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Seguir rigorosamente as normas de
publicação impressas nas páginas 3-4.

Este é um momento de reflexão e regozijo, porquanto a nossa
Faculdade de Medicina de Jundiaí rompe limites históricos, forman-
do sua última turma deste século, aproximando-se do novo milênio
vitoriosa, com muitas conquistas e a experiência acumulada, viven-
do seus melhores momentos. Cumpre seu papel social e humano com
educadores e educandos, promove a saúde do homem, oferecendo
melhor qualidade de vida aos brasileiros e cumpre assim deveres
inarredáveis com a sociedade. Enfrenta seus desafios de grandes
proporções com maturidade, serenidade, de acordo com suas peculi-
aridades, construindo suas mudanças de maneira democrática, com
inovação, modernização, criando infra-estrutura sólida e reafirmando
valores inabaláveis com grande coragem, convicções claras e atitu-
des sem subterfúgios. Nossos docentes, altamente capacitados, sem
posições personalistas, ajudam a formar médicos competentes, com
padrão de qualidade de acordo com a vanguarda dos conhecimen-
tos, com visão otimista apesar das dificuldades. Nesta Escola, nos
idos de 1971, quase junto com a criação da Instituição, demos os
primeiros passos na formação médica. O fato de compartilhar inten-
samente dessa vivência na Escola já é para mim uma boa razão para
ter vivido. O século que está por concluir será lembrado pelo fantás-
tico desenvolvimento científico: antibióticos, transplantes, genética,
imunologia, eliminação da varíola e da paralisia infantil. Apesar do
grande progresso, não se pode deixar de ressaltar a grande injusti-
ça de 1/6 da população mundial (1 bilhão de pessoas) ficarem fora
da revolução da saúde. Sem dúvida esta desigualdade é um grande
desafio. A educação médica no Brasil tem que se transformar, crian-
do modelo próprio, formando médicos e homens comprometidos com
os anseios e necessidades da comunidade, capazes de acompanhar
os avanços científicos, podendo desta maneira contribuir para ofe-
recer ajuda mais efetiva aos menos favorecidos.

Prof. Dr. Paulo R. Cunha
    Diretor

Perspectivas Médicas, 10: 2, jan/dez 1999.
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Perspectivas Médicas, 10: 3-4, jan/dez 1999.

A Revista Perspectivas Médicas, órgão oficial de

divulgação científica da Faculdade de Medicina de Jundiaí,

São Paulo � Brasil, é de publicação anual e aceita artigos

originais de qualquer área médica ou da Saúde.

PRINCÍPIO BÁSICO: As normas devem ser obe-

decidas com rigor para que o trabalho seja apreciado.

O trabalho a ser publicado na Revista Pers-

pectivas Médicas deve:

1 � Ser inédito � anexar declaração assinada

pelo Autor, que pode até ser de próprio punho, afir-

mando que o trabalho a ser analisado para eventual

publicação, ainda não o foi em outro veículo qualquer

de divulgação científica.

Observação:  o trabalho já pode ter sido apre-

sentado anteriormente como tema livre ou conferên-

cia.

2 - Enquadrar-se em uma de suas diferentes se-

ções, contudo publicado de acordo com critérios sele-

tivos de qualidade, a saber:

* Nota prévia � para assuntos relevantes.

* Editorial � comentário objetivo baseado em assuntos

limitados.

* Mensagem - breve e objetiva.

* Artigo de Introdução - assuntos variados.

* Artigo Original - investigação experimental clínica,

laboratorial e/ou terapêutica, obedecendo aos seguin-

tes tópicos: Título e Palavras-chave em português e in-

glês, Resumo, Summary, Introdução, Material e Método

ou Casuística, Resultados, Discussão, Conclusão(ões) e

Referências bibliográficas.

* Artigo de Revisão - artigo didático que esclarece e

sumariza o conhecimento atual em determinado cam-

po, constando de Título e Palavras-chave em português

e inglês, Resumo, Summary, Introdução, Discussão,

Conclusão e Referências bibliográficas.

* Relato de Caso - relato de um ou mais casos, com

justificada razão para publicação (raridade, aspectos

inusitados, evolução atípica e novas terapêuticas), obe-

decendo aos seguintes tópicos: Título e Palavras-chave

em português e inglês, Resumo, Summary, Introdução,

Casuística, Discussão  e Referências bibliográficas.

* Sessão Anátomo-clínica - artigo relatando caso(s)

de interesse científico e/ou de real aprendizado para o

leitor, minuciosamente discutido(s) e debatido(s).

* Idéias e Inovações - novos métodos em Medicina, pro-

gressos em diferentes áreas médicas ou da Saúde.

* Terapêutica ou Seção Como eu trato - opiniões pes-

soais sobre tratamentos.

* Estado da Arte - artigo sobre detalhes técnicos ou

formas de ação para aperfeiçoamentos e melhorias em

qualquer área da Saúde.

* Normas e Rotinas - normatizações  de procedimentos

ou de Ensino, Educação Médica, Ética Médica.

* Atualização � breves comentários sobre avanços  clí-

nicos, laboratoriais e terapêuticos.

* Resumo Comentado - breve comentário sobre assun-

tos já publicados na própria Revista ou em outros veí-

culos de divulgação científica.

* Correspondências ou Cartas ao Editor - perguntas e

respostas de modo geral, comentários e opiniões a res-

peito de artigos publicados - não devem exceder a uma

lauda contendo até cinco referências bibliográficas.

* Informes � notícias sobre eventos médicos, ativida-

des da Faculdade de Medicina de Jundiaí, pessoas ou

fatos relevantes à Medicina.

* Agradecimentos - da Comissão Editorial a colabora-

ções especiais à Revista, ou da Faculdade de Medicina

de Jundiaí em assuntos relevantes.

Obs.: Direitos Autorais � a Revista terá todos os direi-

tos, inclusive de tradução em todos os países signatári-

os da Convenção Internacional sobre Direitos Auto-

rais. A reprodução total ou parcial em outros periódi-

cos mencionará a fonte e dependerá de autorização  da

Revista. A reprodução parcial ou tota1 dos trabalhos

publicados é proibida para fins comerciais.
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ELEMENTOS ESSENCIAIS À PUBLICAÇÃO

Perspectivas Médicas, 10: 3-4, jan/dez 1999.

1. Endereçar o material à Faculdade de Medi-
cina de Jundiaí, Rua Francisco Telles, 250, Bairro Vila
Arens, Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 13202-
550. Fone: (0xx11) 7397-1095. Fax: (0xx11) 7397-1986,
aos cuidados do Conselho Editorial do Periódico Pers-
pectivas Médicas.

2. Todo o material deve ser datilografado em
espaço duplo, em papel sulfite branco tamanho A4, com
margens laterais de 3 cm., em duas vias impressas e em
disquete. Preferir editores de texto modernos, do tipo
Word 7.0 ou similar, compatíveis com Windows. O texto,
incluindo espaço para ilustrações, tabelas, quadros e
bibliografia, não deve exceder 10 (dez) páginas, em tipo
12, embora trabalhos maiores possam ser apreciados.

3. A primeira página deve incluir:
3a. No cabeçalho, à esquerda, deve ser escri-

to Revista Perspectivas Médicas.
3b. Título do artigo, em português e inglês.
3c. Palavras-chave e key words.
3d. Enquadrar o trabalho em uma de suas se-

ções. Exemplos: Artigo Original, Relato de caso, etc.
3e. Nome do autor em primeiro lugar, seguido

do(s) nome(s) do(s) eventual(is) colaborador(es), iden-
tificados com asteriscos, de acordo com seus títulos
principais, que deverão ser descritos logo abaixo.

3f. Endereço completo da Instituição onde foi
realizado o trabalho.

3g. Contatos com o autor ou co-autor - ende-
reço completo, incluindo CEP, telefone e fax, evitando
referenciar a própria Instituição para tal.

3h. Informação sobre já ter sido ou não apre-
sentado em algum Congresso ou qualquer Evento Ci-
entífico, seguido das palavras artigo ainda não publi-
cado. É vedado o envio de artigos já publicados.

3i. Anexar e assinar declaração: �Declaro para
fins de publicação na Revista Perspectivas Médicas, que
o artigo �(nome do artigo)� não foi, nem será publicado
em outro veículo de divulgação científica até o parecer
final do Conselho Editorial�. Assinar e datar.

3j. Citar eventual fonte de suporte ou financi-
amento do trabalho.

4. A partir da segunda página, todas devem
incluir no cabeçalho à esquerda, o sobrenome do au-
tor principal e as iniciais, separadas por vírgula, se-
guidas da palavra col. (no caso de haver apenas um
colaborador) ou da palavra cols. (no caso de mais de
um colaborador) seguindo-se o nome do artigo. Exem-
plo: Alves, L.C. e col. (ou cols.) - Perspectivas futuras

em implantes cocleares.
5. A partir da segunda página, numerá-las (2,

3, 4, etc.), no canto superior direito em seqüência. No
rodapé de cada página, escrever no canto esquerdo:
Revista Perspectivas Médicas.

6. A segunda página deve conter o Resumo
em português e o Summary em inglês, contendo cada
um, no máximo, 150 (cento e cinqiienta) palavras, fa-
zendo referência à essência do assunto, incluindo
objetivo(s)  do trabalho, método de estudo, resultados
e conclusões. Não serão aceitos, sob quaisquer pretex-
tos, artigos sem fundamentação ou que nada apresen-
tem de contribuição científica verdadeira.

7. A terceira página e as subseqüentes devem
conter o texto, seguindo a ordem: Introdução, Materi-
al ou Casuística e Método, Resultados, Discussão,
Conclusão(ões), Referências bibliográficas e ao final,
em folha(s) separada(s), as tabelas, quadros e figuras
legendadas e numeradas na ordem de aparecimento
no texto.

8. Referências bibliográficas: Devem ser nu-
meradas consecutivamente na ordem de aparecimento
no texto, num máximo de 30 (trinta) e todas, sem exce-
ção, deverão estar citadas no transcorrer da disserta-
ção. Usar o Index Medicus para abreviaturas dos Jor-
nais e Revistas. Sobrenomes e iniciais dos autores de-
verão ser colocadas em letras maiúsculas. Atentar para
os grifos. Exemplos.

8a. Periódicos: SOBRENOME DO AUTOR,
INICIAIS; SOBRENOME DO CO-AUTOR, INICIAIS -
Título do Artigo. Nome do Periódico, Volume (número
do fascículo): página inicial - final, ano.

8b. Teses: SOBRENOME DO AUTOR, INICI-
AIS - Título da Tese, Cidade, ano, página (Dissertação
de Mestrado ou Tese de Doutoramento - Nome da Fa-
culdade).

8c. Livros: SOBRENOME DO AUTOR, INICI-
AIS - Nome do Livro. Edição, Cidade, Editora, ano,
página inicial - final.

8d. Capítulos de Livros: SOBRENOME DO
AUTOR DO CAPÍTULO, INICIAIS - Nome do Capítulo.
In: SOBRENOME DO AUTOR DO LIVRO, INICIAIS -
Nome do Livro. Edição, Cidade, Editora, ano, página
inicial - final.

9. Ilustrações - Fotos em papel brilhante, pre-
to e branco, 9x12 cm, com legenda. Serão aceitos dese-
nhos, legendados.
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Parte 1 - Introdução

Dr. Edmir Américo Lourenço

A Faculdade de Medicina de Jundiaí já tem um passado de 3 décadas - são 30 anos de história profícua. Aqui foram
formadas até hoje 24 turmas, num total aproximado de 1.400 médicos, em sua maioria bem posicionados no acirrado mercado
de trabalho, muitos deles sendo hoje professores universitários e outros ocupando posições de destaque no cenário médico
nacional e internacional.

O Hospital do Juquery, onde várias Disciplinas da Escola atuam e com o qual temos uma integração que já dura ¼ de
século, festeja neste ano seu Centenário. Temos que considerar aquele Hospital como nosso campus avançado, reconhecer que
ele foi e tem sido a salvação do ensino da prática médica nesta Escola e intensificar essa parceria.

A Medicina, não sendo uma ciência exata, é extremamente ativa, mutável, exigindo ação. Nossa Escola, a meu ver, tem
cumprido seu papel, tem evoluído, crescendo em seus espaços físicos e em sua qualidade de ensino rumo ao 3º milênio, e mesmo
crescendo, mantém apenas 60 vagas em seu Curso Médico, para que possa crescer com qualidade.

Lembrou-nos o Prof. Lacaz em sua palestra de abertura deste IV Congresso Médico-Acadêmico da FMJ as palavras de
Hipócrates: �A vida é curta; a arte é longa; a experiência é difícil� - há portanto pouco tempo para que se aprenda muito e se
adquira experiência...

Este Evento científico preencheu lacunas do Curso de Graduação Médica e alertou a todos os acadêmicos para a
necessidade de reciclagem, de atualização, enfim, de Educação Continuada na profissão, não apenas durante os 6 anos do curso
de Graduação, que representa uma iniciação na vida profissional, mas durante todos os cerca de 40 anos em média de atividade
profissional de um médico. A velocidade com que ocorre a obsolescência do conhecimento na área médica é espantosa. A Escola
propicia condições para que o aluno aprenda e não pode ir além disso - 90% depende de cada aluno. Na Antigüidade já dizia
Galileu Galilei: �Não se pode ensinar coisa alguma a alguém - pode-se ajudá-lo a descobrir�.

Este Congresso premiou-nos a todos - e nós, professores, alunos e dedicados funcionários desta Escola crescemos muito
trabalhando juntos nestes 4 dias exaustivos, porém extremamente produtivos.

Nosso anseio, como professores, é o de formar médicos do futuro, que respondam às exigências da globalização -
profissionais técnicos competentes, mas também humanos, éticos e com espírito de liderança - que saibam trabalhar em grupo,
mas que sejam competitivos e ousados, para avançar no desconhecido, na pesquisa científica.

Contudo, para termos sucesso nesse anseio, a Faculdade precisará de coragem, para implantar num futuro breve,
mudanças curriculares, não da Grade Curricular, mas do currículo acadêmico em si - o aluno deverá passar, de um papel passivo,
receptor de informações, contemplativo, memorizatório, para um papel ativo, com uma visão realista da Sociedade e da profissão,
maior atuação comunitária, com a Faculdade saindo mais de seus muros, enfim, possibilitando ao aluno que �aprenda a
aprender�.

A integração entre as Disciplinas da Escola é premente neste intento, articulando os ciclos básico e profissionalizante,
diversificando os ambientes de ensino prático - e avançamos neste aspecto com a criação de nosso primeiro ambulatório anexo
- estimulando a integração docente-assistencial, isto é, da Escola prestando mais serviços à Comunidade.

Para que se idealize este ambicioso projeto, entretanto, teremos que estabelecer claramente o perfil do médico que
desejamos formar para o futuro e estabelecer estratégias de modernização deste, que é um processo ensino-aprendizagem, imerso
no contexto social, cultural, político e econômico loco-regional e nacional.

Estou convicto de que neste Simpósio de encerramento de nosso Congresso, os palestrantes convidados nos farão
relembrar estes 30 anos de existência da Faculdade com saudade e ao mesmo tempo grande esperança no futuro.

Parte II - Fundação da Faculdade de Medicina de Jundiaí

Prof. Dr. Álvaro da Cunha Bastos

A Faculdade de Medicina de Jundiaí foi fundada no dia 12 de março de 1968, como Autarquia Municipal.
A Escola Médica surgiu de uma idéia do Prof. Pedro Fávaro, então Prefeito Municipal, que considerou ser oportuna a

criação de uma Faculdade de Medicina no Município de Jundiaí.
Em boa hora, o Prefeito convidou para organizar a nóvel Instituição e ser seu Diretor, um ilustre cidadão jundiaiense, o

Dr. Jayme Rodrigues, médico competente e altamente capacitado para o exercício da missão que lhe foi atribuída.
Na ocasião, as condições econômicas do município eram favoráveis e a Prefeitura destinou para a Faculdade, o prédio

onde até hoje estão instaladas a Administração e as Disciplinas Básicas do Curso de Graduação.
Sabe-se que o Dr. Jayme Rodrigues alertou o Sr. Prefeito de que uma Faculdade de Medicina era empreitada muito

dispendiosa, principalmente quando da implantação da fase profissionalizante do curso, que exigiria a implantação de um

 �30 Anos de História da
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ�

Palestras proferidas durante o IV CONGRESSO MÉDICO
ACADÊMICO em setembro de 1998.

Perspectivas Médicas, 10: 5-6, jan/dez 1999.
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hospital-escola. Em que pese tal ponderação, a iniciativa foi adiante e a Faculdade foi fundada.
O Dr. Jayme Rodrigues tomou a iniciativa de convidar o Sr. Oswaldo Willy Fehr, também jundiaiense de grande porte,

para ser o Secretário Administrador da Instituição. Assumindo o cargo, tornou-se o sustentáculo da parte administrativa da
Faculdade, amparado em suas qualidades morais e sua extraordinária competência profissional.

Para compor o corpo docente, o Dr. Jayme Rodrigues, com grande círculo de relações e prestígio no meio médico,
começou por organizar as cadeiras básicas, convidando para dirigi-las, Professores Universitários de nomeada, todos devida-
mente titulados em suas especialidades.

Foram os seguintes os Professores que compuseram o primeiro corpo docente: Olavo Marcondes Calazans  -  Anatomia;
Paulo Sawaya  -  Fisiologia; Metry Bacila  -  Bioquímica; Antonio Sesso  -  Histologia; Antonio Monteiro Cardoso de Almeida -
Patologia; Carlos da Silva Lacaz  -  Microbiologia; Fernando Varella de Carvalho  - Farmacologia; Dino Patolli  -  Parasitologia;
Naim Sawaia  -  Bioestatística; Edmundo Juarez  -  Medicina Preventiva.

Estava assim fundada a Faculdade de Medicina de Jundiaí e inicialmente estruturada para o início de suas atividades,
que ocorreu no ano de 1969.

Parte III - Nós estamos confiantes no sucesso da FMJ... e com boa razão

Prof. Dr. Paulo R. Cunha

Esta confiança no sucesso de nossa Escola Médica decorre de alguns fatores gerais básicos, tais como:
1. o pequeno número de alunos, que possibilita um ensino de maior qualidade;
2. a Faculdade conta com o concurso de professores qualificados em todas as áreas, com significativa produção científica e
eficiência na parte didática;
3. a Faculdade vem, desde 1987, melhorando seu desempenho financeiro, a ponto de tornar-se independente em relação a
recursos para o custeio de suas atividades de ensino de graduação, possibilitando investimentos na melhoria das condições de
ensino, quer em recursos humanos e materiais, quer em áreas físicas e instalações;
4. a Instituição vem procurando manter bom relacionamento com os poderes constituídos e esta Diretoria tem colhido bons
resultados dessa política, podendo citar como exemplos o aumento da subvenção municipal de 130 mil reais/ano até 1996,
passando para 400 mil/ano a partir de 1997, portanto, 207% a mais, bem como o fato da Prefeitura ter aberto a possibilidade da
Faculdade vir a atuar na área de Clínica Médica no Hospital São Vicente de Paulo, significando uma reconquista da confiança
do poder público local na sua Faculdade de Medicina;
5. a instalação do Ambulatório de Especialidades em outubro de 1997 mostrou que a inserção da Faculdade junto à comunidade
era necessária e agora irreversível, pois a Escola vem complementar importante aspecto da assistência médica à população
carente da cidade, com alto gabarito de atendimento, dada a qualificação dos profissionais médicos/docentes envolvidos, com
reflexo direto no ensino, uma vez que os alunos podem acompanhar as atividades ambulatoriais ao mesmo tempo que recebem
o ensinamento teórico das principais clínicas. No nosso entender, essa atividade propicia o aprendizado de 50 a 60% da prática
médica por parte do aluno. Com essa convicção é que se propôs a ampliação da área física desse Ambulatório, com projeto
ousado de construção, inclusive com a intenção de atendimento docente-assistencial dentro da nova concepção de hospital-dia,
visando a ampliação da atenção médica já proporcionada e também alargando as possibilidades de ensino aos nossos alunos
e até, quem sabe, a abertura de chance para que os professores tragam sua clientela particular para esse novo espaço que será
aberto.
6. está em estudo, convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, visando tornar mais clara e sólida a atuação da FMJ no
Hosptial de Clínicas de Franco da Rocha, o qual , apesar das deficiências, que é  reflexo da política do governo em relação à área
de saúde, tem servido de campo de ensino aos alunos desta Faculdade desde 1989, oferecendo variedade de patologias e uma
visão muito clara da assistência estatal à saúde no Brasil. Esta Escola pode contribuir para sua melhoria, atendendo à
população mais carente daquela região. Os serviços que lá funcionam oferecem boa formação a Internos e Residentes, graças aos
esforços e qualificação dos docentes e apoio dos dirigentes do hospital;
7. em relação à modernização da Escola, investiu-se na informatização da área administrativa, sendo fácil hoje conseguir
qualquer dado importante em poucos minutos, possibilitando um controle mais profissional e de alto nível. Está se investindo
pesado na nova Biblioteca e no Laboratório de Informática, no sentido de proporcionar aos alunos e aos docentes o que há de
mais moderno e avançado nesses setores, visando a melhoria da qualidade do ensino. Esperamos, o mais breve possível, ter essas
áreas em plena atuação, com equipamentos e pessoal adequados e qualificados para atendimento e orientação.
8. o ufanismo que toma conta de alunos, ex-alunos e docentes é de se notar, haja vista a adesão ao encontro dos ex-alunos
realizado em junho último. Quanto aos alunos, estes têm demostrado entusiasmo em todas as iniciativas da Faculdade relacio-
nadas à atividades esportivas e de integração à comunidade. Os docentes mostram-se interessados em aprimoramento de sua
formação e em projetos de pesquisa relacionados à Instituição, no sentido de elevar seu nome no cenário das Escolas Médicas.

