capaz de melhorar a performance
cirúrgica. Mesmo com documentação científica satisfatória de que o aquecimento melhora o desempenho
em cirurgia, seu uso não é comum em ambiente hospitalar.35,58,59
A capacidade do videogame de predizer a habilidade em cirurgia também foi registrada. Um autor
criou adaptadores ao controle do videogame, usando
produtos comerciais para treino de cirurgia. A intenção
do estudo é mostrar que é possível construir modelos
baratos de treino. A sua validação para treinamento foi
feita mostrando que cirurgiões experientes conseguem
escores mais altos nesses simuladores do que iniciantes. Apesar de ser um dado interessante, ainda existe
um gap entre dizer que este aparelho é capacitado para
melhorar as habilidades cirúrgicas.29
As mesmas conclusões podem ser encontradas em
outros trabalhos. Simuladores para artroscopia de ombro, construídos a baixo custo, conseguem discriminar
os cirurgiões com experiência de iniciantes. Os valores
foram significativos em todas as quatro metas avaliadas
no estudo.36
Simuladores de baixo custo são passiveis de serem
usados em domicílio, logo a disponibilidade de treino
é quase integral. Não apenas o custo, como a acessibilidade desses simuladores, os coloca como possíveis
ferramentas de treino complementar. A construção de
simuladores simples com material disponível em comercio local e eletrônico pode ser feita em qualquer
local. Um simulador de artroscopia de joelho ou coluna pode ser construído com menos de meio salário
mínimo.7,60-62
Quando comparado com simuladores de alta-fidelidade, os jogos pedagógicos são mais baratos e acessíveis. Ainda assim podem simular ambientes de crise,
passos cirúrgicos e treino em equipe. Suas limitações
são a ausência de feedback tátil e baixa correlação com
aquisição de habilidades motoras complexas.21,26,37,63-67
Alguns estudos mostram que o videogame melhora
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a habilidade visuoespacial. Essa pode ser a explicação
para que cirurgiões mais novos ganhem mais rapidamente as habilidades em artroscopias do que cirurgiões
mais velhos. Outra possibilidade é a de que os cirurgiões iniciantes estão mais tempo focados no aprendizado do que cirurgiões com carreiras estabelecidas.37,67-69
Uma hipótese que defenderia o aumento da performance com o uso de jogos eletrônicos é o treino
das duas mãos. Existem estudos que mostram que a
habilidade manual em montagem de blocos tipo tetris,
na mão não dominante, é superior em cirurgiões experientes quando comparado com iniciantes.33,38
Além de melhor habilidade visuoespacial, jogadores de videogame tem maior capacidade de perceber
alterações em sua visão periférica, são mais rápidos na
troca de objetivos e em enumerar tarefas. Essa habilidade aparece na cirurgia no que se refere a coordenação mão olho, que pode ser aferida nos testes de
transferência de objetos. Não são claras em funções
mais específicas e complexas, como dar um nó. Aparentemente quando a complexidade cirúrgica aumenta,
as diferenças de desempenho entre jogadores e não
jogadores de videogame tendem a desaparecer.5,37,70,71
Um estudo, que não conseguiu correlacionar os
usuários de videogame com o desempenho em simuladores, encontrou como único fator significativo o uso
de chopsticks para se alimentar. Uma possível explicação para isso é que o uso desse utensílio deixa claro o
movimento de fulcro, um dos pontos importantes para
manipulação de instrumental cirúrgico em cirurgias por
vídeo. Uma possibilidade para não ter relação com os
jogos eletrônicos é que a população estudada era jovem e quase todos tinham o videogame como parte
da rotina.39
O tipo de jogo pode influenciar na maneira como
a habilidade se desenvolve, jogos de corrida não aumentam a capacidade cirúrgica, já jogos em primeira
pessoa, com grande navegação, assim como jogos de
simulação de cirurgia podem dar alguma vantagem. O
que parece desenhar o fato de que jogos mais complexos, aonde decisões espaciais rápidas tem que ser
tomada, são mais próximos da decisão cirúrgica. Jogos
de fácil navegação demandam menos atenção e não
desenvolvem nenhuma habilidade necessária para cirurgia.3,37
Os jogos de entretenimento podem ter correlação
com desempenho no que se refere a algumas habilidades cirúrgicas, mas habilidade não é o único ponto
a ser treinado. Passos cirúrgicos e comportamento em
momentos de crise são peças fundamentais na montagem de um bom médico. Nesse ponto os jogos pedagógicos e simulações, especificamente desenhados para
cirurgia, levam clara vantagem. A capacidade de decisão, liderança e comunicação não são avaliadas nos
estudos dessa revisão.40,72,73
Apesar disso, há uma teoria de que o videogame desenvolve uma habilidade de atenção ponderada
(attentiona weighting). O que representaria uma ca-
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pacidade selecionar as tarefas que são importantes daquelas que são irrelevantes para atingir um resultado,
refletindo na precisão do cirurgião.37,74
Um dos pontos críticos dos estudos que avaliam
performance do videogame é a validação. Os estudos
compararam o videogame com simuladores de cirurgia
e não com o procedimento real. Isso ocorreu na maioria dos estudos e principalmente nos cinco principais.
Os princípios de construção de um simulador são muito próximos dos de um videogame. Uma possibilidade
dessa associação é de que os simuladores são muito
mais parecidos com videogames do que com cirurgia,
não sendo real a informação de que jogar videogame
aumente a habilidade cirúrgica, apesar de poder aumentar os escores em simuladores.1,5,24,27,37,41,75
Um estudo interessante, avaliando a capacidade
dos alunos em cirurgia robótica, mostrou uma relação
negativa do videogame com a performance de execução de nós. Os alunos, que não têm experiência com
videogame, tiveram um desempenho melhor. O autor
argumenta com o fato de que a cirurgia robótica é muito mais intuitiva que um procedimento por vídeo, que
seus passos são mais semelhantes a cirurgia convencional. Assim, toda vantagem da habilidade adquirida de
usar as mãos em um controle e observar os objetivos
em uma tela, não é aproveitada na cirurgia robótica.43
A questão videogame e performance em cirurgia
pode ser uma nova versão do “Efeito Mozart”. Em 1993
um estudo, publicado na Revista Nature, mostra que
crianças têm melhor desempenho a curto prazo, em
atividades mentais, depois de ouvir músicas de Mozart.
Foi popularizado o termo de que ouvir Mozart aumenta
a inteligência e um comércio de produtos foi criado a
partir desta afirmação. O Efeito Mozart ficou constatado com transitório. O Efeito Videogame pode estar no
mesmo caminho, funcionando muito mais como um
despertar das habilidades facultativas do que como ferramenta de treino de cirurgião.30,43,76,77
É consenso que a repetição é uma das chaves do
aprendizado em cirurgia. Quanto mais complexa a atividade, maior no número de repetições necessárias
para domínio. É documentado que a habilidade psicomotora adquirida pode fluir para uma atividade similar.
Essa é uma das bases do treinamento em cirurgia, ou
seja, o ensino deve focar na execução das habilidades
básicas necessárias para realizar um procedimento cirúrgico, pois esses fundamentos podem ser aplicados
em muitas ocasiões.24,78
A repetição apesar de fundamental, muitas vezes
traz exaustão para o praticante. Uma forma de amenizar
isso seria o fator diversão. Transformar parte do treino,
em uma atividade da qual o aprendiz tenha satisfação,