É claro que precisamos unir esforços para que esse sucesso venha mais rápido e para isso necessário se faz que tenhamos
objetivos claros e viáveis dentro da nossa realidade. Hoje temos tranqüilidade para isso, graças às condições criadas conforme
já nos referimos.

Já se disse que a transformação da realidade e a evolução se criam colocando em prática sonhos. Pois bem, no nosso caso,
muitas pessoas sonharam em ter uma Faculdade de Medicina sólida e que oferecesse melhor formação aos seus alunos, o que hoje
sentimos ser a nossa realidade. O sucesso da FMJ depende de todos que aqui ensinam e recebem ensinamentos. Assim, conclamo
a todos a darem o melhor de si em prol de um objetivo comum que é o pleno sucesso da nossa Faculdade, para que ela ocupe seu
lugar entre as melhores Escolas Médicas do nosso país.

Perspectivas Médicas, 10: 5-6, jan/dez 1999.
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Resumo

A finalidade desse estudo foi analisar a viabilidade
de epitélio cultivado e preservado através de congelamento
por períodos variáveis de 1 mês a 1 ano. Após incubação em
meio crioprotetor, 12 amostras de epitélio cultivado foram
embaladas em envelopes de alumínio e acondicionadas em
caixas de poliestireno expandido. As caixas foram submeti-
das à temperatura de -70ºC por 4 horas. Após esse período,
os envelopes foram retirados das caixas de poliestireno para
serem armazenados a -70ºC. Depois de permanecerem con-
gelados por períodos variáveis de 1 a 12 meses, as amostras
de epitélio cultivado foram avaliadas quanto à sua viabili-
dade, através de coloração vital (azul de Trypan) e de análi-
se metabólica baseada no consumo de glicose e produção
de lactato. Amostras não congeladas de epitélio cultivado
foram submetidas aos testes de viabilidade e os resultados
obtidos serviram de parâmetro para avaliar a variação de
viabilidade causada pelo processo de congelamento, arma-
zenagem e descongelamento. Apesar de apresentarem uma
redução significativa de sua viabilidade, todas as amostras
de epitélio cultivado criopreservado mantiveram-se viáveis.
Verificou-se também que a viabilidade do epitélio cultivado
criopreservado diminuiu em função do tempo de armazena-
gem. Após preservação por 30 dias manteve-se 37% da via-
bilidade original do epitélio cultivado, com seis meses 25%
e com um ano, menos de 15%. Essa tendência foi confirmada
estatisticamente com redução de aproximadamente 1,8% da
viabilidade original do epitélio cultivado a cada 30 dias de

armazenagem. A diminuição da viabilidade com o pas-
sar do tempo foi confirmada também pela análise da pro-
dução de lactato, porém em relação ao consumo de glicose
os índices não foram significantes. A idade dos doadores
e o tempo de cultura não modificaram os índices de via-
bilidade analisados.

Summary

This study investigated the effect of long-term
storage on the viability of cryopreserved cultured
epithelium. Twelve samples of cultivated epithelium were
cryopreserved for variable periods from 1 to 12 months at
70 negative Centigrades. After incubation in a
cryoprotector medium, the cultivated epithelium samples
were placed in packets made of aluminum foil. The packets
were enclosed in polystyrene boxes. The boxes were placed
in a refrigerator at 70 negative Centigrades for 4 hours.
After that, the packets were taken out of the boxes and
stored at 70 negative Centigrades for variable periods
from 1 to 12 months. The viability of cryopreserved
cultivated epithelium samples were determined by trypan
blue dye exclusion and metabolic activity based on
glucose consumption and lactate production. Fresh
samples of cultivated epithelium were assessed by the
viability assays and the results were used as control to
determine the variation of viability between fresh and
cryopreserved epithelium. All cryopreserved epithelial
grafts remained viable after thawing, however with
significant lost of viability. Significant correlation was
observed between viability and time of storage. The
cryopreserved cultivated epithelium retained 37% of the
original viability after preservation for 30 days, 26% after
preservation for 6 months and 12% after preservation for
1 year. The statistical analysis showed that the tissue lost
approximately 1.8% of the original viability per month.
The lactate production indicated also a decrease of
viability as time went by, but these fact could not be
demonstrated with the glucose consumption. Significant
correlation between skin donor age and viability index
were not observed, not even between time of cultivation
and viability index.

Introdução

O recente progresso de técnicas para cultivar célu-
las permite que sejam produzidos tecidos in vitro e utilizados
em transplantes. A partir de um pequeno fragmento de pele
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do tamanho de um selo, é possível produzir até 1 m2 de epitélio
em 4 semanas, através do cultivo de queratinócitos em labo-
ratório(1).

Essa técnica tem sido usada para obter enxertos de
epitélio para grandes queimados com escassez de áreas
cutâneas íntegras para o fornecimento de enxertos de pele(2).
Dentre os empregos da epiderme  produzida in vitro, existe a
possibilidade de utilização de epitélio cultivado homógeno
para tratamento de queimaduras de segundo grau(3, 4, 5), úl-
ceras cutâneas(3, 6, 7, 8), epidermólise bolhosa(9, 10), áreas cru-
entas criadas pela ressecção de tumores cutâneos(11) e
vitiligo(12).

Para que o emprego de epitélio cultivado torne-se
uma alternativa terapêutica real e acessível, é preciso que
exista disponibilidade e quantidade suficiente. Atualmente
esses ítens são prejudicados quando o enxerto é obtido dire-
tamente do frasco de cultura. Dessa forma, seria adequado
que o epitélio fosse produzido e estocado em um �banco� de
tecidos até o momento de sua utilização.

Nos últimos anos passou-se a preservar o epitélio
cultivado por congelamento, ampliando sua disponibilida-
de para o uso clínico(7, 8, 13, 14, 15). Da mesma forma que se
estoca pele, passou a ser possível criar �bancos� de epitélio
cultivado, tornando o seu emprego em uma alternativa clíni-
ca mais exeqüível. Alguns autores têm estudado a
criopreservação de epitélio cultivado(5, 16, 17, 18), porém a efi-
cácia dos métodos foi verificada por períodos curtos de sete
a trinta dias e não há menção de qual seria o efeito de preser-
vação por tempo mais prolongado sobre a viabilidade das
células. Desse modo, julgamos ser pertinente novos estudos
para verificar a eficácia da criopreservação de epitélio cul-
tivado por períodos mais longos e para analisar a influência
que o tempo de preservação exerce sobre a viabilidade do
tecido.

O objetivo desse trabalho foi verificar a eficácia do
método de criopreservação em manter a viabilidade de
epitélio cultivado, preservado pelo período de 1 a 12 meses.

Material e Método

O trabalho laboratorial foi realizado no Laborató-
rio de cultura de células do Departamento de Microbiologia
e no Centro de tratamento de Queimaduras do Hospital Aca-
dêmico de Bogenhausen em Munique na Alemanha.

Foram utilizados 19 fragmentos de pele de 19 paci-
entes submetidos à cirurgias de rotina não contaminadas em
que houvesse sobra de pele. Os doadores foram selecionados
ao acaso e seriam eliminados da pesquisa caso apresentas-
sem, segundo protocolo, história de doença infecciosa crô-
nica ou sorologia positiva para infeccão pelo vírus da hepa-
tite B ou síndrome da imunodeficiência adquirida. Os doa-
dores ou seus responsáveis legais foram esclarecidos quanto
à  finalidade da doação e faziam seu consentimento através
de documento escrito.

A idade dos doadores variou de 1 a 86 anos e a idade
média foi 35 anos.

A partir da cultura do fragmento de pele de cada
doador, obteve-se uma amostra de epitélio cultivado. As
amostras de epitélio cultivado foram divididas aleatoria-
mente em dois grupos da seguinte forma:

Grupo A: 7 amostras de epitélio cultivado não criopreservado.
Grupo B: 12 amostras de epitélio cultivado criopreservado.

As amostras de epitélio cultivado do grupo A foram
avaliadas quanto à sua viabilidade no exato momento em
que estavam prontas para serem utilizadas, ou seja, após
atingirem maturidade adequada.

As amostras de epitélio cultivado do grupo B foram
avaliadas quanto à sua viabilidade após seu descongela-
mento, depois de permanecerem congeladas por períodos
variáveis de 1 a 12 meses.

A técnica utilizada para a obtenção do epitélio culti-
vado de queratinócitos foi a descrita por GREEN (1979).

Criopreservação

As amostras de epitélio cultivado do grupo B fo-
ram até o início do processo de criopreservação, mani-
puladas da mesma forma que as amostras de epitélio cul-
tivado do grupo A. Após serem lavadas em meio de Eagle
foram incubadas por cerca de 30 minutos em meio
crioprotetor. Esse meio era composto de meio essencial
de Eagle, solução salina balanceada de Earle, 4 µmol de
L-glutamina, 4,5  micromol de L seleno - L metionina, 100
microgramas/ml de tobramicina, solução de albumina
humana a 5% e glicerol a 15%. O glicerol era adiciona-
do gradativamente, a cada 5 minutos, até atingir a sua
concentração final. Após incubação no meio crioprotetor,
as amostras de epitélio cultivado foram acondicionadas
e lacradas em envelopes formados de folhas de alumínio,
revestidas internamente por um filme de polipropileno e
externamente por um filme de poliéster (Marx, Gauting).
Os envelopes foram colocados entre duas lâminas de alumí-
nio com 1,0 mm de espessura. As lâminas foram envolvidas
com 40 camadas de tecido de celulose e acondicionadas em
caixas de poliestireno expandido (Styropor). As dimen-
sões externas das caixas de poliestireno expandido eram
24,3 cm X 19,7 cm X 10,0 cm e as internas 22,6 cm X 18,0 cm
X 8,2 cm. As caixas foram colocadas em refrigerador mecâni-
co a -70oC por 4 horas. Após o período de 4 horas, as caixas
eram removidas do refrigerador, os envelopes eram retira-
dos das caixas e rapidamente devolvidos ao refrigerador
sem as placas de alumínio e sem o tecido que os envolvia.
Dessa forma o epitélio permanecia estocado até o momento
de sua utilização.

Para o descongelamento, o envelope era removido
do refrigerador, colocado em banho-maria a 37oC por 3
minutos, o epitélio era então retirado do envelope e lavado
com meio de Eagle não enriquecido para remoção do meio
crioprotetor. O epitélio era então preparado para análise
conforme descrito abaixo.

Avaliação de viabilidade

A viabilidade das amostras de epitélio cultivado foi
analisada através de coloração por corante vital (azul de
Trypan) e de parâmetros metabólicos baseados no consumo
de glicose e produção de lactato.

Ao atingirem a maturidade adequada, as amostras
de epitélio do grupo A foram avaliadas quanto à sua viabili-
dade. No exato momento em que estavam prontas para serem

Schiozer, W. A. e cols. - Estudo da viabilidade de epitélio humano cultivado e criopreservado
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utilizadas, ou seja, após remoção do frasco de cultura e fixa-
ção na gaze vaselinada, procedia-se aos testes metabólicos e
de coloração vital.

As amostras de epitélio cultivado do grupo B foram
avaliadas quanto à sua viabilidade após seu descongela-
mento, depois de permanecerem criopreservadas por perío-
dos variáveis de 1 a 12 meses. Após o descongelamento e
lavagem com meio de Eagle, procedia-se às provas de viabi-
lidade da mesma forma que para o grupo A.

Pequenas amostras do epitélio cultivado eram colhi-
das para coloração. O segmento de epitélio era transferido
para solução de tripsina a 0,025% e incubado a 37oC por 5
minutos. Após digestão pela tripsina, os queratinócitos em
suspensão eram centrifugados a 100 rpm por 5 minutos em
meio de Eagle modificado por Dulbecco e soro fetal bovino
a 10%. Após a centrifugação, aspirava-se o sobrenadante e
a 100 µL de suspensão celular acrescentava-se 100 µL de
azul de Trypan (Biochrom®). A solução era disposta sobre
quadrado de Neubauer e sob observação microscópica pro-
cedia-se à contagem das células coradas e não coradas pelo
azul de Trypan.

Um índice de viabilidade foi calculado a partir do
teste de exclusão pelo azul de Trypan:

Viabilidade em % = (total de células - células inviáveis) x 100
             total de células

A prova de viabilidade através de parâmetros meta-
bólicos foi mensurada pelo consumo de glicose e produção
de lactato. Após a colheita da amostra para coloração, o
epitélio com cerca de 100 mg era incubado em 50 ml de meio
de cultura composto por meio de essencial de Eagle e meio
de Ham F-12 em uma proporção de 3 para 1, soro bovino
fetal a 10%, 0,4 microgramas/ml de hidrocortisona e 0,01 g
de glicose monohidratada. As amostras de epitélio culti-
vado foram incubadas por 16 horas a 37 oC em estufas
com CO

2  
a 5 %.

Após a incubação por 16 horas, agitava-se levemen-
te o frasco de cultura e colhia-se amostra do meio para dosa-
gem da concentração de glicose e lactato. Como as concen-
trações iniciais de glicose e lactato do meio eram conheci-
das, obtinha-se o valor de glicose absorvida e lactato produ-
zido através da diferença das concentrações inicial e final
multiplicada pelo volume de meio de cultura.

A concentração de glicose foi obtida por método
enzimático (glicose desidrogenase) e leitura por fotometria
(Eppendorf ACP 5040). A dosagem de lactato também foi
feita por método enzimático e leitura por aparelho (Technicon
RA-1000).

Resultados

Os dados obtidos com o grupo A são mostrados
na Tabela 1. Ao estudar as correlações entre os valores
do grupo A, encontrou-se correlação significante entre o
número de células viáveis e o número total de células
submetidas ao teste de exclusão pelo corante vital, sendo
possível estabelecer um índice de viabilidade para célu-
las cultivadas frescas. Esse índice foi de 27,56%, com
desvio-padrão de 2,41%.

Tabela 1 - Grupo A - Epitélio não congelado (Controle).
* valores obtidos pela incubação de 100 mg de epitélio por 16 horas.

Os dados obtidos com o grupo B são mostrados na
Tabela 2. A análise estatística entre as médias dos valores
dos grupos A e B indicam que as médias de idade dos doado-
res e tempo de cultivo apresentam valores próximos e as
diferenças não são significantes. Os índices de viabilidade
mostram uma diferença estatisticamente significante entre
os dois grupos. As relações entre os valores dos grupos A e B
e a significância dos testes de igualdade das médias estão
representadas no Gráfico 1.

Tabela 2 - Grupo B - Células criopreservadas.
* valores obtidos pela incubação de 100 mg de epitélio por 16 horas.

Gráfico 1- Representação gráfica das relações entre os valo-
res dos grupos A e B.

A viabilidade do tecido, quando avaliada através da
coloração vital, apresentou correlação significante em rela-
ção ao tempo de criopreservação (p = 0,0001). Aplicando-
se a regressão linear simples com seus coeficientes de corre-
lação e significância, obteve-se uma equação que permite
conhecer o número de células viáveis em função do tempo de
criopreservação:

quantidade de células viáveis = 17,423 - 0,0363 . T

T = tempo de conservação em dias
(r = -0,9463 ; p = 0,0001)

Gráfico 2 - Regressão linear representando a variação do
índice de viabilidade preservada em função do tempo de
preservação. Equação da reta, coeficiente de correlação e
sua significância.
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Discussão

O desenvolvimento de métodos mais eficientes e
economicamente viáveis para conservar tecidos cultiva-
dos é uma etapa importante no estabelecimento dessa
modalidade de tratamento. A preservação adequada de
cultura de tecidos permitiria a criação de bancos de teci-
dos que poderiam ser úteis no tratamento de várias doen-
ças e traumatismos(19).

Neste trabalho procurou-se desenvolver e avali-
ar a aplicabilidade e a eficiência de método para a pre-
servação de epitélio cultivado.

O tecido usado em nosso trabalho foi o epitélio
obtido a partir da cultura de queratinócitos pelo método
de GREEN e cols. (1979). Escolheu-se esse método por
ser o mais consagrado e o que proporciona epitélio cul-
tivado de qualidade mais uniforme. Optou-se pelo epitélio
cultivado de queratinócitos por ser atualmente a enxertia
de úlceras cutâneas, a maior aplicação da cultura de
tecidos em cirurgia.

O método de criopreservação avaliado foi uma
adaptação de método desenvolvido em 1988 para
criopreservação de pele(20). Existe um consenso na lite-
ratura que o resfriamento lento de um tecido tratado com
meios crioprotetores é a melhor maneira de evitar os efei-
tos nocivos da mudança de estado físico da célula(20,21).
Congelamento lento com ritmo constante é obtido por
congeladores com taxa de resfriamento programável,
porém esses congeladores e a grande quantidade de ni-
trogênio líquido necessária tornam o método muito
dispendioso. Portanto métodos mais simples(20) apresen-
tam uma grande vantagem prática e econômica,
viabilizando a implantação de bancos de tecidos quan-
do os recursos econômicos são limitados, entretanto,
como o congelamento é obtido passivamente e a tempe-
ratura de estocagem é mais alta (-70oC e não -196oC ), a
qualidade da criopreservação quanto à manutenção da
viabilidade do tecido pode ser diferente. Método seme-
lhante foi usado para criopreservação de culturas de
queratinócitos, porém esse trabalho se fundamenta na
criopreservação de lâminas de pele(16). Embora as amos-
tras de epitélio cultivado tenham mostrado viabilidade
após a criopreservação, a quantidade de amostras de
epitélio cultivado foi pequena e o tempo de criopre-
servação foi curto para que se pudesse chegar a outras
conclusões e além disso as amostras de epitélio mantêm
algum grau de viabilidade após conservação por cerca
de 30 dias.

Além do ritmo de resfriamento e temperatura de
estocagem, o meio crioprotetor é fundamental para o
sucesso da criopreservação. O meio crioprotetor substi-
tui parte da água presente no tecido, impedindo a forma-
ção de cristais intracelulares, que rompem o plasmalema
causando morte celular. Glicerol e dimetilsulfóxido
(DMSO) têm sido usados na composição de meios
crioprotetores e ambos se equivalem quanto à eficácia e
toxicidade, segundo Sherman (1965). Uma avaliação di-
ferente foi realizada por outro Autor, que congelou pele
em soluções contendo glicerol e DMSO a 15% em nitro-
gênio líquido e notou que a pele conservada em glicerol
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A mesma tendência foi constatada entre o tempo de
criopreservação e a produção de lactato. Aplicando-se re-
gressão linear simples com seus coeficientes de correlação e
significância obteve-se uma fórmula que fornece a produção
de lactato de acordo com o tempo de criopreservação:

P = 154,721 . exp (-0,015 . T)

T = tempo de conservação em dias
P = lactato produzido em µmol

Através dessa fórmula é possível representar grafica-
mente através de uma curva a variação de produção de
lactato em função do tempo de criopreservação (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Regressão exponencial representando o nível de
lactato produzido pelo tecido (µmol) em função do tempo de
conservação (dias). Equação da curva exponencial.

Foi  encontrada também correlação estatística entre
o índice de viabilidade pela coloração vital e a produção de
lactato. Aplicando-se regressão linear simples com seus co-
eficientes de correlação e significância obteve-se uma fór-
mula que fornece a produção de lactato em função da pro-
porção de células viáveis pelo teste de coloração vital:

P =  0,268 . exp ( 0,345  . V )

V = porcentagem de células viáveis
P = lactato produzido em µmol

Através da fórmula é possível representar grafica-
mente através de uma curva, a variação de produção de
lactato em função da proporção de células viáveis pelo teste
de coloração vital (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Regressão exponencial representando a quanti-
dade de lactato produzido (µmol) em função do número de
células viáveis. Equação da curva exponencial.
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era superior à pele conservada em DMSO em termos de ma-
nutenção da atividade metabólica original(22). Optamos en-
tão por meio crioprotetor composto por meio de cultura com
glicerol a 15%.

Para determinar a efetividade de um método de pre-
servação de órgãos e tecidos é importante selecionar critéri-
os adequados de viabilidade. Existem basicamente duas for-
mas de definir vida em biologia celular: genéticas e físicas. A
célula é considerada viável quando mantém a capacidade
de reprodução. Baseado nessa propriedade, foi desenvolvi-
do método que avalia a viabilidade de células em cultura
através do índice de formação de colônias, entretanto esse
método mostrou-se pouco aplicável para culturas de
queratinócitos, devido à presença de células diferenciadas
em grande número no epitélio cultivado, o que torna a ava-
liação pouco precisa(23). As definições físicas de vida não
requerem reprodução para demonstrar vida. Elas baseiam-
se em outras atividades ou funções que caracterizam uma
célula viável. A adequação de uma prova física de viabilida-
de depende do tecido e função a ser medida. A desvantagem
dos testes disponíveis de viabilidade é avaliar uma única
função vital(24), entretanto a preservação da vida inclui vári-
as características que são necessárias para a manutenção
da capacidade de um tecido exercer uma função.

Um método objetivo para avaliar viabilidade é veri-
ficar a integridade da membrana celular, uma vez que a lise
do plasmalema é um fenômeno precoce e irreversível da mor-
te de uma célula. A membrana celular de uma célula sadia é
impermeável a corantes específicos e desse modo esses
corantes podem ser usados para para verificar a integridade
da membrana celular e portanto a viabilidade da célula. Os
chamados corantes vitais têm sido largamente empregados
para testes de viabilidade em biologia celular. O teste de
exclusão usando a coloração pelo azul de Trypan é reconhe-
cido como método preciso para verificar a integridade da
membrana e morte celular(25). Embora o teste de exclusão
pela coloração vital seja um parâmetro adequado de viabi-
lidade, ele não indica necessariamente o estado metabólico
da célula e por esse motivo a apreciação de viabilidade foi
complementada pela avaliação do metabolismo energético
do tecido.

Vários estudos de viabilidade através de parâmetros
metabólicos foram baseados na oxidação de glicose ou con-
versão de C- glicose em CO

2
(26), entretanto as principais rea-

ções de respiração da epiderme in vitro fazem parte da beta-
oxidação de lipídeos. Além disso a maior parte da glicose
consumida pela epiderme ou epitélio em cultura é converti-
da em lactato e apenas uma pequena parte dos metabólitos
da glicose é oxidada(27). Sendo assim, nos pareceu mais ade-
quado avaliar o metabolismo através do consumo de glicose
e da produção de lactato, que é o componente final da
glicólise.

Os resultados obtidos com as amostras frescas de
epitélio cultivado indicam um consumo de glicose de 4,88
µmol/hora para 100mg, que revelam intensa captação de
glicose pela epiderme in vitro(27, 28, 29, 30). A produção de lactato
foi de 10,94 µmol /hora para 100mg de epitélio, evidencian-
do que a maior parte da glicose captada foi convertida em
lactato através da glicólise, confirmando os dados forneci-
dos pela literatura pesquisada(27, 29, 30).
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A análise das correlações entre os valores do grupo
A mostrou correlação significante entre o número de células
não coradas e o número total de células submetidas ao teste
de exclusão pelo corante vital, ou seja, verificou-se que a
proporção entre as células viáveis e inviáveis é mantida den-
tro de determinados limites, sendo possível estabelecer um
índice de viabilidade para células cultivadas frescas. Entre
os outros valores estudados não houve correlação
significante, portanto nesse grupo,  a idade do doador e o
tempo de cultura não tiveram influência estatística sobre os
diferentes índices  de viabilidade. O mesmo achado ocorreu
com o grupo B, no qual não se encontrou correlação entre
idade do doador e índices de viabilidade.  Esse dado vem ao
encontro do resultado obtido de estudo de queratinócitos
em cultura, no qual não foi encontrada correlação entre
idade do doador e elaboração de fator de crescimento(31).
Provavelmente a idade biológica do doador não influ-
encie significativamente a viabilidade de queratinócitos
em cultura.

Os índices de viabilidade exibidos pelas amostras
criopreservadas de epitélio cultivado sem considerar o tem-
po em que o tecido permaneceu congelado, mostram valores
relativamente próximos através das diferentes avaliações.

O índice de viabilidade do tecido criopreservado foi
igual a 23% quando avaliado através da produção de lactato,
33% pelo consumo de glicose, 29% através da análise dos
números absolutos e 26,5% através da diferença de
percentual pelo teste de exclusão com azul de Trypan. Houve
correlação significante entre os resultados obtidos pelo tes-
te de exclusão com corante vital, produção de lactato e tem-
po de congelamento, porém os resultados obtidos com con-
sumo de glicose não apresentaram correlação significante
com os demais parâmetros avaliados. Para interpretar esse
fato,  pode-se considerar que mesmo quando o número de
células viáveis era reduzido, havia metabolização da glicose,
porque após lise letal do plasmalema, algumas enzimas
citoplasmáticas continuavam agindo. A molécula de glicose
entraria no ciclo de reações da glicólise, mas a seqüência de
reações seria interrompida antes que a glicose fosse conver-
tida em lactato. Acreditamos que o fato possa ter ocorrido
também por limitação do método. Algum metabólito ou o
glicerol podem ter interferido na leitura pelo aparelho de
fotometria. Como o consumo de glicose foi calculado pela
diferença de concentração e a variação de concentração de
glicose foi pequena no grupo B, os prováveis erros de leitura
foram magnificados. No presente trabalho, a avaliação pelo
teste de exclusão com corante vital e a produção de lactato
forneceram dados mais fidedignos. Dentro dos objetivos do
trabalho, o teste de exclusão com azul de Trypan foi o mais
adequado, revelando ser de simples execução e ter proporci-
onado resultados precisos e proveitosos. Por esse motivo, os
índices obtidos pela coloração vital foram adotados como
parâmetros para a avaliação do método de preservação.

Após criopreservação por 186 dias em média, o índi-
ce médio de viabilidade pela coloração vital foi próximo de
26%, entretanto quando correlacionamos os índices de vi-
abilidade com o tempo em que o tecido permaneceu conge-
lado, os resultados obtidos mostram uma clara tendência à
diminuição de viabilidade em função do tempo. As corre-
lações estatísticas e a reta de regressão indicam que o



12

Perspectivas Médicas, 10: 7-13, jan/dez 1999.

processo de congelamento e descongelamento leva a um
decréscimo de 63% da viabilidade do tecido. Por volta
de 30 dias de estocagem o epitélio apresentaria 35% de sua
viabilidade original, com 6 meses 26%, a partir de um ano
menos de 15% e com 620 dias o epitélio não teria mais
viabilidade alguma. Esses dados confirmam um aspecto an-
teriormente descrito por  Karow, em 1981, que verificou que
estocagem a 70oC  negativos proporciona preservação ade-
quada somente por algumas semanas. Se for necessária
estocagem mais longa, é preciso utilizar nitrogênio líquido,
que fornece temperatura mais adequada para evitar ou
minimizar a perda de viabilidade do tecido.

O método semelhante usado para criopreservação
de pele mostrou índices mais elevados de retenção de
viabilidade, ao redor de 70%(20), porém a pele contém a
derme, que apresenta inúmeras diferenças em relação ao
epitélio cultivado, incluindo diferentes tipos de células e
presença de matrix extracelular. Além disso, tal método
de avaliação baseou-se na oxidação da glicose e confor-
me já demonstrado por vários autores, apenas uma pe-
quena parcela da glicose metabolizada pela epiderme é
oxidada. A análise de viabilidade através do teste de
exclusão pelo corante vital proporcionou retenção de
cerca de 60 % da viabilidade original de pele
criopreservada pelo mesmo método(16).

Os pioneiros na utilização de epitélio cultivado
criopreservado não relatam estudo de viabilidade do te-
cido após  descongelamento, apresentando somente seus
resultados clínicos, que não fornecem dados adequados
e suficientes para avaliar especificamente o método de
criopreservação empregado(4, 7).

Métodos muito semelhantes de criopreservação
foram usados estocando as amostras de epitélio cultiva-
do a -80oC , por menos de 30 dias e em meio crioprotetor
baseado em dimetilsulfóxido, a 10% e 7,5% diferindo no
método de avaliação. Enquanto Teepe e cols. obtiveram
através do índice de formação de colônias um índice de
viabilidade de 65%, Ghosh e cols. relataram um índice
médio menor que 25% da viabilidade original quando a
viabilidade foi mensurada através da aderência do
epitélio à matrix dérmica in vitro(5, 17).

Utilizando congeladores com taxa de resfriamento
programável e estocagem em nitrogênio líquido, foi pos-
sível obter índices mais elevados de viabilidade para
epitélio cultivado. Recentemente foi descrito um método
que em dois protocolos diferentes permitiu a retenção de
56% e 92% da viabilidade original do tecido(18), porém
como já relatado, esses congeladores e a grande quanti-
dade de nitrogênio líquido necessário requerem estrutu-
ra sofisticada e muitos recursos, o que torna o método
inviável na maioria dos hospitais.

O método avaliado neste trabalho mostrou-se ca-
paz de reter parcialmente a viabilidade do tecido, tendo
ficado evidente que o índice de viabilidade sofre um de-
créscimo lento e gradual com o tempo. Embora outros
métodos tenham se mostrado superiores, observou-se na
descrição desses mesmos métodos que ocorre grande va-
riação no resultado, quando são introduzidas pequenas
modificações.

Segundo Madden(18) a retenção de viabilidade
passou de 56% para 92%, quando o ponto de congela-
mento diminuiu 3oC. Diferentes testes de avaliação pro-
porcionaram índices de viabilidade de 25% e 65% para
métodos de criopreservação praticamente idênticos(5, 17).
Assim sendo, é possível que alguma alteração em nossa
metodologia possa levar a um aumento substancial na
retenção de viabilidade do epitélio criopreservado, o
que representa um estímulo para buscar o aperfeiçoa-
mento do método.
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Resumo

Nos Hemocentros são realizados exames sorológicos
para Hepatite B, Hepatite C, Chagas, Sífilis, HIV, HTLV e
ALT. Considerando o grande número de doadores de san-
gue convocados para o ambulatório de sorologia positiva
do Hemocentro da Pontifícia Universidade Católica (PUC)
de Campinas, o estudo realizado tem por objetivo investigar
o perfil sócio-econômico desse doador, para subsidiar o mé-
dico no atendimento.

Foram realizadas abordagens do dia 20 de maio a
17 de julho de 1998, em 57 doadores com primeiro exame
sorológico alterado, que responderam a formulários com
questões relacionadas à sua situação sócio-econômica.

Foram obtidos 87,7% dos doadores homens com
29,8% entre 37 e 42 anos, 54,5% com 1o grau incompleto,
63,2% com renda familiar de 1 a 10 salários mínimos, 47,5%
referiram preocupação ao serem convocados, 61,5% apre-
sentavam Hepatite B sendo que, de todas as doenças, 52,5%
não foram confirmadas no segundo exame.

Concluiu-se que a classe sócio-econômica dos doa-
dores estudados é baixa e que a atuação do assistente social
é necessária para melhorar a qualidade do atendimento aos
mesmos.

Summary

In the Hemocenters, serologic exams are
accomplished for Hepatitis B, Hepatitis C, Chagas, Syphilis,
HIV, HTLV and ALT trials. Considering the great number of
blood donnors with positive serologic summoned for the
health clinic  better avaliation of the Hemocenter from PUC-
Campinas, a survey has been done to investigate these
donnors� socioeconomic profile to subsidize the physician in
the attendance.

The survey took place from may 20 to july 17, 1998,
including 57 donnors with first serologic exam altered.

The obtained data were: 87,7% of donnors were men,
29,8% were 37 to 42 years old, 54,5% with  first degree of
school not finished, 63,2% with family income from 1 to 10
minimum wages, 47,5% refered concern for being summoned,
61,5% presented Hepatitis B and of all the diseases, 52,5%
were not confirmed in the second exam.

In conclusion, the surveyed donnors had a low
socioeconomic profile and the action of the social worker is
important to improve the quality of the attendance to them.

Introdução

A dificuldade para o recrutamento de doadores de
sangue é um problema crônico de nosso sistema de saúde. A
escassez de doações, que em tempos passados chegou a mo-
tivar doações remuneradas, é uma ameaça constante ao
abastecimento de sangue e hemoderivados no Brasil(1) e no-
tícias sobre esgotamento de estoque de sangue e campanhas
emergenciais para enfrentar estas crises vão se tornando
comuns nos meios de comunicação.

No Brasil, os doadores de sangue não somam 0,7%
da população, porcentagem dez vezes menor do que é obser-
vado em países desenvolvidos(1). Além disso, parte desses
doadores são descartados devido à identificação de doen-
ças transmissíveis pelo sangue. Isto pode ser devido ao nível
sócio-econômico-cultural de nossos doadores de sangue
provenientes geralmente das camadas mais desfavorecidas
da comunidade.

Atualmente, segundo a Coordenação de Sangue e
Hemoderivados (COSAH) do Ministério da Saúde(2), de cada
100 candidatos à doação de sangue no Brasil, cerca de 40
são rejeitados por algum problema clínico ou de qualidade
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do sangue que os tornaria inaptos para doação. Esse índice
é compreensível verificando-se as características do doador.

Em 1997 foram coletadas 2,6 milhões de bolsas de
sangue, sendo que o ideal, segundo a OMS (Organização
Mundial da Saúde), seriam 4,5 milhões de bolsas por ano(2).

Com a finalidade de assegurar a qualidade do san-
gue coletado e evitar transmissões de doenças através de
transfusões o Ministério da Saúde, pela Portaria 1376 de
19/11/93(3), estabelece que após a doação de sangue sejam
realizados exames sorológicos para Hepatite B, Hepatite C,
HIV (AIDS), HTLV I/II, Doença de Chagas, Sífilis e teste
para ALT (enzima hepática).

No Hemocentro Unidade PUC-Campinas, onde foi
desenvolvido esse trabalho, o processo para doação de san-
gue ocorre da seguinte forma:
· o candidato à doação de sangue passa por uma triagem
clínica;
· os aprovados na triagem são submetidos à coleta de san-
gue;
· são realizados os exames sorológicos exigidos pelo Minis-
tério da Saúde no sangue coletado (primeiro exame);
· sendo os resultados todos negativos, o sangue é liberado
para transfusão e o doador recebe esses resultados em sua
residência, no prazo de 30 dias;
· em caso de qualquer exame resultar positivo ou inconclusivo,
a bolsa de sangue é automaticamente desprezada e o doa-
dor é convocado (primeira convocação) para repetir os exa-
mes com a finalidade de confirmação ou não do resultado no
prazo de 30 dias;
· Após 30 dias da primeira convocação o doador é reconvo-
cado para uma consulta médica no ambulatório de Sorologia
Positiva localizado no próprio Hemocentro.

Vale ressaltar que o doador não recebe o resultado
do primeiro exame sorológico na primeira convocação. Os
resultados do primeiro e segundo exames são informados ao
doador na segunda convocação, portanto a pessoa fica ci-
ente dos resultados 60 dias após a doação de sangue.

A quantidade de candidatos à doação de sangue no
Hemocentro Unidade PUC � Campinas é de cerca de 730
por mês, dos quais 180 são reprovados na triagem clínica e
destes, cerca de 60 são convocados para o ambulatório de
Sorologia.

Considerando o grande número de doadores de san-
gue convocados para o ambulatório de sorologia positiva
do Hemocentro PUC Campinas, este estudo tem como obje-
tivo geral investigar o perfil sócio-econômico do doador
com sorologia positiva e como objetivos específicos conhe-
cer a realidade social dos mesmos, visando propor ações
profissionais, melhorar o atendimento social a esses sujeitos
e subsidiar a equipe médica no atendimento a esses doado-
res.

Casuística e Método

Os doadores de sangue abordados nessa pesquisa
foram aqueles que apresentaram no primeiro exame
sorológico resultados positivos ou inconclusivos. Nesses do-
adores, após a consulta médica na qual recebiam o resulta-
do do segundo exame, foram aplicados formulários conten-
do 22 questões relacionadas à situação sócio-econômica e
ao atendimento ambulatorial do banco de sangue.

Enquanto aguardavam o atendimento médico foram
esclarecidos a cada doador, os objetivos desta pesquisa e
que os dados obtidos seriam apresentados ao Hemocentro e
à Faculdade de Serviço Social. Solicitamos a participação

de todos para que respondessem esse formulário de forma
sincera, orientando que não haveria nenhum tipo de identi-
ficação, não comprometendo de qualquer forma nenhuma
pessoa. Após a consulta médica, aqueles que se interessaram
em responder ao formulário foram atendidos pela estagiária
individualmente.

As abordagens ocorreram do dia 20 de maio ao
dia 17 de julho de 1998, num total de 57 doadores. Os
formulários continham questões sobre os seguintes da-
dos: idade, sexo, estado civil, grau de escolaridade, ren-
da familiar, reação dos doadores quanto à convocação,
doença detectada no primeiro exame sorológico, resul-
tado da segunda amostra e outras. Os dados obtidos fo-
ram submetidos à análise estatística.

Resultados

À análise dos dados verificou-se que da população
abordada 29,8% tinham idade de 37 a 42 anos e 26,3% com
30 a 36 anos, portanto mais da metade (56,1%) dos doado-
res deste trabalho estão na faixa etária de 30 a 42 anos
(Figura 1).

Figura 1 - Distribuição por faixa etária dos doadores
com sorologia alterada no Hemocentro Unidade PUC-
Campinas (n=57).

Dos 57 doadores 87,7% eram homens e 12,3% mu-
lheres, numa relação de 7,1 homens para cada mulher (Fi-
gura 2).

Figura 2 - Distribuição por sexo dos doadores com sorologia
alterada no Hemocentro Unidade PUC-Campinas (n=57).

Quanto ao nível de escolaridade 54,4% não comple-
taram o primeiro grau. Nota-se também que nenhuma das
pessoas possuía terceiro grau (Figura 3).

Figura 3 - Distribuição por grau de escolaridade dos doa-
dores com sorologia alterada no Hemocentro Unidade PUC-
Campinas (n=57).
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Aproximadamente 63% dos entrevistados tinham ren-
da familiar que variava de 1 a 10 salários mínimos e 3,5%
não possuíam nenhum tipo de renda (Figura 4).

Figura 4 - Distribuição por renda familiar dos doadores
com sorologia alterada no Hemocentro Unidade PUC-Cam-
pinas (n=57).

Verificou-se também que não houve diferença estatis-
ticamente significante (p>0,05) entre os doadores que mos-
traram-se preocupados ao receber a convocação (47,4%) e
aqueles que responderam ter reagido com indiferença
(42,1%) (Figura 5).

Figura 5 - Reação dos doadores com sorologia alterada no
Hemocentro Unidade PUC-Campinas ao receberem a pri-
meira convocação (n=57).

A doença mais freqüentemente detectada nos exames
de primeira amostra foi a Hepatite B (61,4%), que demons-
trou ser estatisticamente significante (p>0,05) quando com-
parada às demais doenças analisadas (Figura 6). Dentre os
doadores pesquisados 1,8% (n=1) não soube referir qual
doença foi detectada no primeiro exame (Figura 6).

Figura 6 - Distribuição por doença detectada no primeiro
exame sorológico dos doadores no Hemocentro Unidade
PUC-Campinas (n=57).

De todos os entrevistados 52,6% dos resultados posi-
tivos na primeira amostra não foram confirmados  na segun-
da amostra, isto é, o resultado foi negativo.

Discussão

Segundo Carmo, 1997 (4), o perfil sócio-econômico
dos doadores do Hemocentro Unidade PUC - Campinas
apresenta-se da seguinte forma: 80% do sexo masculino, a
faixa etária de maior incidência está entre 30 a 49 anos
(56%), 26% apresentam grau de escolaridade de 1o grau
incompleto e 5% com nível superior. Nota-se em nosso traba-
lho que o perfil sócio-econômico dos doadores de sangue
com alteração sorológica é similar ao perfil de todos os do-
adores: 87,7% são do sexo masculino, 56,1% com idade
entre 30 e 42 anos e 54% não completaram o 1o grau. Obser-
vamos porém, no presente estudo, a ausência de doadores
com grau de escolaridade de nível superior.