pode aumentar a dedicação. O videogame pode ser
claramente um fator prazeroso e de alívio de estresse,
difícil seria saber em que ponto ele se encaixaria no
treino de um médico.11,14
Jogar videogame não seria divertido se não houvesse uma evolução no aprendizado e na dificuldade
nos jogos. Aprendizado com dificuldades progressivas, em que o aluno percebe a evolução, gera mais
interesse e menos estresse. Essa didática é conhecida
como Gameficação e está em crescimento nos ambientes virtuais, não só o uso de jogos, como o processo
de aprendizado. Isso pode ajudar a criar um balanço
entre desafio e aprendizado, com ambiente descontraído.26,79,80
O Efeito Videogame pode levar alguns docentes a
refletir sobre como o aluno se sente durante o aprendizado. Além do foco no alcance do objetivo, que é
um cirurgião capacitado, temos que colocar um pouco de prazer no árduo caminho a ser percorrido. Não
por piedade dos aprendizes e sim para conseguir maior
adesão e eficiência no treinamento. Isso pode refletir
no domínio das habilidades básicas, aumentando a segurança dos procedimentos cirúrgicos e consequentemente diminuição no custo da saúde.40,81
Nenhum método pedagógico vai substituir o
aprendizado dentro do centro cirúrgico. Mas as habilidades, cujo aprendizado, não exijam a presença neste
local, não devem ocupar o tempo didático de uma sala
de cirurgia.33
Apesar do esforço e do avanço tecnológico, as técnicas de ensino em cirurgia por vídeo, ainda são subótimas. Cresce a insegurança em cirurgiões iniciantes,
como já citado anteriormente. A simulação, os jogos
pedagógicos e a Gameficação da educação médica, podem representar uma parte do caminho ao encontro de
um novo equilíbrio.11,13,33,82,83