Fernandez e cols., 1996 (5) realizaram um trabalho
na Espanha com doadores e não doadores de sangue relaci-
onado ao perfil dos mesmos. Esses autores obtiveram os se-
guintes dados: idade média dos doadores de sangue de 37,8
anos com 58,4% do sexo feminino. Esses dados mostram uma
faixa etária semelhante à nossa casuística, contudo no que
tange ao sexo, há uma discordância.

No Brasil, segundo dados do COSAH/MS e da Fun-
dação Pró Sangue de 1994, a doença mais freqüentemente
detectada nos exames sorológicos, levando ao descarte da
bolsa de sangue, é a hepatite B seguida de hepatite C e
sífilis(6). Foi demonsrado em trabalho realizado no
Hemocentro Regional de Uberaba que, entre os doadores
aptos à doação de sangue há uma maior prevalência de
alteração sorológica para sífilis, seguida de ALT, Chagas,
AIDS e hepatite B(7). Já em nosso estudo, a doença mais de-
tectada foi hepatite B, seguida de hepatite C e doença de
Chagas. A alteração da enzima hepática ALT é um achado
bastante significativo em bolsas de sangue segundo a litera-
tura (6, 7), sendo também verificado neste estudo (14%).

O índice de exames de primeira amostra não confir-
mados na segunda, em nosso trabalho, foi de 52,6%. Este
número pode refletir uma maior sensibilidade e menor
especificidade dos exames utilizados na triagem sorológica.

Quanto aos dados relacionados à reação dos doa-
dores ao receberem as convocações, 47,4% relataram ter
ficado preocupados. Frente a esse resultado verifica-se a
importância de um maior esclarecimento durante as convo-
cações. Além disso, uma maior agilidade na entrega do re-
sultado da segunda amostra poderia minimizar este senti-
mento, visto que mais da metade desses exames são negati-
vos. Já aqueles que apresentaram resultados positivos pode-
riam estar sendo esclarecidos sobre a alteração diagnos-
ticada e encaminhados para o tratamento com rapidez. Da
população pesquisada, 1,8% expôs não saber qual sorologia
havia mostrado alteração. O estudo do perfil sócio-econô-
mico mostra-se necessário para que o atendimento aos paci-
entes (doadores de sangue) no ambulatório seja direcionado
segundo este perfil. Desta forma poderia ser evitado que o
paciente tivesse dúvidas sobre: qual a doença detectada no
primeiro exame, a confirmação no segundo exame, o trata-
mento a ser realizado e a possibilidade de novas doações.
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Durante a realização do trabalho, foram convo-
cados para o ambulatório 147 doadores, destes 63 não
compareceram à consulta. Estes doadores portanto não
ficaram a par dos resultados dos exames, podendo assim
doar em outros bancos de sangue e eventualmente trans-
mitir doenças.

Dos 84 pacientes que compareceram, 27 não res-
ponderam ao formulário, alegando estarem com pressa,
já que muitas vezes demoravam para ser atendidos pelo
médico.

A questão do sangue e sua transfusão, como pu-
demos observar, não pode ser analisada fora do contexto
da situação da saúde da população brasileira e os pro-
blemas que afetam a saúde não podem ser entendidos
independentemente da realidade social, política e eco-
nômica da sociedade.

Sabe-se que as condições de saúde da população
brasileira são precárias e tal situação vem se deterioran-
do em decorrência da má distribuição da renda e dos
baixos salários, da pobreza e da fome, além das péssimas
condições de moradia e saneamento.

Conclusões

Diante dos dados obtidos na pesquisa podemos
concluir que os achados revelaram o perfil sócio-econô-
mico dos doadores convocados ao ambulatório de
sorologia positiva. A maioria dos doadores abordados
foi do sexo masculino, com idade entre 37 e 42 anos, com
baixo grau de escolaridade e baixa renda.

Devido ao não comparecimento de cerca de 63
doadores ao atendimento ambulatorial, concluímos que
a convocação ao ambulatório de Sorologia Positiva deve
ser repensada.

A convocação também deve ser replanejada a fim
de diminuir o grande índice de preocupação dos doado-
res, que como foi observado chegou a 47,4%.

É importante o esclarecimento aos doadores com
primeiro exame alterado sobre qual a doença detectada,

suas formas de contaminação, estados portadores e so-
bre a confirmação no segundo exame para que este doa-
dor tenha ciência para estar evitando ou não futuras
doações.

Através do conhecimento da realidade social des-
ses doadores, sugerimos um trabalho interdisciplinar,
constituído por médicos, assistentes sociais e demais pro-
fissionais da área da saúde, para melhor orientar os do-
adores quanto aos resultados dos exames e encaminha-
mentos necessários.
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Resumo

A primeira Campanha de Prevenção da Surdez rea-
lizada no Brasil teve a participação da Disciplina de
Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí,
no Estado de São Paulo e foi realizada no município de
Franco da Rocha, local onde se encontra um de seus Hospi-
tais-Escola, que é o Hospital do Juquery. Feita a divulgação
da Campanha, a procura dos pacientes foi espontânea, o
atendimento foi gratuito e padronizado no país, constando
de anamnese, exame clínico otorrinolaringológico e testes
auditivos. Foram incluídas no estudo pessoas com idade
superior a 12 anos, num total de 182 do município de Fran-
co da Rocha e região, tendo sido detectadas 131 portadoras
de deficiência auditiva, que foram divididas em 4 grupos e

51 pessoas normais sob o ponto de vista audiológico. Os
portadores de distúrbios auditivos foram encaminhados para
investigação mais completa e conduta individualizada. Os
objetivos alcançados pelo estudo foram a detecção de alte-
rações auditivas, sua abordagem terapêutica e a ênfase para
aspectos preventivos através da educação, alertando e
conscientizando os órgãos públicos e o povo leigo para este
relevante problema de Saúde Pública.

Summary

The first Campaign for Prevention of Deafness in
Brazil was realized with the partnership of the Jundiaí School
of Medicine in Franco da Rocha city, where there are one of
it´s hospitals, named Juquery. After making public the
Campaign, spontaneous demand occurred and the patients
were freely evaluated in a standardized way all over the
country, including history, clinical otolaryngological exam
and auditory tests. There were included  in this study 12 year-
old people or older, in a total of 182 from Franco da Rocha
city and vicinage. There were detected 131 people with
auditory disorders, divided in four groups, and 51 normal
people. All the patients were treated or received individual
orientation. The goals were reached in this paper, such as the
auditory disorders, their therapeutical approach and
emphasis for the preventive aspects through education,
alerting and giving conscience to the public services and
unprofessional people to this important problem of Public
Health.

Introdução

Como parte da 1ª Campanha de Prevenção da Sur-
dez que ocorreu concomitantemente em todo o Brasil no
período de 10 a 12 de novembro de 1997, o município de
Franco da Rocha e região, Estado de São Paulo, Brasil teve
participação efetiva, através da Disciplina de Otorrinolarin-
gologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, sediada no
Hospital do Juquery, em Franco da Rocha. A divulgação
geral e regional da Campanha foi realizada através de rá-
dio, televisão, jornais, Unidades Básicas de Saúde e escolas.
As pessoas procuraram espontaneamente o atendimento
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Gráfico 1: Distribuição percentual das pessoas (n=131)
de acordo com o grau da deficiência auditiva (DA) de-
tectada.

Discussão

Campanhas para a detecção de doenças como
essa que foi realizada com relação à surdez, são de eleva-
do alcance social por terem como objetivos principais
detectar, surpreender a deficiência, muitas vezes
inaparente, desconhecida pela pessoa, tentar viabilizar
uma solução para tais alterações, com evidente resgate
de uma dívida social, mas principalmente disseminar for-
mas de prevenção de perdas auditivas evitáveis através
da educação, alertar e conscientizar os órgãos públicos
e o povo leigo acerca deste que é um grave problema de
Saúde Pública. Catorze por cento das pessoas que apre-
sentaram alterações à avaliação não apresentavam quei-
xas auditivas e 28% das pessoas tinham queixas auditi-
vas porém com avaliação normal, fatos que ilustram a
dificuldade encontrada pelo especialista no dia-a-dia
para a detecção de distúrbios auditivos.

O pico etário das pessoas foi de 21 a 50 anos (2/3
dos casos), denotando preocupação da população mais
jovem com respeito à audição, enquanto o pico das per-
das auditivas detectadas foi em grau leve.

Em triagens auditivas populacionais abertas
como a do presente estudo, torna-se difícil a detecção de
problemas perceptivos, centrais, bem como da etiologia
das alterações encontradas, que podem ser estabelecidas
na maioria dos pacientes através de encaminhamento
posterior para uma avaliação mais completa e individu-
alizada.

Conclusões

1) Mesmo com a procura espontânea para a triagem de
alterações auditivas, num total de 182 pessoas incluí-
das, 30% não apresentavam queixas auditivas, indican-
do motivação da população para a Campanha.
2) Houve extrema dificuldade em se estabelecer a
etiologia, mesmo que de suspeição das alterações auditi-
vas, principalmente nos casos crônicos.
3) É difícil estabelecer-se a prevalência das perdas audi-
tivas na população, tendo em vista as características de
espontaneidade da procura pelo atendimento e o alcan-
ce regional da Campanha, tornando a amostra viciada e
mesmo heterogênea em sua composição.
4) A Campanha atingiu os objetivos básicos a que se propôs.

Perspectivas Médicas, 10: 18-19,  jan/dez 1999.

gratuito no Serviço especializado citado, tendo sido subme-
tidas a avaliação padronizada em todo o país, sendo que as
portadoras de alterações auditivas na anamnese e/ou no
exame clínico foram encaminhadas para avaliação posteri-
or mais completa e conduta adequada individualizada. Os
objetivos do estudo foram não somente a detecção de altera-
ções auditivas e sua abordagem terapêutica, mas sobretudo
enfatizar aspectos preventivos através da educação e, ao
final, se possível compilar dados sobre a prevalência das
perdas auditivas na população. Como conseqüência da
Campanha, alertar e conscientizar os órgãos públicos e o
povo leigo acerca deste que é um problema relevante de
Saúde Pública.

Casuística e Método

Foram incluídos no estudo pessoas com idade supe-
rior a 12 anos, num total de 182 do município de Franco da
Rocha e região, sendo 36 do sexo masculino e 146 do sexo
feminino (Tabela 1). A distribuição das pessoas por faixa
etária encontra-se na Tabela 2.

Tabela 1 � Distribuição das pessoas por sexo.

masculino   36
feminino 146
total 182

Tabela 2 � Distribuição das pessoas por faixa etária.

Todos os pacientes incluídos foram submetidos a
anamnese breve e dirigida, a exame otorrinolaringológico e
a avaliação audiométrica tonal e vocal.
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Resultados

Das 182 pessoas avaliadas, foram detectadas 131
portadoras de deficiência auditiva em diferentes graus e
51 pessoas normais sob o ponto de vista auditivo (Tabela
3). Entre as portadoras de alteração, 113 (86%) tinham
queixas auditivas e 18 (14%) não apresentavam queixas
auditivas. Das pessoas consideradas normais na avalia-
ção (n=51), 15 (28%) tinham queixas auditivas e 36
(72%) não apresentavam queixas auditivas.

Considerando-se o grau da perda auditiva detec-
tada (n = 131) tivemos: leve = 74, moderada = 36, severa =
17 e profunda = 4 (Gráfico 1).

Tabela 3 - Distribuição das pessoas portadoras de defici-
ência auditiva (DA) e normais na população avaliada.

DA  131
normais   51
Total 182

Idade (anos)
12 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70

Nº de pacientes (n=182)
20
38
36
45
31
12

Grau de deficiência auditiva detectada
n=131

27,5%

56,5%

13%

3%
leve

moderado

severo

profundo



20

Perspectivas Médicas, 10: 20-22, jan/dez 1999.

* Alunos do 5o ano de graduação médica da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, SP.
** Professora auxiliar da Disciplina da Medicina Comuni-
tária do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, SP.

Contatos: Giuliano M. Duarte - Av. Pe. Gaspar Bertoni, 567,
Bloco X, apto 232 - Jardim Pacaembu, Campinas - SP - CEP:
13033-900 - Fone: (0xx19) 242-1464.
Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí - R. Francis-
co Telles, 250 - V. Arens - CEP 13202-550 - Jundiaí, SP -
Brasil.

Trabalho apresentado no IV Congresso Médico-Acadêmico
da Faculdade de Medicina de Jundiaí, em Jundiaí, SP -
Brasil, em setembro de 1998.
Artigo ainda não publicado.

Resumo

A detecção precoce de distúrbios visuais é importan-
te não somente para evitar deficiência no aproveitamento
escolar, problemas emocionais e psicológicos, como tam-
bém para prevenir a cegueira futura por intermédio de ações
adequadas. Com o objetivo de conhecer a saúde ocular de
crianças em idade escolar, foram examinadas crianças do
ciclo básico pertencentes a escolas pública e particulares
do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil. Os
autores realizaram testes de acuidade visual, com o emprego
da Tabela de Snellen, em 851 crianças do ciclo básico com
idade entre 6 e 14 anos, sendo 455 pertencentes a uma esco-
la pública e 396 a escolas particulares desse município.
Foram encontradas 243 crianças com diminuição da
acuidade visual, representando 28,6% do total. Entre os
alunos das escolas  particulares, o achado de alterações foi
de 30,5%, enquanto na escola pública encontrou-se 26,8%,

Acuidade visual em escolares do ciclo básico de escolas pública
e particular no município de Jundiaí.

Visual acuity in school age children from the basic cycle of Jundiaí
municipality public and private schools.
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não sendo essa diferença estatisticamente significante
(p>0,05). Nas 82 crianças que usavam óculos, o teste foi
realizado e revelou a importante cifra de 68,4% e 59,1% de
resultados alterados na escola pública e nas particulares,
respectivamente. Concluiu-se que a diminuição da acuidade
visual constitui um problema de saúde escolar, independen-
te de ser particular ou pública e que a realização de testes de
acuidade visual rotineiros em escolares é uma ótima oportu-
nidade para o encaminhamento de crianças previamente
triadas ao oftalmologista, colaborando com a prevenção de
problemas de saúde ocular.

Summary

The early detection of visual disturbances is
important either to avoid the school benefits deficiencies,
emotional and psychological problems as avoid the future
blindness through a proper intervention. With the purpose of
to know the school age children ocular health, were examined
children from the Jundiaí Municipality private and public
school basic cycle, in São Paulo, Brazil. The authors realized
visual acuity tests, using the Snellen Table, applied to 851
children with the age ranging from 6 to 14 years old, beeing
455 from a public school and 396 from private schools. There
were found 243 children with a decrease of the visual acuity,
representing 28,6% of the total. Among the private schools
students, the rate found was 30,5% while in the public school
was 26,8%. There was not a  statisticaly significant difference
(p>0,05). Among the 82 children that used glasses, the test
was realized with them and bring out the important sum of
68,4% and 59,1% of altered results in the public school and
private schools respectively. In conclusion, the visual acuity
decrease is a School Health Problem, independent of the
type and social role of the school and that the habitual visual
acuity tests with school age children constitute an excellent
opportunity for the direction.
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Introdução

A principal forma de contato precoce da criança com
o meio externo é a percepção visual. Por volta dos 4 anos de
idade a criança apresenta acuidade visual e binoculari-
dade próximas da maturidade porque atinge um grau de
desenvolvimento semelhante ao adulto(1).

Até a idade escolar, a maioria das deficiências visu-
ais passa despercebida dos pais e familiares. Somente ao
entrar para a escola, em decorrência do maior esforço visu-
al, manifestam-se problemas já existentes  que se  traduzem
em deficiência no aproveitamento escolar, em distúrbios emo-
cionais e psicológicos e em prejuízos no desenvolvimento da
personalidade(1,2,3). Tais deficiências podem ser evitadas se
os distúrbios visuais forem corrigidos precocemente.

Cerca de 20-25% das crianças em idade escolar apre-
sentam algum tipo de problema ocular(1,3) cuja identificação
precoce pode contribuir de forma decisiva para a correção e
minimização de problemas futuros graves.

O teste de triagem visa detectar, o mais rápido possí-
vel, ambliopia e erros de refração (miopia e hipermetropia
em grau avançado)(1,2). Do ponto de vista de saúde pública,
a triagem visual em escolares é perfeitamente viável, já que
não exige alto grau de especialização do examinador, utili-
za materiais não muito dispendiosos e possui um grau de
acerto de 87,1 %(2).

O objetivo deste trabalho foi realizar levantamento
da acuidade visual em estudantes do curso básico perten-
centes a escolas particulares e uma pública do município de
Jundiaí, situado a 60 km da cidade de São Paulo no período
de 02/09/96 a 02/12/96 e comparar os resultados obtidos de
acordo com a característica de cada instituição.

As crianças que apresentaram uma deficiência visu-
al significativa foram encaminhadas para um exame visual
mais acurado.

Casuística e Método

Este trabalho foi dividido em 4 etapas:
1-Treinamento dos examinadores;
2- Seleção das escolas;
3-Disposição das tabelas e realização dos exames(1,2,4);
4- Processamento dos dados;

Na primeira fase, todos os examinadores (alunos do
2º ano de Medicina) assistiram a uma aula teórica sobre a
realização do exame de acuidade visual e, posteriormente,
foram submetidos a um aperfeiçoamento prático durante o
qual aplicaram o exame várias vezes uns nos outros com a
supervisão de um docente, para padronizar o exame entre os
examinadores.

Na fase de seleção das escolas foram escolhidas as
que pertenciam ao centro da cidade de Jundiaí devido à
facilidade de acesso, levando-se em conta apenas o número
de crianças do ciclo básico nas escolas públicas e particula-
res.

Deste modo foram escolhidas 5 escolas, sendo 4 par-
ticulares e uma pública:
· Escola de Educação Infantil e de 1º grau �La Fontaine�
(particular);
· Escola Padre Anchieta (particular);
· Escola Paroquial Francisco Telles (particular);
· Colégio Divina Providência (particular);
· EEPSGM Pedro de Oliveira (pública).

Os autores examinaram um total 851 crianças do
ciclo básico entre 6 e 14 anos de idade, sendo 455 perten-
centes à escola pública e 396 às escolas particulares.

De acordo com a disponibilidade de cada escola, foi
procurado um ambiente que apresentasse os requisitos ne-
cessários para a realização do exame, a saber: local calmo e
bem iluminado (a luz vindo por trás ou dos lados da criança
a ser submetida ao teste).

As tabelas de Snellen foram fixadas em parede lisa a
uma distância de 5,0 metros do encosto da cadeira da crian-
ça, de modo que a linha de optotipos correspondente a 0,8
ficasse ao nível dos olhos da criança e, para isso, levou-se em
conta a altura média das crianças (1,28m).

Antes da realização dos exames, os examinadores
foram de sala em sala explicando o método a ser realizado,
com o intuito de familiarizar as crianças com os optotipos da
tabela. Em seguida, com autorização do professor, as crian-
ças foram, durante o período normal de aula, retiradas uma
a uma da sala de aula.

Todas as crianças foram submetidas a um questioná-
rio em que foram respondidos os seguintes dados pessoais:
· nome completo
· sexo
· idade (e data de nascimento caso a criança soubesse infor-
mar)
· uso de óculos

Para a realização dos testes, os examinadores usa-
vam jaleco branco e lápis preto sem ponta para apontar os
optotipos, de modo que não fosse desviada a atenção da
criança. A realização do exame era sempre acompanhada
por dois examinadores, um que apontava os optotipos e ou-
tro responsável pela postura e comportamento da criança.

A acuidade visual era medida primeiramente com o
olho direito, ficando o olho esquerdo ocluído porém aberto.
Em seguida era feito o mesmo processo com o olho esquerdo,
ficando o olho direito ocluído.

Começou-se a apontar de cima para baixo, mostran-
do 2/3 dos optotipos de cada linha, não esquecendo de apon-
tar tanto os �E� posicionados na horizontal como na verti-
cal. Quando a criança apresentava dificuldade em uma de-
terminada linha, era mostrado um maior número de optotipos
da mesma, voltando à linha anterior caso a dificuldade per-
sistisse. A acuidade visual registrada era equivalente à últi-
ma linha lida sem dificuldade. Considerou-se com acuidade
visual normal crianças que liam sem dificuldade as linhas
0,9 e 1,0 (as duas últimas) e alterada as menores ou iguais a
0,8. Caso a criança estivesse usando óculos, os mesmos não
eram retirados no momento do exame.

Esta fase de realização dos exames teve início em 02
de setembro de 1.996 e término em 02 de dezembro de 1.996.

Os resultados foram analisados estatisticamente.

Resultados

Das 851 crianças examinadas 53,5 % (n=455) eram
alunos da escola pública e 46,5% (n=396) eram das quatro
escolas particulares.

Na Tabela 1 nota-se que 28,5% do total de alunos
examinados apresentaram problemas de acuidade visual. A
porcentagem de alunos com alteração no exame de acuidade
dentre os examinados na escola pública foi 26,8% e dentre
os das particulares foi 30,5% (p>0,05).
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22

Perspectivas Médicas, 10: 20-22, jan/dez 1999.

Tabela 1: Número e porcentagem de alterações de
acuidade visual em alunos de escola pública e particula-
res de Jundiaí.

Na escola pública, a maioria das crianças de ciclo
básico tinha idade entre 8 e 9 anos e nas escolas particula-
res, a maioria das crianças tinha idade entre 6 e 7 anos.

Nota-se pela Figura 1 que 20,2% (n=49) dos altera-
dos possuíam apenas distúrbio no olho direito e 34,6%
(n=84) apenas no esquerdo (p<0,05).

Figura 1: Porcentagem de alterações da acuidade visual
somente no olho direito (OD), somente no olho esquerdo
(OE) ou em ambos os olhos, em alunos do ciclo básico de
Jundiaí.

Dos alunos examinados da escola pública, 8,3%
(n=38) e das escolas particulares, 11,1% (n=44), faziam uso
de óculos, como mostram as Tabelas 2 e 3 (p>0,05).

Tabela 2: Número e porcentagem de alunos de escola públi-
ca que usam e que não usam óculos, com acuidade visual
alterada.

Tabela 3: Número e porcentagem de alunos de escolas par-
ticulares que usam e que não usam óculos, com acuidade
visual alterada.

Dos alunos da escola pública que usavam óculos,
68,4% (n=26) apresentavam deficiência da acuidade visu-
al, mesmo fazendo uso de óculos. Dos alunos de escolas par-
ticulares que usavam óculos, 59,1% (n=26) apresentavam
alteração de acuidade visual mesmo fazendo uso de óculos
(p>0,05).

Discussão

Pelos dados encontrados, verificamos que 28,5% do

total de alunos examinados apresentaram alteração no exa-
me de acuidade visual. Foram encontrados por Trindade
(1991) 25% de perturbações oftalmológicas em escolares(3).
Enquanto Kara José & Alves (1994)(1), obtiveram 15% de
alterações, sendo que os mesmos autores em 1996(2) encon-
traram 20-25% das crianças em idade escolar com algum
tipo de problema ocular. Com base nestes trabalhos, verifi-
camos que o nosso resultado (28,5%) encontra-se acima do
padrão encontrado na literatura.

Quanto à comparação entre a escola pública e as
particulares, verificamos entre os examinados 26,8% e 30,5%,
respectivamente, com alguma alteração visual. Não foi en-
contrado trabalho semelhante na literatura. Essa diferença
não foi estatisticamente significante (p>0,05) apesar da es-
perada disparidade sócio-econômica existente entre esses
tipos de instituições no Brasil. Vale ressaltar que todas as
escolas avaliadas encontram-se no centro da cidade.

Foi encontrado maior acometimento do olho esquer-
do em relação ao olho direito, sendo tal diferença estatica-
mente significante (p<0,05). Tostado(4) analisando também
cada olho em separado, não encontrou diferenças estatisti-
camente significantes em uma amostra de pessoas de 5 a 80
anos de idade.

Com relação ao uso de óculos, não foi encontra-
da diferença (p>0,05), sugerindo que a assistência à
acuidade visual é similar em ambos os tipos de institui-
ções estudadas, refletindo uma semelhança na incidên-
cia de alterações visuais.

Nosso trabalho demonstrou que apesar de estarem
fazendo uso de óculos, 68,4% das crianças da escola públi-
ca e 59,1% das escolas particulares continuam apresentan-
do alteração no exame de acuidade visual. Isto sugere que as
crianças não têm um acompanhamento seqüencial do trata-
mento dos erros de refração.

Conclusões

Concluímos que 28,5% das crianças apresentaram
alteração no exame de acuidade visual, não tendo sido en-
contrada diferença significante entre os alunos da escola
pública e das particulares.

Quanto à diferença entre os olhos, foi encontrado
maior acometimento do olho esquerdo em relação ao olho
direito.

Em relação ao uso de óculos, não foi encontrada
diferença significante entre alunos da escola pública e das
particulares, contudo o seguimento destas crianças não tem
sido realizado, o que prejudica a conclusão definitiva com
respeito a esse aspecto.
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Resumo

Intoxicações exógenas correspondem à penetração
de uma substância química e exógena em um organismo e
subseqüente deterioração do seu metabolismo. Com o obje-
tivo de estabelecer um perfil do paciente vítima de intoxica-
ção, foram estudados doze casos de intoxicações agudas que
procuraram o Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas de
Franco da Rocha, São Paulo - Brasil, num período de 4
meses, sendo estes submetidos a uma anamnese padroniza-
da. Com base nos dados obtidos, os pacientes  foram distri-
buídos de maneira que se pudesse identificar os grupos pre-
dominantes e compará-los com os dados da literatura, parti-
cularmente os trabalhos correlatos realizados na Espanha e
Canadá. Em nossa amostra observou-se o predomínio de
indivíduos jovens (média de 27,3 anos), do sexo masculino
(58%), sem cônjuges ou parceiros (50% solteiros e 25%
separados), ingestão voluntária (92%), sendo a via oral a
forma de administração mais freqüente (77%) e o
organofosforado a droga mais freqüente (33%). A tentativa
de suicídio foi o motivo de 59% das intoxicações e em 8% dos
casos houve êxito letal.

Após estudo comparativo pode-se obter um perfil do
indivíduo mais comumente acometido no serviço público
estudado, além de suas semelhanças e dissemelhanças com
os indivíduos estudados na Espanha e Canadá.

Summary

Exogenous intoxication corresponds to the
penetration of a chemical and exogenous substance in an
organism and subsequent damage of its metabolism. There
were studied 12 cases of acute intoxication attended during
4 months at the emergency room in a public hospital (Fran-
co da Rocha, São Paulo - Brazil) and submitted to a standard
anamnesis with objective of setting up a profile of the
intoxication victim. These data allowed to avail the
distribution of predominant groups and to compare them
with literature data, mainly between correlate works
accomplished in Spain and Canada. In our group there were
observed younger individuals (27.3 year-old on average),
males (58%), with no spouse or partners (50% singles and
25% divorced), in which intentional ingestion was
predominant (92%), oral absorption (77%) and the most
frequent drug was organophosphates (33%). The suicide
attempt was the reason in 59% of the intoxication and the
overall mortality was 8%.

A comparative study allowed to obtain a profile of
the most commonly received individuals in this public service,
moreover its similarity or unsimilarity with the individuals
studied in Spain and Canada.

Introdução

A intoxicação exógena tem como forma comum a
penetração de uma substância química e exógena em um
organismo e subseqüente deterioração do seu metabolismo.
Há documentos sobre intoxicações profissionais por chum-
bo e mercúrio por volta de 200 a.C. Em 1950 foram
identificadas e codificadas um milhão e duzentas mil subs-
tâncias e em 1992 passaram a onze milhões, representando
um aumento do risco de exposição aos agentes tóxicos.

A ingestão de substâncias pode ser considerada como
venenosa a partir de uma certa dose que depende da idade,
peso, predisposição genética (e.g. fenilcetonúria) do orga-
nismo hospedeiro ao impacto da substância. A dose eficaz
diferencia o veneno do remédio.

Segundo dados da American Association of Poison
Center (AAPC)  foram notificados voluntariamente nos EEUU
mais de um milhão de casos no ano de 1987(1), existindo uma
provável subnotificação decorrente da não obrigatoriedade

Intoxicações agudas atendidas no Pronto-Socorro
de hospital público.

Acute intoxication entered in an Emergency Room of a public hospital.
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da mesma e às intoxicações muito leves. Estima-se que exis-
tam no mínimo 5 vezes mais casos que o notificado.

De acordo ainda com os dados da AAPC a incidên-
cia em crianças tem diminuído notavelmente nos EEUU. Tais
números favoráveis são decorrentes provavelmente da pre-
venção de acidentes domésticos através de legislações espe-
cíficas sobre embalagens e ao aumento da informação nesse
sentido.

As substâncias mais freqüentemente envolvidas
nos casos de envenenamento humano são mostradas no
quadro I(1).

Quadro 1 - Substâncias mais freqüentes nos casos de envene-
namento ( LITVITZ, TL e cols., 1989) (1).

Conforme o quadro acima observamos que a maio-
ria das substâncias que causam intoxicações não são os
medicamentos, no entanto as cinco principais categorias de
substâncias que causam mortes são estas drogas (Quadro
2). Muitas das pessoas que morrem por envenenamento
são adultos e os óbitos são resultado de exposição inten-
cional.

Quadro 2 - Categorias com maior número de óbitos(1, 2).

O diagnóstico é obtido pela história e/ou pela pre-
sença de sinais e sintomas inexplicáveis, além do quadro
clínico específico de cada substância. Como regra, o trata-
mento deve seguir os princípios básicos:
a) medidas básicas de suporte;
b) impedir a absorção da substância;
c) diminuir a transformação da substância em sua forma
ativa no organismo;

Gemignani, S. e cols. - Intoxicações agudas atendidas no Pronto-Socorro de hospital público.

Substância

Produtos de limpeza
Analgésicos
Cosméticos
Plantas
Remédios para tosse/gripe
Hidrocarbonetos
Mordedura/envenenamento
Tópicos
Corpos estranhos
Pesticidas
Intoxicação alimentar
Sedativos/hipnóticos/
antipsicóticos
Antimicrobianos
Substâncias químicas
Álcoois
Vitaminas

Quantidade (n)

114.888
111.148
94.349
88.251
62.240
46.186
43.971
41.411
40.290
37.856
37.571
36.851

35.698
35.365
31.533
31.366

Porcentagem

9,4
9,1
7,7
7,2
5,1
3,8
3,6
3,4
3,3
3,1
3,1
3,0

2,9
2,9
2,6
2,6

Categoria

Antidepressivos
Analgésicos
Estimulantes e drogas sociais
Drogas cardiovasculares
Sedativos/hipnóticos
Gases e emanações
Produtos químicos
Álcoois e glicóis
Terapias para a asma
Produtos de limpeza
Hidrocarbonetos

Quantidade (n)

105
93
54
52
48
36
23
19
16
14
13

Porcentagem
de exposição

0,649
0,083
0,337
0,372
0,130
0,250
0,065
0,060
0,204
0,012
0,028

Idade (anos)

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

>50

Total

Feminino

0

2

1

1

0

1

5

Masculino

1

2

1

3

0

0

7

Total

1

4

2

4

0

1
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d) neutralizar ou contra-atacar o seu efeito clínico;
e) potencializar a excreção pelo organismo;
f) tratamento específico da intoxicação.

Material e método

Foram compilados os pacientes que deram entrada
no Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas de Franco da
Rocha, Estado de São Paulo, Brasil, num período de 4 meses,
com início em 12/01/98, atendidos no setor vinculado ao
serviço de Internato e Residência da Faculdade de Medici-
na de Jundiaí, num total de doze pacientes com idade entre 4
a 62 anos, todos com história de intoxicação exógena e sub-
metidos a uma anamnese padrão incluindo as seguintes in-
formações (no protocolo): nome, idade, sexo, religião, esta-
do civil, procedência, substância ingerida, via de adminis-
tração, início dos sintomas, motivo, quadro clínico, trata-
mento instituído e evolução.

Através desses dados nos foi permitido configurar
grupos de pacientes, de forma a ter um padrão mais homogê-
neo de avaliação.

Baseados nas informações colhidas através desse
protocolo, houve uma distribuição dos casos com o objetivo
de estudar o perfil dos casos de intoxicação exógena.

Resultados

Após análise da amostra estudada, chegou-se aos
seguintes resultados:

Idade: Como ilustra a Figura 1, houve predomínio
das faixas etárias de 11 a 20 anos (34%) e de 31 a 40 anos
(33%), seguida da de 21 a 30 anos (17%).

Sexo: Na Tabela 1 pode-se observar a predominân-
cia do sexo masculino (58%) nos casos.

Tabela 1 - Distribuição por faixa etária e sexo.

Figura 1 - Distribuição por faixa etária e sexo.

Estado civil: Nota-se predomínio dos indivíduos sem
cônjuge, como se observa na  Tabela 2 e Figura 2.

Idade, em anos

> 50
8%

21-30
17%

11-20
34%

0-10
8%

41-50
0%

31-40
33%
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Tabela 2 - Distribuição por estado civil.

Figura 2 - Distribuição por estado civil.

Tipo de droga: Como se vê  na Tabela 3 e na Figura
3, houve predomínio de organofosforados (33%), seguido
da ingestão de bebidas alcoólicas (20%).

Tabela 3 - Distribuição segundo o tipo de droga

Figura 3 - Distribuição segundo o tipo de droga.

Motivo: O motivo que levou o indivíduo à intoxica-
ção: tentativa de suicídio, acidental ou intencional, ilustra-
do na Tabela 4 e na Figura 4, observando-se o predomínio
do primeiro.

Tabela 4 - Distribuição segundo o motivo da intoxicação.

Figura 4 - Distribuição segundo o motivo da intoxicação.

Via de administração: Como observado na Tabela 5
e na Figura 5, considerando-se a via de administração, fica
evidenciado ser a ingestão oral a forma mais utilizada, se-
guida da inalatória.Um dos pacientes teve associação de
duas vias.

Tabela 5 - Distribuição segundo a via de administração das
intoxicações.

Figura 5 - Distribuição segundo a via de administração das
intoxicações.

Êxito letal: Como ilustram a Tabela 6 e a Figura 6,
podemos constatar um caso de êxito letal devido à intoxica-
ção por associação de organofosforado com álcool.

Tabela 6  - Distribuição segundo o êxito letal das intoxica-
ções.

Figura 6  - Distribuição segundo o êxito letal das intoxica-
ções.

Gemignani, S. e cols. - Intoxicações agudas atendidas no Pronto-Socorro de hospital público.

Estado civil

Solteiro
50%

Casado
17%

Amasiado
8%

Separado
25%

Estado civil

Solteiro

Casado

Amasiado

Separado

Total

Masculino

3

1

0

3

7

Feminino

3

1

1

0

5

Total

6

2

1

3

12

Tipo de droga

Álcool

Benzodiazepínico

Broncodilatadores

Digital

Drogas ilícitas

Hipoclorito de sódio

Organofosforados

Total

Masculino

2

1

1

0

1

1

3

10

Feminino

1

1

0

1

1

0

2

5

Total

3

2

1

1

2

1

5
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Tipo de droga

Álcool
20%

Benzodiazepínico
13%

Broncodilatadores
7%Digital

7%
Drogas ilícitas

13%

Hipoclorito de sódio
7%

Organofosforados
33%

Motivo

Acidental

Intencional

Suicídio

Total

Masculino

1

2

4

7

Feminino

0

2

3

5

Total

1

4

7

12

Motivo

Acidental
8%

Intencional
33%Suicídio

59%

Via de
administração

Oral

Inalatória

Endovenosa

Total

Masculino

6

1

1

8

Feminino

4

1

0

5

Total

10

2

1

13

Via de administração

Oral
77%

Inalatória
15%

Endovenosa
8%

Evolução

Êxito letal

Sobrevida

Total

Masculino

1

6

7

Feminino

0

5

5

Total

1

11

12

Êxito letal
8%

Sobrevida
92%
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Suicídio, em %

Solteiro
43%

Casado
14%

Amasiado
14%

Separado
29%
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Gemignani, S. e cols. - Intoxicações agudas atendidas no Pronto-Socorro de hospital público.

Outros: Através do cruzamento entre as tentativas de
suicídio e o estado civil, observamos o predomínio de indiví-
duos sem cônjuge, como observado na Tabela e Figura 7.

Tabela 7 - Distribuição do suicídio segundo estado civil.

Figura 7 - Distribuição do suicídio segundo o estado civil.

Discussão

Assim como outros autores, houve dificuldade de com-
paração entre os resultados obtidos e os dados da literatura,
devido à diferença de definições e tipos de coleta.

Em nossos dados, a idade varou entre 4 e 62 anos,
com idade média de 27,3 anos, em comparação com os estu-
dos de CHOW e cols. (1992), sobre 1001 casos com idade
média de 33,9 anos(3).

Em relação ao sexo, obtivemos uma predominância
do sexo masculino (58,3%), corroborando os achados de
FERNANDEZ e col.(1996) com 62% e de CHOW e col.(1992)
com 45%(3, 4) .

Observamos em nossa casuística, um predomínio
do uso de organofosforados (33,3%), seguido de álcool
(20%) e associação de drogas em 25% dos casos, dife-
rindo de CHOW e col., 1992, que mostrou ser o
benzodiazepínico a droga prevalente (45,9%), seguido
de analgésicos e antipiréticos (7,4%), enquanto a asso-
ciação de drogas ocorreu em 65% dos casos, sendo o

Estado civil

Solteiro

Casado

Amasiado

Separado

Total

Suicídio (%)

43

14

14

29

100

álcool a droga mais utilizada para esse fim(3).
O motivo que levou à intoxicação exógena foi em 8%

dos casos acidental, observando-se um predomínio dos ca-
sos voluntários, de forma semelhante ao encontrado por
CABO-VALLE e col.(5), em San Juan (1988) considerando
557 pacientes com idade em torno dos 15 anos. Segundo
FERNANDEZ e col. (1996)(4) os pacientes objetivaram suicí-
dio em 42,3% dos casos e esta porcentagem foi maior em
nossos estudos (59%).

A via de administração predominante da intoxica-
ção exógena foi a oral, alcançando 77% dos casos, dado
semelhante aos 88,7% obtido por FERNANDEZ e col.
(1996)(4).

O êxito letal em nossa casuística foi de 8% em rela-
ção aos 1,6% obtidos por CABO-VALLE e col. (1993)(5), e a
1% obtido por CHOW e col. (1992)(3). Essa elevação pode
ser atribuída ao tipo de intoxicação predominante
(organofosforados) e aos motivos que levaram à intoxica-
ção (suicídio em 59% dos casos) em nossa amostra.

De um modo geral, houve um predomínio de indiví-
duos jovens, sem cônjuge ou parceiro, com ingestão voluntá-
ria e através da via oral, o que vai de encontro com a litera-
tura pesquisada.

As diferenças quanto ao tipo de droga ingerida, ao
sexo e ao êxito letal encontradas entre a nossa casuística e a
da literatura, ou mesmo divergências da própria literatura
encontrada, podem ter sido motivadas pelas diferenças soci-
ais, econômicas e culturais existentes entre as populações
estudadas.
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Resumo

Mucoceles são estruturas císticas revestidas por uma
cápsula epitelial, com conteúdo mucinoso, originadas no
interior dos seios da face, com maior freqüência nos seios
frontais e etmoidais. Têm como fatores predisponentes pro-
cessos inflamatórios, traumas, cirurgias prévias dos seios
paranasais ou tumorações. Os principais sinais e sintomas
são cefaléia, obstrução nasal, dor nasal, podendo surgir si-
nais e sintomas oftalmológicos como dor ocular, diplopia,
desvio do globo ocular, proptose, exoftalmo, oftalmoplegia,
dor orbitária profunda e diminuição da acuidade visual,
dependendo da localização e do tamanho da mucocele .
Eventualmente a mucocele pode infectar-se, originando uma
piocele, erodir paredes ósseas, provocando complicações

intracranianas. O diagnóstico é realizado através do exame
clínico otorrinolaringológico, eventualmente oftalmológico
e através de exame de imagem, principalmente a tomografia
computadorizada. As mucoceles são tratadas cirurgicamen-
te. São descritos neste trabalho três pacientes portadores de
mucoceles nasossinusais, duas crianças e um adulto, que
foram tratados cirurgicamente por diferentes vias de acesso
e acompanhados pelos autores durante oito a quinze meses.
Os três pacientes descritos foram operados e apresentaram
excelente resultado cirúrgico, tanto do ponto de vista funci-
onal quanto estético nas vias de abordagem descritas. Não
ocorreram complicações descritas na literatura médica como
fístula liqüórica, celulite periorbitária, meningite ou mesmo
recidivas. Em conclusão: independentemente da via de abor-
dagem, as mucoceles nasossinusais de qualquer localização
têm resolução  cirúrgica; têm bom prognóstico qualquer que
seja seu tamanho; a morbidade cirúrgica em mãos hábeis é
desprezível em qualquer via de abordagem que tenha sido
eleita; as lesões localizadas no interior dos seios frontais têm
as vias externas como método preferencial de abordagem
caso se deseje remover sua cápsula; as abordagens
endonasais com auxílio de microscópios e/ou endoscópios
apresentam grandes vantagens quando bem indicadas, prin-
cipalmente para as mucoceles etmoidais puras ou fronto-
etmoidais; a idade não deve ser usada como parâmetro para
indicação da via de abordagem cirúrgica, embora deva ser
preferida a via endonasal quando possível, para evitar ci-
catrizes cutâneas; as vias combinadas de abordagem ci-
rúrgica devem ser reservadas para os casos difíceis, le-
sões gigantes, presença de fístulas, reintervenções, risco
de perda visual, visando a remoção completa da lesão
incluindo sua cápsula, prevenindo recidivas e reduzindo
a morbidade cirúrgica.