CONCLUSÕES
Não existe na literatura sustentação de que o videogame melhore as habilidades cirúrgicas. Os estudos
que encontraram essa evidência comparam o videogame com o simulador e não com o ato cirúrgico em si,
deixado o resultado muito frágil.
Na avaliação de médicos inexperientes, aqueles
que tem bom desempenho em videogame tendem a
ir melhor nos simuladores de cirurgia, porém eles são
menos sensíveis ao treino.
O aquecimento por um curto período (10 minutos)
diminui de forma significativa o número de erros durante um procedimento cirúrgico.
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ABSTRACT - Purpose: The aim of this study is to review the literature concerning the relationship between videogame training and the development of surgical abilities. Method: The electronic databases of MEDLINE and SciELO
were searched for relevant studies. Additional studies were included based on the references of the previous studies.
Results: Nine hundred and nineteen studies were found. After reading the abstracts, 34 studies were selected and
included in this study. Conclusions: there is little existing evidence relating videogame training and the development of surgical abilities. However, warming up with videogame training seems improve surgical efficiency. It can
be concluded that, before the first surgery, warming up with videogame training can be useful to improve surgical
efficiency.

KEYWORDS - Simulation Training, Surgery, Education, Video games, Video-Assisted Surgery.
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RESUMO - Uma das coisas mais importantes em ver uma nova doença é entender sua origem e o mecanismo
de invasão das células saudáveis. O coronavírus está sendo estudado desde o surto de 2003 na China. Em
seguida, surge em períodos e o repouso desaparece. O coronavírus usa as proteínas do pico em sua superfície com associação a receptores celulares para mediar a infecção de suas células-alvo (pneumócitos tipo
II). O mesmo ocorre no trato gastrointestinal. Drogas que atuam na inibição de receptores de IECA e bloqueadores dos receptores tipo I da angiotensina II (BRA) usados nesses pacientes podem piorar a evolução
desses pacientes em unidade de terapia intensiva. O objetivo deste artigo é revisar o mecanismo de entrada
do coronavírus e suas implicações em pacientes em uso de inibidores da ECA e bloqueadores dos receptores
tipo I da angiotensina II. (ARB).

DESCRITORES - Receptores SARS-CoV, Síndrome respiratória aguda grave (SARS), Coronavírus, Enzimas de
conversão de angiotensina 2.

INTRODUÇÃO
Uma doença patogênica de emergência pode
nos trazer decisões mais rápidas e conclusões futuras concernem ao que é certo e errado. A nova
síndrome respiratória aguda grave por coronavírus
(SARS-COVID 19) emergiu da China com características importantes: disseminação rápida, alta virulência e exposição da fraqueza global em um plano de
contingência urgente.
Morcegos-ferradura chineses (família: Rhinolophidae) servem como hospedeiros reservatórios
naturais para SARS-COVID-19, gatos civetas e cães-guaxinim como hospedeiros intermediários e, devido ao contato potencial com animais, transmissão
de humano para humano.1
Li et al. (2003) disseram que as proteínas de
pico dos Coronavírus que causaram a SARS fizeram
uma associação com receptores celulares para mediar a infecção de suas células-alvo.2

O SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA RECEPTOR (RARS).3
FIGURA 01