Summary

Mucoceles are cystic structures involved by an
epithelial covering including mucus inside.They arise into
the paranasal sinuses, more frequently into the frontal and
ethmoidal sinuses .The predisposing factors are inflammatory
processes, traumas, previous surgeries, tumors. The major
signs and symptoms include headache, nasal obstruction,
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nasal pain, diplopia, ocular deviation, proptosis,
ophtalmoplegia, profound ocular pain and visual acuity
reduction. They can infect, transforming in a pyocele or can
produce intracranial complications. The diagnosis is realized
by clinical otolaryngological exam, eventually
ophtalmological and image exam, mainly computorized
tomography. The treatment is surgical and this paper is
illustrated with three patients, two children and one adult,
submitted to surgical approach and followed up by the
authors during eight to fifteen months, with excellent
functional and esthetical results, with no complications such
as liquoric fistula, periorbital celulithis, meningitis or recidive.
In conclusion: every ethmofrontal mucoceles have surgical
resolution, with good prognosis for any extent, low morbidity
in any approach choosed; it is preferable external approach
to the frontal lesions if it is desirable to remove the capsule or
endonasal with the use of microscopes and/or endoscopes to
access the ethmoidal or ethmofrontal lesions; to prefer as it is
possible the endonasal approach to avoid cutaneous scars;
combined approach should be used in difficult cases, such as
giant lesions, fistulas, reoperations, risk of visual loss to com-
plete remotion of the capsule, preventing recidives and
reducing surgical morbidity.

Introdução

Mucoceles são estruturas císticas com conteúdo
mucinoso originadas no interior dos seios paranasais, que
geralmente se expandem levando à deformidades das estru-
turas ósseas adjacentes(1,2,3). Os principais sinais e sintomas
são cefaléia, dor nasal e sinais e sintomas oftalmológicos
como dor ocular, diplopia exoftalmo e diminuição da
acuidade visual, dependendo da localização e do tamanho
da mucocele(1,4,5). São mais comuns na região fronto-
etmoidal(1,2,3,5). O diagnóstico é realizado através do exame
clínico, geralmente oftalmológico,  pela repercussão oftál-
mica e através de exame de imagem, principalmente a
tomografia computadorizada, que revela facilmente o diag-
nóstico, mesmo em fases iniciais(1,2,4,5,6) e auxilia na decisão
sobre a melhor via de abordagem cirúrgica. As mucoceles
são tratadas cirurgicamente, sendo diversas as formas de
abordagem, uma conservadora que envolve a
marsupialização da mucocele para criação e manutenção
de um canal de drenagem e outra através da cirurgia radi-
cal, na qual se remove completamente sua cápsula de reves-
timento, mantendo-se uma via pérvia para a cavidade na-
sal(7,8). São descritos neste trabalho a título de ilustração,
três pacientes portadores de mucoceles nasossinusais, duas
crianças e um adulto, diagnosticados no período de maio de
1998 à maio de 1999, que foram tratados cirurgicamente
por diferentes vias de acesso e acompanhados pelos autores
durante oito a quinze meses.

Casuística e Método

Caso 1

P.M.O., 7 anos de idade, sexo feminino, estudante,
natural e procedente de Franco da Rocha-SP, chegou ao
serviço de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medi-
cina de Jundiaí, queixando-se de obstrução nasal crôni-
ca, rinorréia aquosa e protrusão do globo ocular es-
querdo nos últimos meses.

Ao exame otorrinolaringológico observava-se à
oroscopia tonsilas palatinas normotróficas, com denti-
ção em bom estado, à rinoscopia apresentava hipertrofia
das conchas nasais inferiores, desvio do septo nasal para
a direita grau 2 área 4 de Cottle e  na fossa nasal esquer-
da encontrava-se um tumor de formato arredondado na
região da concha média e teto da cavidade nasal, de
consistência endurecida, recoberta por mucosa de as-
pecto normal. À inspeção da face encontrava-se protrusão
ínfero-lateral do globo ocular esquerdo, sem alteração
da motricidade ocular. A rinoscopia posterior mostrava
a presença de tonsilas faríngeas de tamanho e aspecto
normais para a idade e a otoscopia apresentava-se nor-
mal bilateralmente.

A tomografia computadorizada de seios
paranasais demonstrou imagens com densidade de par-
tes moles ocupando o complexo etmoidal anterior e pos-
terior e parte do antro maxilar esquerdo, causando
rechaçamento das paredes ósseas dessas cavidades e da
lâmina papirácea, sem sinais aparentes de erosão ou des-
truição óssea. Havia ainda espessamento da mucosa de
revestimento do seio esfenoidal à esquerda, desvio da
porção óssea do septo nasal para a direita, concha nasal
média à esquerda totalmente englobada na lesão (Figu-
ras 1, 2 e 3).

Figura 1 - Tomografia computadorizada em posição coronal,
mostrando o aspecto pré-operatório da mucocele fronto-
etmoidal esquerda da paciente descrita como caso 1. Note-
se o deslocamento lateral  do conteúdo orbitário à esquerda
e do septo nasal em direção contralateral, além do
englobamento total da concha média na lesão.

Figura 2 - Tomografia computadorizada em posição coronal,
mostrando o aspecto pré-operatório da mucocele fronto-
etmoidal esquerda da paciente descrita como caso 1.

Lourenço, E. A. e cols. - Vias de abordagem cirúrgica das mucoceles fronto-etmoidais primárias em crianças e adultos.
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Figura 3 - Tomografia computadorizada em posição axial,
evidenciando o aspecto pré-operatório da volumosa
mucocele fronto-etmoidal esquerda da paciente descri-
ta como caso 1. Note-se o espessamento da mucosa de
revestimento do seio esfenoidal à esquerda e o
rechaçamento do septo nasal e do conteúdo orbitário
pela lesão.

Foi realizada cirurgia por via endonasal com auxí-
lio de microscópio cirúrgico, que removeu toda a porção
anterior da lesão com exploração e ampliação do meato
médio e abertura do complexo etmoidal anterior e posterior
em �teto corrido�. No pós-operatório a paciente não apre-
sentou intercorrências. A tomografia computadorizada de
controle pós-operatória evidencia o aspecto da volumosa
cavidade cirúrgica marsupializada para o interior da cavi-
dade nasal (Figuras 4 e 5).

Figura 4 - Tomografia computadorizada em posição axial
mostra o aspecto pós-operatório da paciente descrita como
caso 1, evidenciando a volumosa cavidade cirúrgica
marsupializada para o interior da cavidade nasal esquerda.

Figura 5 - Tomografia computadorizada em posição axial
mostra o aspecto pós-operatório da paciente descrita
como caso 1, evidenciando a cavidade cirúrgica livre de
conteúdo.

No pré e pós-operatório a paciente teve avaliação
oftalmológica, que não evidenciou nenhum distúrbio visual
e a proptose teve boa involução precoce, em algumas sema-
nas de acompanhamento pós-operatório.

Caso 2

S.C.S., 6 anos de idade, sexo masculino, estudante,
natural e procedente de Caieiras, Estado de São Paulo, pro-
curou o ambulatório de Oftalmologia da Faculdade de Me-
dicina de Jundiaí com queixa de abaulamento nasal na re-
gião do epicanto interno da órbita à esquerda há um ano,
produzindo proptose lentamente progressiva do olho esquer-
do, indolor, que evoluiu com obstrução nasal à esquerda e
dois episódios de epistaxe leve. Ao exame otorrinolaringoló-
gico apresentava otoscopia e oroscopia normais e à rinos-
copia evidenciava-se abaulamento da parede lateral da fos-
sa nasal esquerda com rechaçamento da concha média
homolateral. À inspeção evidenciava-se proptose ocular
ínfero-lateral. A tomografia computadorizada dos seios da
face revelou a presença de um tumor ocupando a região das
células do complexo etmoidal anterior e posterior à esquer-
da, com densidade de partes moles, cápsula septada, encapsu-
lado, esclerose óssea vizinha à lesão, afinamento com
rechaçamento da lâmina papirácea e invasão da cavidade
orbitária, desvio de seu eixo ínfero-lateralmente, compres-
são da musculatura extrínseca ocular, deslocamento da  pare-
de superior do antro maxilar e da concha média para baixo,
desvio do septo nasal em direção contralateral e ausência
de invasão da fossa craniana anterior (Figuras 6, 7 e 8).

Lourenço, E. A. e cols. - Vias de abordagem cirúrgica das mucoceles fronto-etmoidais primárias em crianças e adultos.

Figuras 6 e 7 - Tomografia computadorizada em posição
coronal, mostrando o aspecto pré-operatório da volumosa
mucocele fronto-etmoidal esquerda do paciente descrito
como caso 2. Observa-se deslocamento inferior da parede
superior do antro maxilar esquerdo e da concha média para
baixo, rechaçamento látero-inferior do conteúdo orbitário
esquerdo e ausência de invasão da fossa craniana anterior.
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Figura 8 - Tomografia computadorizada em posição axial,
mostrando o aspecto pré-operatório da volumosa
mucocele fronto-etmoidal esquerda do paciente descrito
como caso 2. Note-se o rechaçamento lateral do conteú-
do orbitário esquerdo, os limites da lesão, a septação de
sua cápsula e o desvio do septo nasal para o lado oposto.

O paciente foi então submetido à cirurgia por via
endonasal com auxílio de telescopia rígida, tendo sido rea-
lizada uma turbinectomia média parcial para possibilitar o
acesso ao tumor, uma vez que parte da concha média estava
englobada na lesão, seguida de abertura do volumoso tu-
mor etmoidal, realizada em duas etapas devido à septação já
citada separar duas lojas, com saída de grande quantidade
de secreção mucóide amarelada e espessa. O paciente evo-
luiu bem no pós-operatório, sem nenhuma intercorrência. A
proptose ocular teve acentuada melhora em poucas sema-
nas de seguimento.

Caso 3

M.C.M., 56 anos de idade, sexo feminino, do lar, pro-
cedente de São Paulo, procurou o ambulatório de
Otorrinolaringologia da Escola Paulista de Medicina quei-
xando-se de um grande aumento progressivo de volume da
região frontal à direita há 2 anos, com crescimento lento e
indolor e há 6 meses visão dupla, negando obstrução nasal,
rinorréia ou cefaléia. Diabética compensada e hipertensa
controlada, apresentava ao exame físico um abaulamento
da região frontal à direita com 12x8 cm, consistência
fibroelástica, indolor e deslocamento ínfero-lateral do glo-
bo ocular homolateral. À rinoscopia anterior havia a pre-
sença de um abaulamento da parede lateral da cavidade
nasal direita, com medialização da concha média. O restan-
te do exame otorrinolaringológico encontrava-se normal.

A tomografia computadorizada de seios paranasais
revelou imagem com densidade de partes moles no interior
do seio frontal à direita, ocasionando erosão e abaulamento
das paredes ósseas do respectivo seio. Havia ainda proptose
ínfero-lateral do globo ocular direito.

Foi realizada cirurgia por via combinada. A via ex-
terna escolhida foi realizada por abordagem bicoronal, com
a confecção de um retalho osteoplástico para a remoção de
toda a lesão incluindo sua cápsula. Havia erosão das pare-
des anterior e posterior do seio frontal e teto da órbita no
sítio ocupado pela volumosa lesão. Associou-se a via
endonasal com auxílio de endoscópios rígidos para explo-
ração e ampliação do recesso frontal, estabelecendo-se am-
pla comunicação entre a cavidade cirúrgica e a cavidade
nasal através de um tubo de �silastic�. No pós-operatório a
paciente não apresentou intercorrências, o aspecto estético
foi excelente, com mínima depressão cutânea frontal muito
satisfatória para a paciente e o tubo foi removido após três
meses.

No pré-operatório a paciente teve avaliação
oftalmológica, que evidenciou diplopia e no pós-operatório
a proptose teve excelente involução em algumas semanas de
acompanhamento, com mínima seqüela estética. O aspecto
externo trans-operatório após tricotomia e trans-operatório
com a cápsula da mucocele inteiramente dissecada e  sendo
removida podem ser vistos nas Figuras 9 e 10.

Figura 9 - Aspecto externo trans-operatório da mucocele
frontal gigante da paciente descrita como caso 3.

Figura 10  - Aspecto trans-operatório por via bicoronal da
cápsula dissecada da mucocele da paciente descrita como
caso 3, prestes a ser completamente removida.

Resultados

Os três pacientes operados apresentaram exce-
lente resultado cirúrgico, tanto do ponto de vista funcio-
nal quanto estético nas vias de abordagem descritas, num
seguimento de oito a quinze meses. Não ocorreram com-
plicações descritas na literatura médica como fístula
liqüórica, celulite periorbitária, lesões oculares, menin-
gite ou mesmo recidivas.

Discussão

As mucoceles são estruturas císticas revestidas por
uma cápsula epitelial contendo muco em seu interior, que se
desenvolvem com maior freqüência nos seios frontais e
etmoidais, tendo como fatores predisponentes processos in-
flamatórios, traumas, cirurgias prévias dos seios paranasais
ou tumorações(1,4,5). No ocidente, EUA e Europa a incidência
é a mesma para homens e mulheres, nos países como o Japão
há maior incidência em homens pela maior freqüência de
cirurgias para sinusite crônica, que é uma das etiologias
descritas(4).

Esses cistos têm crescimento lento ao longo dos anos,
sendo inicialmente ou mesmo ao longo da evolução
assintomáticos. Os sintomas são decorrentes da compressão

Lourenço, E. A. e cols. - Vias de abordagem cirúrgica das mucoceles fronto-etmoidais primárias em crianças e adultos.
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Lourenço, E. A. e cols. - Vias de abordagem cirúrgica das mucoceles fronto-etmoidais primárias em crianças e adultos.

de estruturas vizinhas, causando principalmente distúrbios
oculares como diplopia, desvio do globo ocular, proptose,
oftalmoplegia, dor orbitária profunda, diminuição da
acuidade visual (1,4,5,6), entretanto outros sintomas podem ser
encontrados como cefaléia, obstrução e dor nasal(3,4,5). Even-
tualmente a mucocele pode infectar-se, originando uma
piocele(5) ou mesmo erodir paredes ósseas, podendo provo-
car complicações intracranianas, fatos não ocorridos na
casuística apresentada neste trabalho.

Foram propostas duas teorias para explicar a ero-
são de estruturas ósseas vizinhas, a primeira sugere que o
fenômeno seja decorrente do acúmulo de pressão no interior
da mucocele levando a um processo de reabsorção e
neoformação óssea e a segunda propõe que o processo infla-
matório da mucosa leve à liberação de prostaglandinas e
colagenases, o que resultaria em reabsorção óssea (1,3).

A tomografia computadorizada dos seios da face é
um método imprescindível tanto na avaliação inicial, onde
podemos visualizar facilmente estágios iniciais da doença,
como na decisão quanto à melhor via de abordagem tera-
pêutica, tendo em vista que esse exame permite adequado
estudo da anatomia dos seios(1).

As mucoceles devem ser tratadas cirurgicamente e
dois métodos podem ser utilizados, um conservador que en-
volve a marsupialização da mucocele para criação e manu-
tenção de um canal de drenagem(4) e outro através da cirur-
gia radical, na qual se remove completamente sua cápsula
de revestimento e o seio pode ser obliterado ou mantida uma
via pérvia para a cavidade nasal(3,5). São diversas as vias de
abordagem, sendo as mais encontradas na literatura as de
Lynch-Howarth (8), Caldwell-Luc e as endonasais, auxilia-
das pelos microscópios e endoscópios. A via de  Caldwell-
Luc encontra-se em franco e progressivo desuso e as
endonasais em franca ascensão, reservando-se a primeira
citada para os casos de grande extensão para o interior do
seio frontal.

Em 1989 Kennedy e colaboradores propuseram uma
abordagem segura e efetiva para o tratamento das mucoceles
com o auxílio da amplificação de imagens através do uso
dos microscópios. Em seu estudo, que envolveu dezoito paci-
entes, não ocorreram recorrências. O uso dos endoscópios
rígidos auxilia na abordagem para o tratamento da
mucoceles fronto-etmoidais e mesmo frontais, contudo para
a abordagem de mucoceles frontais gigantes é conveniente a
via combinada para a remoção completa da lesão incluindo
sua cápsula, o que indubitavelmente previne recidivas, de-
vendo contudo ser reservada para casos difíceis, presença
de fístulas, reintervenções ou risco de perda visual.

Conclusões e Comentários

1) Independentemente da via de abordagem, as mucoceles
nasossinusais de qualquer localização têm resolução cirúr-
gica.
2) Têm bom prognóstico independentemente de seu tama-
nho.
3) A morbidade cirúrgica em mãos hábeis é desprezível em
qualquer via de abordagem que tenha sido eleita.
4) As lesões localizadas no interior dos seios frontais têm as
vias externas como método preferencial de abordagem caso
se deseje remover sua cápsula.
5) As abordagens endonasais com auxílio de microscópios
e/ou endoscópios apresentam grandes vantagens quando
bem indicadas, principalmente para as mucoceles etmoidais
puras ou fronto-etmoidais.
6) A idade não deve ser usada como parâmetro para indica-
ção da via de abordagem cirúrgica, embora deva ser preferi-
da a via endonasal quando possível, para evitar cicatrizes
cutâneas.
7) As vias combinadas de abordagem cirúrgica de lesões
gigantes devem ser cogitadas, visando diminuir a morbidade
cirúrgica e a chance de recidivas.
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Resumo

Os autores revisam os conceitos de anemia
ferropriva, ferrodeficiência, fisiopatologia, etiologia,
manifestações clínicas, diagnóstico, prevalência e os re-
sultados obtidos em países desenvolvidos, em desen-
volvimento e no Brasil quanto à fortificação de alimen-
tos, incluindo fórmulas lácteas, usadas em crianças até 6
anos de idade. O leite, assim como outros alimentos têm
sido utilizados como veículos  na administração de ferro
em crianças, apresentando bons resultados seja qual for
a forma do sal envolvida, sendo considerada como a
melhor opção para a  prevenção da deficiência de ferro,
anemia ferropriva e suas conseqüências a médio e longo
prazos na infância.

Summary

This article is a review of definitions of iron
deficiency, its pathogenesis, etiology, clinical
manifestations, diagnosis, prevalence around the world
and in Brazil. The  results of use of fortified foods in many
countries  in different areas and socio economic regions
show that the use of fortified formulations is the best way
to previne iron deficiency.

Introdução

A deficiência de ferro é o distúrbio nutricional mais
comum no mundo, atingindo países desenvolvidos e princi-
palmente em desenvolvimento. A anemia ferropriva repre-
senta a forma mais intensa desta deficiência no organismo,
prevalecendo em populações pediátricas, sobretudo nos dois
primeiros anos de vida, estendendo-se até os 6 anos e voltan-
do a apresentar índices elevados na adolescência.(1)

Definição

Anemia é definida como a redução do número de
eritrócitos totais ou a diminuição na concentração de
hemoglobina de acordo com as variações de sexo, idade,
considerando-se como valores limítrofes hemoglobina
(Hb)<11g/dl segundo a Organização Mundial de Saúde.
Existem vários tipos de anemia, classificados quanto à sua
etiologia, no entanto a mais comum é a conseqüente de defi-
ciências nutricionais, principalmente decorrente da falta de
ferro, denominada anemia ferropriva. A etapa anterior ao
aparecimento da anemia é caracterizada por esgotamento
dos depósitos de ferro do organismo e dos seus níveis séricos,
mantendo ainda dosagens de Hb normais. Esta fase é cha-
mada de ferrodeficiência.

Epidemiologia

A prevalência de deficiência de ferro e anemia
ferropriva variam muito em todo o  mundo,  atingindo países
de todos os níveis sócio-econômicos.

Foi encontrada prevalência de 80% em crianças en-
tre 12 a 18 meses no Zaire(2). Foi descrita anemia em crianças
menores de 3 anos em regiões urbanas e rurais respectiva-
mente em 18% e 35% dos casos em 1981 e prevalência média
de 16,4% em 1987 no sudeste asiático(3).

No Chile, foram analisados 217 lactentes e 149 pré-
escolares, tendo sido encontrado 33% de anemia e 38,4% de
ferrodeficiência em lactentes e 8,5% e 17,2% em pré-escola-
res e lactentes(4).

Foi estimada a prevalência de 15% de ferrodeficiên-
cia em meninos de 15 a 16 anos na Suécia, apesar da for-
tificação de farinhas com ferro(5). Foram descritas 22%
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de gestantes adolescentes com anemia e 45% ferrodefici-
entes em Ontário, Canadá(6).

No Brasil a anemia ferropriva é problema de saú-
de pública, variando em suas diversas regiões, atingindo
níveis críticos em todas elas. Foi descrita prevalência de
22% abaixo de 5 anos em 1978, resultados que vêm se
agravando no últimos anos, atingindo 35% em 1983,
59% em 1992 e 80% em 1993(7,8,9,10).

Fisiopatologia

O ferro é um dos oligoelementos mais estudados e
sua importância para o homem já é conhecida de longa
data.

Sabe-se que o conteúdo corpóreo de ferro é de 3 a
5g, sendo que parte (70 a 80%) desempenha importantes
funções metabólicas e oxidativas (hemoproteínas) e ou-
tra (20 a 30%) encontra-se armazenada sob a forma de
ferritina e hemossiderina, no fígado, baço ou medula(11).

É a medula óssea que mais necessita de ferro, em
função da síntese de hemoglobina. A hemoglobina é uma
cromoproteína formada por 4 cadeias polipeptídicas li-
gadas ao  radical heme (protoporfirina IX + Fe), em cujo
centro se fixa um átomo de ferro bivalente. A estrutura do
heme é sempre constante, diferentemente da globina (parte
proteica), cuja estrutura pode variar, dependendo da
codificação genética e fase de desenvolvimento.

De modo geral, o teor de ferro do organismo é manti-
do dentro de determinados limites que são suficientes para
sua adequada utilização. As perdas diárias chegam a níveis
de 1 a 2mg/dia (urina, suor, descamação celular e fezes) e
são compensadas pela absorção do ferro proveniente da
dieta. Conseqüentemente, forma-se um sistema muito bem
controlado de reciclagem do ferro corporal. Nas células da
mucosa  intestinal, a absorção pode ser modificada, depen-
dendo das reservas do organismo. Quando estas estão bai-
xas, ocorre aumento considerável na sua absorção; entre-
tanto, quando altas, ocorre inibição. Em crianças com ida-
des próximas a 1 ano, foi constatado nível de absorção cerca
de 4 vezes superior ao padrão. Quando não utilizado,  o ferro
permanece armazenado no organismo ligado a uma proteí-
na de depósito específica, chamada ferritina.

A própria absorção do ferro em nível duodenal é
dependente da natureza do complexo do ferro presente no
lúmen intestinal, da presença de fatores facilitadores ou
inibidores do indivíduo. Existem  duas vias de absorção do
ferro, dependendo da sua forma da apresentação(12), a saber:

1. Ferro hemínico:
É aquele ligado ao heme e deriva da hemoglobina,

mioglobina e outras proteínas, presentes em alimentos de
origem animal. Esta forma tem absorção direta e não é influ-
enciada por fatores externos. O ferro heme não representa
mais do que 10 a 15% do total de ferro das dietas não vege-
tarianas ocidentais e sua absorção é da ordem de 15 a 35%,
dependendo das reservas do indivíduo.

2. Ferro não hemínico:
Presente principalmente em alimentos de origem ve-

getal, encontra-se sob a forma de complexo férrico (Fe+++),
que durante a digestão é parcialmente reduzido para a for-
ma ferrosa ( Fe ++), mais facilmente absorvida.

Esta transformação é facilitada pela presença de
ácido clorídrico e a absorção influenciada por fatores  exter-
nos capazes de atuar como  facilitadores ou inibidores:
Facilitadores: são agentes facilitadores o ácido ascórbico,
carnes em geral (bovina, aves, peixes e miúdos), aminoácidos
(histidina, cisteína, ácido cítrico), ácidos orgânicos (ácido
succínico), açúcares (frutose)(11).
Inibidores: entre os fatores inibidores da absorção do ferro
são referidos os fitatos, presentes nos cereais, aveia, farelos
de trigo e arroz, isolados proteicos de soja; os compostos
fenólicos (ácidos fenólicos, polifenóis) e taninos, encontra-
dos nos chás (preto e mate), café e certos refrigerantes; os
sais de fósforo e cálcio, encontrados em fontes proteicas lác-
teas; as fibras e a proteína do ovo.

Após a captação do ferro pelo enterócito, verifica-se
o seu transporte dentro da célula, onde parte é armazenado
junto à  ferritina, podendo parte retornar ao lúmem, pelo
processo da descamação celular ou pode ser transferido di-
retamente para a circulação sangüínea.

Quando liberado para a circulação, o ferro se liga a
uma glicoproteína transportadora, a transferrina, que pode
se ligar até a dois íons de ferro. Para que o ferro seja liberado
e conseqüentemente utilizado, precisa ligar-se a receptores
específicos existentes nas células que sintetizam a hemo-
globina, unindo-se, posteriormente, à protoporfirina nas
mitocôndrias(11, 12).

Durante o período gestacional, o feto recebe do or-
ganismo materno aporte de ferro relativamente constante
que, estocado no fígado, principalmente no último trimestre
de gestação, garantirá as necessidades do recém-nascido,
tornando-o pouco dependente da oferta exógena até, pelo
menos, 6 meses, quando em aleitamento materno exclusivo.
Neste período da vida, a principal fonte dietética do ferro é o
leite. O teor de ferro do leite materno é semelhante ao do leite
da vaca; entretanto, no primeiro caso, sua absorção é cerca
de 49%, em comparação a cerca de 10% no segundo, devido
à presença da lactoferrina.

Conseqüentemente, se o recém-nascido for prematu-
ro ou de baixo peso, a formação das reservas de ferro duran-
te a gestação estará prejudicada. Da mesma forma, o aban-
dono precoce do aleitamento materno, a introdução do leite
de vaca e fórmulas não enriquecidas também podem propi-
ciar o aparecimento de anemia carencial ferropriva já no
início da vida.

A partir de 4 meses quando em aleitamento misto ou
artificial ou aos 6 meses, quando em aleitamento materno
exclusivo, a criança é totalmente dependente da oferta
dietética de ferro, que deve ser suficiente para suprir sua
acelerada velocidade de crescimento. Neste período da vida
torna-se importante a oferta de alimentos diversificados, com
prioridade para aqueles ricos em ferro(10,11,12,13).

Etiologia

Os principais fatores implicados no desenvolvimen-
to da anemia ferropriva em crianças incluem o crescimento
rápido, o pequeno aporte de ferro dos alimentos, em conse-
qüência de dietas inadequadas e as perdas sangüíneas.

Os dois primeiros mencionados são de importância
básica, constituindo-se na sua principal etiologia. As se-
guintes condições podem contribuir para o desenvolvimen-
to da deficiência de ferro(11,12,13):

Campanaro, C. M. e cols. - Fortificação de alimentos e anemia ferropriva.
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a) Diminuição dos estoques de ferro ao nascimento
O conteúdo corporal de ferro no recém-nascido pode

variar de 0,5g em crianças pesando ao redor de 1kg, até
aproximadamente 3,72g naqueles neonatos com peso de 4kg.
O valor médio é de 75 mg/kg de peso.

A  deficiência  grave  de  ferro  no  organismo materno
pode ocasionalmente se refletir numa diminuição dos esto-
ques de ferro do recém-nascido, não alterando, todavia, o
conteúdo de ferro da hemoglobina, o que protege a criança
dos efeitos deletérios da anemia.

No recém-nascido a reserva de ferro está relaciona-
da ao volume sangüíneo e à concentração de hemoglobina
ao nascimento. O ferro da hemoglobina e dos depósitos re-
presenta 92 a 95% do ferro corporal. O volume sangüíneo é
proporcional ao peso do nascimento, sendo o valor normal
de 85 ml/kg de peso. A quantidade total de ferro de um re-
cém-nascido a termo é considerada adequada até o 3o mês
de vida. Com o seu crescimento, a necessidade de ferro passa
a ser maior, em virtude da rápida expansão do volume
sangüíneo, da maior produção de hemoglobina em substi-
tuição à hemoglobina fetal e do estabelecimento das reser-
vas de ferro, daí a importância do aleitamento materno, de-
vido à sua qualidade quanto à biodisponibilidade do ferro.

A produção fetal de eritropoetina é máxima por oca-
sião do nascimento, provavelmente em decorrência do am-
biente intra-uterino, relativamente hipóxico. Posteriormen-
te, o estímulo para a eritropoese durante os 2 a 3 primeiros
meses de vida é mínimo, quase não sendo detectáveis os ní-
veis de eritropoetina, todavia continua se processando a
remoção das hemácias envelhecidas. Esta condição é co-
nhecida como anemia fisiológica. Os eritrócitos são
normocíticos e normocrômicos. A administração de ferro
nesta ocasião não impede e nem atenua a anemia fisiológica
do lactente, cujos níveis de hemoglobina não devem ser infe-
riores a 10 g/dl.

Durante o período de inibição da eritropoese, o ferro
liberado do catabolismo das hemácias senis é armazenado
no organismo em quantidade suficiente para manter a
eritropoese subseqüente até a idade de 4 a 6 meses para o
recém-nascido a termo e com peso adequado para a idade
gestacional. Após esse período, o ferro alimentar tem impor-
tância fundamental na prevenção da anemia.

Os fatores que predispõem ao aparecimento da ane-
mia ferropriva antes dos 4 a 6 meses de idade são aqueles
relacionados com baixos estoques ao nascimento: prematuri-
dade, retardo de crescimento intra-uterino, gravidez múlti-
pla e abandono precoce do aleitamento materno. Ligadura
precoce do cordão, hemorragias do cordão ou da placenta,
transfusões feto-fetal ou feto-materna, hemólise e infecções
severas são condições que agravam a deficiência de ferro
por diminuição significante da massa eritrocitária(10,11,12,13).

b) Diminuição da ingestão de ferro
O leite, principal componente da alimentação infan-

til, é uma pobre fonte de ferro. O conteúdo de ferro do leite
materno é baixo (0,26 a 0,73mg/ml), porém estudos realiza-
dos em crianças exclusivamente alimentadas com leite ma-
terno, mostraram que há elevada utilização deste ferro (cer-
ca de 50%), que é importante fator de compensação para as
baixas concentrações. Tal resultado se deve às característi-
cas da proteína carreadora de ferro do leite materno, a
lactoferrina.

O mesmo não se observa em relação ao leite de vaca,
cuja absorção do ferro é de cerca de 10%. Os valores hemato-
lógicos das crianças alimentadas com leite de vaca são
significantemente menores que aquelas alimentadas com leite
materno, levando-se em consideração que o conteúdo de
ferro nos dois tipos de leite é semelhante.

Com a introdução dos alimentos sólidos ocorre uma
nítida interferência na absorção do ferro do leite, inibindo
até  80%.

c) Perda excessiva de ferro
As perdas sangüíneas agudas ou crônicas represen-

tam a principal condição para espoliação de ferro. Cerca de
8% dos lactentes normais são relatados como apresentando
quantidades variáveis de sangue oculto nas fezes, o que po-
deria decorrer, em alguns casos, da ingestão da grande quan-
tidade  de leite de vaca, com perda de sangue e de proteínas
plasmáticas (Síndrome  de Lahey - Huner - Wilson), sendo
causa importante de anemia ferropriva nos primeiros 18 me-
ses de vida e maior prevalência ao redor dos 12 meses.  Este
sangramento é dose-dependente e não decorre primaria-
mente dos efeitos teciduais da própria deficiência de ferro.

Causas anatômicas como divertículo de Meckel,  re-
fluxo gastro-esofágico, duplicação intestinal, polipose, hér-
nia de hiato, telangiectasia hemorrágica são causas menos
freqüentes, devendo ser suspeitadas nos casos de recorrências
da anemia ferropriva, particularmente na ausência de
parasitoses intestinais (ancilostomíase)(11, 12).

d) Diminuição da absorção de ferro
São poucas as doenças gastrointestinais associadas

com absorção deficiente de ferro.
Um exemplo constitui a doença celíaca, na qual a

absorção desse elemento está significantemente reduzida.
Admite-se que na desnutrição energético-proteica haja di-
minuição na absorção do ferro, conseqüente à diminuição
de superfície absortiva, pela redução das vilosidades intesti-
nais que resultam na mucosa �careca�.

São bem conhecidas as alterações funcionais e
histopatológicas, principalmente na mucosa duodeno-
jejunal, na deficiência de ferro, levando a um distúrbio na
absorção não só do ferro inorgânico, como de monossaca-
rídeos, vitamina A e outros nutrientes, todavia são raros os
casos de crianças que não respondem à terapia oral com
ferro.

e) Aumento das necessidades orgânicas
No prematuro, a quantidade corporal de ferro ao

nascimento, é menor que a do recém-nascido a termo, embo-
ra a proporção do conteúdo de ferro/kg de peso permaneça
relativamente constante. As crianças de baixo peso ao nasci-
mento têm uma velocidade de crescimento pós-natal maior,
necessitando aumentar o seu volume sangüíneo rapidamen-
te. Se a quantidade dos nutrientes hematínicos da alimenta-
ção for insuficiente, eles podem se tornar anêmicos já ao
redor do 3o, 4o mês de vida. As infecções podem aumentar a
deficiência do ferro, por interferência na utilização do mes-
mo a partir do catabolismo das hemácias(11, 12, 13).

Manifestações Clínicas
Os  sinais e sintomas relacionados à deficiência

de ferro iniciam precocemente a partir de queixas vagas
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e muitas vezes não valorizadas pelos parentes e profissio-
nais de saúde próximos e se constituem de alterações em pele
e mucosas com pele mais seca, palidez, queda de cabelos,
unhas fracas, achatadas com aparência de colher,
descamação de mucosas e pele, glossite, glossopirose,
inapetência, disfagia, anorexia, alterações de hábito intesti-
nal, esofagite, flatulência, acloridria, gastrite atrófica crôni-
ca, fadiga, vertigem, cefaléia, zumbidos, tonturas, alterações
de humor como irritabilidade e sonolência, alterações de
apetite, taquicardia, sopro cardíaco, dispnéia, deficiência
de atenção, dificuldade de aprendizado e redução da capa-
cidade de trabalho.

Há dificuldades em se avaliar o desenvolvimento
cognitivo e intelectual comparativo em grupos de crianças
ferrodeficientes e normais e as suas repercussões a longo
prazo(14). Foram descritos 3 estudos em crianças entre 12
meses e 6 anos de idade com testes psicológicos e estudo do
metabolismo de ferro, concluindo-se que a deficiência de
ferro e a sua suplementação são importantes no desenvolvi-
mento intelectual e cognitivo dessas crianças(15). Estes estu-
dos corroboraram os dados apresentados por outros auto-
res, que demonstram comprometimento cognitivo em crian-
ças que apresentaram ferrodeficiência, principalmente quan-
do menores de 2 anos de idade(16).

Com base nesses estudos, torna-se evidente a impor-
tância do diagnóstico precoce e medidas intervencionistas
com o objetivo de diminuir a prevalência e a gravidade desta
deficiência nutricional.

Diagnóstico

O diagnóstico laboratorial da anemia ferropriva é
baseado nas dosagens de hematócrito e Hb, com resultados
abaixo dos esperados para idade e sexo e a ferrodeficiência
inclui além da dosagem baixa de Hb, a saturação de
transferrina < 15% ;  ferro sério < 30 mg/dl; capacidade de
ligação de ferro > 350 mg/dl;  ferritina < 10mg/dl ou
protoporfirina eritrocitária livre (PEL) > 1,9 +/- 0,4 mg/dl.
Os baixos índices hematimétricos como Volume Corpuscular
Médio (VCM), Concentração de Hemoglobina Corpuscular
Média (CHCM) e elevação da distribuição do peso celular
médio (RDW) também são utilizados como critérios diag-
nósticos, sempre associados à anamnese e exame clínico(11,13).

Tratamento

O tratamento das anemias ferroprivas e ferrodefici-
ência inclui o diagnóstico preciso da causa da deficiência e
o seu controle, ou seja, a erradicação da causa base. O trata-
mento medicamentoso é feito com administração de sais de
ferro, cuja forma mais utilizada é o sulfato ferroso, na dose de
5mg/kg/dia até se atingirem níveis normais de Hb e depósi-
tos orgânicos de ferro. Doses profiláticas de 2 mg/Kg/dia de
ferro são indicadas nas crianças de risco para anemia ferro-
priva: prematuros, gemelares e com peso ao nascimento infe-
rior a 2,5 kg (baixo peso) a partir do 30o dia de vida por 2
meses e diminuindo a dose para 1mg/kg/dia até os 2 anos. O
Comitê de Nutrologia Pediátrica da Sociedade Brasileira
de Pediatria recomenda a suplementação de 1mg/kg/dia de
ferro em recém-nascidos a termo e com peso adequado para
idade gestacional a partir do 4o mês de vida em aleitados
artificialmente com fórmulas não fortificadas e após o 6o mês

nas crianças que receberam aleitamento materno exclusivo,
mantendo a medicação até os 2 anos de idade. A administra-
ção de ferro profilática também deve ser mantida em pacien-
tes que apresentem causa base diagnosticada e não contro-
lada, após níveis de Hb normais(18).

Medidas Intervencionistas - Fortificação de Ali-
mentos

As medidas intervencionistas, como a fortificação de
alimentos, têm suas indicações baseadas na elevada pre-
valência da ferrodeficiência e anemia ferropriva na popula-
ção em geral.

É necessário estabelecer a diferença entre suple-
mentação e fortificação. Suplementação consiste na admi-
nistração medicamentosa do nutriente, enquanto a fortifica-
ção (ou enriquecimento) é a adição desse nutriente em ali-
mentos utilizados na alimentação regular das crianças.

A fortificação é considerada a melhor conduta a médio
e longo prazo no combate à deficiência de ferro. Há técnicas
diferentes de fortificação de alimentos com ferro, porém deve-
se dar preferência àquelas onde não são alteradas as carac-
terísticas organolépticas dos alimentos, utilizando-se ali-
mentos acessíveis, que façam parte da dieta normal da popu-
lação e que permita boa biodisponibilidade do nutriente,
facilitando sua absorção. A fortificação de alimentos com
ferro é feita em vários países utilizando-se diferentes tipos de
alimentos(11).

A fortificação de leite com sulfato ferroso e a resposta
efetiva desta medida em lactentes foi analisada num período
de 6 meses, questionando-se as formas de ferro a serem utili-
zadas e a sua biodisponibilidade, endossando a validade da
intervenção, mas colocando a necessidade de maiores estu-
dos enfatizando formas de fortificação com compostos mais
biodisponíveis(19).

Bons resultados foram obtidos com sulfato ferroso
associado a ácido ascórbico no leite, no Chile (20,21).

Foram iniciados estudos com o objetivo de usar água
potável como veículo de fortificação de ferro na �dieta�,
concluindo que o citrato férrico amoniacal foi o melhor sal
quanto à preservação das características da água, seguidos
do sulfato ferroso e gluconato de ferro. Foram ainda descri-
tos os resultados positivos obtidos com a utilização de sulfa-
to ferroso em água potável em crianças pré-escolares e
lactentes de 1 a 6 anos em Ribeirão Preto (22, 23).

Acompanhando crianças entre 6 e 18 meses receben-
do leite fortificado com sulfato ferroso concluiu-se, como os
demais pesquisadores, que este foi um método eficaz na pre-
venção e controle da deficiência de ferro(24).

Fórmulas de ferro têm sido associadas às demais vi-
taminas incluindo vitamina C e A, cobre e zinco, confirman-
do a eficácia na prescrição de leites enriquecidos(25).

Foram obtidos resultados positivos usando açúcar
enriquecido com ferro e vitamina A, na Guatemala(26).

No Brasil, estudos realizados têm demonstrado re-
sultados significantes no combate à deficiência de ferro e
anemia ferropriva utilizando-se leites fortificados(8,10,27).

Todos estes resultados estão de acordo com as con-
clusões da FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
(JECFA)  de que a fortificação de alimentos é a melhor opção
no combate e prevenção da deficiência de ferro a médio e
longo prazos(26).
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As contra-indicações definidas à utilização de ali-
mentos fortificantes com ferro são as hemoglobinopatias gra-
ves e a hemossiderose hereditária (HH), doenças congênitas
que cursam com excesso de ferro, porém com condições de
diagnóstico precoce e muito menos freqüentes em nosso país
do que a deficiência de ferro e suas complicações (níveis de
prevalência altos em todo o mundo e Brasil)(28).