Renin-Angiotensin Receptor system
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O RARS produz peptídeos hormonais que sinalizam através de receptores de superfície celular
como receptores de angiotensina. Esses receptores
desempenham um papel importante nas doenças
cardíacas e renais. O RARS pode ser inibido de duas
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maneiras:
* Inibição da angiotensina II (ACE) - bloqueio parcial
* Inibição da angiotensina II tipo 1 (AT1)
Os inibidores da ECA têm proporcionado tratamento eficaz na hipertensão (renovascular, essencial),
insuficiência cardíaca congestiva e doenças renais.4 A
tosse e o angioedema são decorrentes de outros efeitos
da inibição da ECA, como a degradação das bradicininas e prostaglandinas.4
O SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA PULMONAR5
A evidência de um RARS ativo dentro do pulmão
normal é suportada pela expressão de angiotensinogênio e receptores de angiotensina II tipo I e tipo II em
tecido pulmonar de rato e humano. A unidade funcional do pulmão é o lavelus, revestido por dois tipos de
células: pneumócitos tipo 1 (envolvidos nas trocas gasosas e receptores ACE2 na camada superficial) e pneumócitos tipo 2 (produção de surfactante, diferenciação
em tipo 1 quando os pneumócitos são danificados e
receptores ACE 2 na camada superficial). 6,7
A presença pulmonar de ACE e AT 1 pode ser proveniente das seguintes fontes: ACE circulante, superfície endotelial danificada ou produção aumentada no
pulmão.
Uma questão não resolvida, será que os inibidores
da ECA que foram originalmente projetados para atuar
na circulação, atuem nas células pulmonares epiteliais?
A ENTRADA DA CÉLULA SARS-COV-2
O ACE2 é o receptor celular do coronavírus (SARS-

-CoV), que é o agente etiológico da SARS. Inesperadamente, estudos bioquímicos e funcionais de ACE2
animal e do SARS-CoV fortificado (S) também servem
como ponto de entrada celular para o coronavírus.
Quando o ACE2 foi superexposto em células humanas não permissivas à infecção viral, a entrada e a
replicação do SARS-CoV foram facetadas. 2,8
Foi sugerido que a modesta expiração do ACE2
no trato respiratório superior pode limitar a transmissibilidade do SARs-CoV. O SARS-CoV depende de Ace
e da atividade de TMPRSS2 para disseminação viral e
infecção no hospedeiro. 1,7
O QUE PODEMOS ESPERAR?
As co-morbidades foram associadas à piora do curso da doença por coronavírus. Hipertensão, diabetes
mellitus, doenças coronarianas e doenças cerebrovasculares foram os mais comuns.8 Avaliando as características clínicas dos pacientes, mais dois trabalhos
chineses fundaram que os fatores de risco potenciais
poderiam ser a idade avançada, e a presença de qualquer doença coexistente era mais comum entre os pacientes com doença grave.9,10
A ligação entre esses trabalhos foi o aumento de
receptores de inibidores da ECA e bloqueadores dos
receptores tipo I da angiotensina II (ARB) usados nesses pacientes. O mesmo ocorrendo com drogas tiazolidinedionas e ibuprofeno.
Além da forte capacidade de transmissão, maior
virulência e um tratamento específico desconhecido,
deve ser possível trocar ACE e ARB por um tratamento
alternativo para esses pacientes durante a pandemia de
coronavírus.

Giffhorn H, Giffhorn MCAS. SARS COVID-19 and ACE 2 - What we could expect? Rev. Méd. Paraná, Curitiba,
2020;78(2):113-115.

ABSTRACT - One of the most important things seeing a new disease is to understand its origem and the mechanism
of the invasion of health cells. Coronavirus is being studied since the outbreak of 2003 in China. It emerges after
then, in periods and rest disappear. The. coronavirus use the spike proteins in their surface with association to cellular receptors to mediate infection of their target cells ( pneumocytes type II ). The same occurs in gastrointestinal
tract. Drugs that works in inhibition of receptors of ACE inhibitors and angiotensin II type-I receptors blockers (ARB)
used in these patients could worse the course of these patients in intensive unit care. The aim of this article is to
review the mechanism of entrance of the coronavirus and their implications on patients using ACE inhibitors and
angiotensin II type-I receptors blockers (ARB).

KEYWORDS - SARS-CoV receptors, Severe acute respiratory syndrome (SARS), Coronavirus, Angiotensin-coverting
enzymes 2.
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