Estudos realizados com objetivo de correlacionar
aumento da incidência de doenças diarreicas e respira-
tórias durante o uso de fórmulas fortificadas não mostra-
ram dados significativos, sugerindo inclusive a melhor
evolução nas crianças que estavam recebendo fortifica-
ção alimentar(29).

Conclusão

A deficiência de ferro atinge indistintamente países
desenvolvidos e em desenvolvimento, causando grandes pre-
juízos na população afetada  e  seqüelas a longo prazo. O uso
de alimentos fortificados, baseando-se nas dietas  caracterís-
ticas de cada população é considerada a melhor medida
para prevenção e controle da deficiência de ferro, sendo
utilizada em vários países desenvolvidos e em desenvolvi-
mento com bons resultados.
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Resumo

A hipertermia maligna (HM) é uma síndrome heredi-
tária rara e grave, caracterizada por hipertermia, rigidez
muscular, rabdomiólise e comprometimento multisistêmico,
que pode ser rapidamente fatal se não for tratada precoce-
mente. É mais comumente observada durante atos anestési-
cos gerais por ocasião da realização de cirurgias. Neste
artigo os autores relatam um caso de hipertemia maligna e
apresentam uma revisão dos achados clínicos, diagnóstico,
tratamento adequado e como prevenir esta doença tão pou-
co conhecida pela classe médica em geral.

Summary

The malignant hyperthermia is a rare and severe
hereditary syndrome, characterized by hyperthermia, mus-
cular rigidity, rhabdomyolisis and systemic involvement,
which can be rapidly lethal if not be treated precociously.
This disease more commonly occurs during general
anesthetical acts during surgeries. In this paper the authors
relate one case of malignant hyperthermia and present a
revision of the clinical findings, the diagnosis, the adequate
treatment of this relatively unknown disease by the physicians
and how to prevent it.

Introdução

A hipertermia maligna (HM) é uma síndrome que foi
descrita pela primeira vez em 1960 por Denborough e Lovell

na Austrália. Esta síndrome rara atinge um paciente em 5 a
10.000 anestesias gerais nos Estados Unidos da América.
Em São Paulo, estima-se a realização de 5 milhões de
anestesias gerais anuais e portanto tal número é compatível
com a ocorrência anual de 500 a 1.000 casos de hipertermia
maligna somente em nosso Estado. É caracterizada por
hipertermia, rigidez muscular, rabdomiólise e comprometi-
mento multissistêmico. A HM pode ser desencadeada por
anestésicos (HMA), por esforços físicos (HE) e por
neurolépticos (Síndrome Maligna induzida por
Neurolépticos - SMN)(1).

Quanto à fisiopatologia, temos a ocorrência de um
aumento do cálcio intracelular, ocasionando uma contra-
ção muscular exagerada, um aumento do metabolismo
aeróbico, aumento da glicólise, depleção de ATP, glicose e
oxigênio, com conseqüente aumento do CO

2
, ácido láctico e

calor.
A população mais suscetível a desenvolver HM é re-

presentada principalmente por portadores de doenças
neuromusculares, miopatias e alterações osteoarticulares
congênitas, contudo pessoas com aparência normal podem
apresentar a síndrome durante anestesias gerais. Apresenta
hereditariedade com chance de transmissão de 50% para os
filhos, portanto diante do diagnóstico, deverá ser investigada
em toda a família. O teste da contratura muscular em respos-
ta ao halotano e à cafeína foi feito pela primeira vez em 1971
no Canadá, pode identificar a população suscetível, sendo
atualmente o método mais confiável. Anestesistas e cirurgi-
ões devem sempre estar atentos aos sinais da HM, porque ela
pode ser rapidamente fatal e tem alta taxa de mortalidade se
não for tratada adequadamente(2).

A droga de escolha para o tratamento da HM é o
Dantrolene e o seu fornecimento é centralizado no Estado de
São Paulo em alguns serviços médicos hospitalares.

Este trabalho tem como objetivo alertar e discutir
aspectos relevantes da profilaxia da hipertermia maligna,
relatando o caso de um paciente, a título de ilustração.

Método

A título de exemplo, os autores relatam o caso do
menor J. F., 2 anos de idade, branco, sexo masculino, 11 Kg
de peso, portador da Síndrome de Larsen, apresentando de-
formidades articulares múltiplas secundárias à alteração
do tecido conectivo, com palato fendido, fáscies desaminado,
múltiplos deslocamentos congênitos e deformidades nos pés.
Os exames pré-operatórios de rotina estavam normais, tinha
antecedente de duas cirurgias ortopédicas sem intercor-
rências, tendo sido então novamente internado em Hospital
Universitário para submeter-se a uma correção cirúrgica de
pé torto congênito.

Hipertermia maligna - uma síndrome sempre grave.
Malignant hyperthermia - a syndrome ever severe.
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Ao chegar à sala de cirurgia o paciente apresentava
freqüência cardíaca de 110 bpm e temperatura retal de 36,5ºC.
A monitorização constou de cardioscopia contínua,
estetoscópio pré-cordial e temperatura retal. Não foi utiliza-
da medicação pré-anestésica. A indução da anestesia foi
realizada utilizando-se O

2
 e N

2
O a 50% associados ao

halotano em concentrações crescentes até 2%. Após a inje-
ção de 20 mg EV de succinilcolina, efetuou-se intubação
orotraqueal sem nenhuma dificuldade. Neste momento a fre-
qüência cardíaca aumentou para 140 bpm, com breve perí-
odo de bigeminismo, que reverteu prontamente com
hiperventilação e aprofundamento da anestesia. O sistema
respiratório usado durante a manutenção anestésica foi o
sistema T de Baraka. Uma hora e cinqüenta minutos após o
início da cirurgia ocorreu aumento gradual da freqüência
cardíaca de 120 para 160 bpm, em um intervalo de 15 minu-
tos, com ritmo sinusal, acompanhado de uma elevação da
temperatura corpórea para 39 ºC e taquipnéia, tendo sido
então aventada a possibilidade diagnóstica de hipertemia
maligna. O paciente foi então descoberto e mantido sem rou-
pas, tendo sido ligado o ar condicionado da sala. Como
havia tendência de a temperatura continuar subindo, op-
tou-se pela finalização da cirurgia o mais rápido possível, o
que ocorreu em 20 minutos. O paciente passou então a ser
ventilado com O

2
 a 100%, sendo interrompida a administra-

ção de halotano. A cirurgia foi concluída em vinte minutos.
Neste momento o termômetro indicava 42 ºC. Iniciaram-se
imediatamente medidas de resfriamento de superfície com
compressas de álcool e bolsas de gelo, hiperventilação com
O

2
 a 100%, hiper-hidratação, hidrocortisona 500 mg EV e

furosemide 5 mg EV. O controle da diurese foi realizado atra-
vés de bolsa coletora. A gasometria arterial mostrou acidose
metabólica (HCO

3
+ 13,7 mEq/I;  pH = 7,34) parcialmente

compensada por alcalose respiratória (Pa CO2 23,5 mm Hg)
(31,5 Kpa). As medidas listadas acima levaram a uma dimi-
nuição da temperatura retal para 37 ºC e a temperatura
axilar passou a ser monitorizada. A urina estava clara, com
aproximadamente 4 ml/kg/h de diurese. O paciente acordou
e foi extubado duas horas mais tarde na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do Hospital.

Após algumas horas ocorreu novo aumento de tem-
peratura (retal 38 ºC, axilar 37 ºC), acompanhado de
taquicardia (140 bpm) e taquipnéia. Foram  adicionadas às
medidas iniciais as seguintes condutas:

- Lavagem do estômago com soro fisiológico gelado;
- Dantrolene  EV (1 mg/kg de 5 em 5 minutos);
- Colocação do paciente em colchão térmico com

gelo;
- Dantrolene EV (25 mg de 8 em 8 horas).
Uma biópsia muscular realizada 10 dias após a nor-

malização do quadro clínico revelou alterações compatí-
veis com Síndrome de Hipertermia Maligna. Em uma das
anestesias prévias foram usados os mesmos fármacos empre-
gados nesta última anestesia geral sem que tivesse ocorrido
qualquer alteração.

A creatinofosfoquinase na alta hospitalar foi de
6 U/l e o exame neurológico não apresentou alterações
quando comparado com exames anteriores.

Discussão e Comentários

A apresentação clínica da hipertermia maligna
desencadeada por anestésicos (HMA) é bem variável, porém
podemos dividi-la basicamente em três grupos(4), a saber:

1) o quadro clínico é de febre, rigidez muscular gene-
ralizada, taquipnéia, taquicardia e instabilidade da pres-
são arterial. Podem surgir arritmias cardíacas, cianose,
manchas no corpo, com severa rabdomiólise e mioglobinúria.

Um estado hipermetabólico desenvolve-se produzindo
hipercapnia (aumento do CO

2
 expirado) e acidoses metabó-

lica e respiratória. Arritmias ventriculares associadas a anor-
malidades eletrolíticas são comuns. O quadro de hipertermia
pode ser extremo, chegando a ultrapassar 42ºC, entretanto
a elevação da temperatura pode não ocorrer se houver uma
falência cardíaca precoce. Falência de múltiplos órgãos pode
gerar insuficiência renal, hepática, coagulação intravas-
cular disseminada e lesão neurológica, que são complica-
ções potenciais significantes na morbidade associada à HMA.
A reação da HMA ocorre geralmente após exposição ao
halotano ou outro agente anestésico inalatório potente e
volátil, usando-se ou não simultaneamente agentes
relaxantes despolarizantes musculares tipo succinilcolina.
Tais episódios podem desenvolver-se gradualmente após
horas ou rapidamente dentro de poucos minutos,  especial-
mente se a succinilcolina é administrada em seguida à expo-
sição a substâncias halogenadas, das quais o protótipo é o
halotano (3,4,5). O paciente relatado neste trabalho pertence
a este grupo.

2) a segunda apresentação clínica da HMA inicia-se
com súbita rigidez muscular generalizada e falência cardía-
ca após a administração de succinilcolina. Tais casos pare-
cem ser uma manifestação acelerada da HMA e são acompa-
nhadas por imediata hipercalemia, rabdomiólise  e
mioglobinúria. Pacientes com doenças neuromusculares pré-
existentes, especialmente portadores da rara distrofia mus-
cular de Duchene, que experimentam uma reação de
hipertermia maligna tendem a apresentá-la nesta forma mais
dramática (4).

3) a terceira forma de apresentação da HMA é carac-
terizada pelo espasmo muscular do masséter (EMM) após
administração da succinilcolina, geralmente seguindo a
indução anestésica geral em máscara com halotano; inicia-
se freqüentemente nos primeiros 5 minutos e pode finalizar-
se em 20 minutos. É acompanhada geralmente por paralisia
flácida das extremidades, podendo ser aliviada por doses
adicionais de succinilcolina. O EMM ocorre mais comumente
em crianças que em adultos, com pico de incidência entre 3
e 12 anos de idade. Existe também um risco aumentado em
crianças que realizam cirurgias para estrabismo e pacientes
com anormalidades musculares relatadas na história. Toda-
via, se a anestesia for suspensa após ocorrer EMM e o paci-
ente receber ventilação com oxigênio pela máscara, a recu-
peração ocorre geralmente sem complicações. O EMM  pode
ocorrer sozinho ou ser o precursor de uma HMA fulminante
em pacientes que continuam recebendo agentes anestésicos
voláteis. A anestesia geralmente é suspensa quando a cirur-
gia é eletiva, porém, caso não possa ser interrompida, deve-
rá ser mantida por agentes que não deflagrem a reação de
HMA (4).

A síndrome maligna induzida por neurolépticos
(SMN) é também caracterizada por um quadro de hipertermia
hipermetabólica com apresentação clínica similar à HMA.
A SMN ocorre tipicamente após o uso de agentes
neurolépticos, incluindo haloperidol e fenotiazinas em do-
ses terapêuticas. Isto também pode ocorrer após a retirada
de drogas usadas no tratamento da doença de Parkinson. O
quadro clínico característico da SMN é de hipertermia, ins-
tabilidade da pressão arterial, taquipnéia, taquicardia,
disfunção autonômica, sintomas extrapiramidais,
hipertonicidade e nível flutuante de consciência (4). A causa
da SMN não está esclarecida, acreditando-se no
envolvimento de um mecanismo central que deflagre a
síndrome e aparentemente não há um componente hereditá-
rio. O Dantrolene® tem sido usado com sucesso na terapia
da SMN. Na biópsia muscular desses pacientes pode ser
observada contratura muscular quando expostos à cafeína
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e halotano, porém continua incerta a relação direta entre
SMN e HMA.

Um intenso esforço físico, bem como o uso de
neurolépticos como o haloperidol e as fenotiazidas também
podem desencadear uma forma similar à HMA. As mesmas
manifestações clínicas de HMA podem ser deflagradas pelo
estresse quando o músculo é exposto a um excesso de
norepinefrina após exercício físico prolongado ou extenso
dano à musculatura esquelética. O medicamento Dantrolene
também tem sido utilizado para tratar este tipo de hipertermia.
Novamente não está estabelecida uma relação direta com
HMA. A orientação da família quanto aos cuidados na vida
diária desses pacientes é importante, principalmente no meio
militar e entre competidores, principalmente em maratonas.

A causa básica da hipertermia maligna decorre da
associação de anormalidades bioquímicas primárias que
ocorrem na musculatura esquelética. A anormalidade na
regulação do cálcio dentro das células musculares
esqueléticas, levando a um aumento deste mesmo íon
intracelular, provoca uma exacerbação do metabolismo
intracelular, com elevação do mecanismo aeróbico e da
glicólise. Ocorre, conseqüentemente, contração muscular
exagerada, aumento do metabolismo aeróbico, aumento da
glicólise, depleção de ATP, glicose e oxigênio, havendo pro-
dução excessiva de CO

2
,  ácido láctico e calor, com perturba-

ção do balanço iônico intra e extracelular. Neste distúrbio
intra-celular, o retículo sarcoplasmático é responsável por
uma liberação excessiva de cálcio, causando uma sobrecar-
ga da bomba de cálcio e provocando contração exagerada
da musculatura, o que leva a uma rigidez muscular e esgota-
mento do metabolismo (5,6,7).

Dois genes codificam a liberação de cálcio dos ca-
nais do retículo sarcoplasmático: o RYR1 que codifica a
abertura dos canais de cálcio de abertura rápida e lenta da
musculatura esquelética, e o RYR2 que codifica os canais de
cálcio da musculatura cardíaca e cérebro. O RYR1 está lo-
calizado no cromossomo 19q13.1 e o RYR2 no cromossomo
1. Estudos de famílias com hipertermia maligna têm demons-
trado conexão com RYR1 (6).

A taxa de incidência de todas as formas de
hipertermia maligna na população adulta é de 1/40.000 e
de 1/15.000 na população infantil. A hipertermia maligna é
rara em crianças menores de 3 anos de idade, sendo mais
comum entre 3 e 30 anos de idade. A maior incidência em
crianças não é explicada, mas pode ser devida em parte ao
uso de técnicas anestésicas diferentes das utilizadas em adul-
tos. O paciente relatado neste trabalho pertence a uma faixa
etária raramente acometida, que é inferior a 3 anos. A litera-
tura não relata diferenças com relação ao sexo até a puber-
dade, quando a incidência no sexo masculino aumenta para
1,4:1. A razão deste aumento é desconhecida, porém homens
estão mais sujeitos a acidentes traumáticos, o que predispõe
a maior probabilidade de requerer anestesia geral. Quando
são eliminados os casos de trauma, a taxa entre homens e
mulheres torna-se aproximadamente equivalente.

A suscetibilidade à hipertermia induzida por agen-
tes anestésicos pode estar associada a anormalidades
músculoesqueléticas e a doenças neuromusculares. Anor-
malidades como: cifose, escoliose, pectus excavatum, estra-
bismo, ptose palpebral, luxação de patela, malformações
dentárias, criptorquidia, hérnias, cãimbras, anormalidades
maxilo-faciais e osteogênese imperfeita são encontradas em
dois terços dos pacientes suscetíveis e em um terço dos seus
familiares. A HMA também foi associada com várias
miopatias: distrofia muscular progressiva tipo Duchenne e
tipo Becker, distrofia muscular congênita, paralisia periódi-
ca familiar e miopatia mitocondrial(8).

A avaliação laboratorial tem por finalidade investi-

gar a suscetibilidade dos pacientes que apresentaram a rea-
ção e de seus familiares. O método mais confiável para se
determinar a suscetibilidade do indivíduo à HMA é o estudo
da contratura muscular in vitro em presença de Halotano®
e cafeína(9).

Dispomos de dois protocolos básicos para interpre-
tação do teste. O protocolo europeu considera suscetíveis os
pacientes com resposta anormal às duas substâncias. Os
membros do grupo europeu expõem o músculo biopsiado
colocado em solução nutriente e oxigenada preso a dois
eletrodos estimuladores e conectado a um transdutor de des-
locamento com amplificador a doses crescentes de halotano
ou preferencialmente a uma dose única de halotano a 3% e
acreditam  que uma resposta com contratura muscular em
dose maior ou igual a 0,2 g é anormal. O protocolo norte-
americano considera suscetíveis os pacientes com resposta
anormal a pelo menos uma das substâncias empregadas (ca-
feína ou halotano), propondo uma distância de valores para
limiar anormal de resposta, com o diagnóstico individual
realizado pelo diretor responsável do laboratório. Estão
sendo estudadas novas técnicas para o diagnóstico da
hipertermia maligna, incluindo técnicas de genética
molecular.

Quando diagnosticada e tratada precocemente, a
mortalidade pela hipertermia maligna é baixa. Em alguns
casos, quando a hipertermia é suspeitada durante o curso de
anestésicos, devem ser imediatamente tomadas medidas para
eliminar exposições adicionais com agentes desencadeadores
e corrigir problemas desenvolvidos. A monitorização de ro-
tina durante um ato anestésico inclui: eletrocardiograma,
medidas não invasivas de pressão arterial, estetoscópio
precordial, oxímetro de pulso, capnógrafo e medidor de tem-
peratura. Durante uma reação de hipertermia é necessário
um catéter arterial para monitorizar continuamente a pres-
são sangüínea e facilitar a freqüente coleta de sangue para
determinar o balanço ácido-básico, PaCO

2
 , PaO

2
, eletrólitos

e parâmetros de coagulação. Um catéter vesical deve ser
colocado para monitorizar o débito urinário e detectar a
mioglobinúria. Um catéter venoso central ou da artéria pul-
monar raramente é necessário na fase aguda, mas pode pro-
ver uma via segura para a administração de drogas e infu-
sões de líquidos para aumento do volume intravascular.

Uma vez realizado o diagnóstico de H. M. todos os
agentes anestésicos voláteis e/ou succinilcolina deverão ser
suspensos e a cirurgia concluída o mais rapidamente possí-
vel. As vias aéreas são asseguradas com intubação
endotraqueal e o paciente deve ser hiperventilado com oxi-
gênio a 100%, reduzindo o risco de hipóxia e ajudando a
corrigir a hipercapnia e a acidose respiratória. O Dantrolene
deverá ser administrado por via intravenosa em bolo na
dose de 1 a 3 mg/kg de peso, em média 2,5 e no máximo 10
mg/kg. A repetição de doses de 1 a 3 mg/kg deve ser feita em
intervalos de poucos minutos até os sintomas desaparece-
rem. Doses maiores que 10 mg/kg podem ser necessárias e
ocasionalmente são requeridas várias doses altas. O
Dantrolene atua especificamente no músculo esquelético,
sem efeito apreciável no músculo liso ou cardíaco, devendo
ser preparado numa mistura liofilizada de 20 mg de
Dantrolene sódico, 3g de manitol e hidróxido de sódio, sufi-
ciente para obter um pH de 9,5 quando reconstituído com
60ml de água esterilizada. Esta é a base da terapia para
reações agudas de hipertermia maligna. Os níveis
terapêuticos persistem por 4 a 6 horas. Esta droga é um
relaxante muscular esquelético, que atua dissociando o
acoplamento da actina-miosina no músculo pela inibição
da liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático, contu-
do tal mecanismo continua ainda parcialmente desconheci-
do.  Após o término de uma reação aguda de hipertermia
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maligna, o Dantrolene é recomendado na fase tardia numa
dose de 1 mg/kg a cada 6 horas e gradualmente diminuído
após 24 a 72 horas. O paciente deve ser cuidadosamente
observado em uma unidade de cuidados intensivos. Uma
adequada quantidade da substância deve estar sempre dis-
ponível quando são administrados anestésicos gerais. Du-
rante um episódio agudo de hipertermia, a correção do ba-
lanço ácido-básico com bicarbonato de sódio 1 a 2 mEq/kg
é recomendado em acréscimo à dose, tendo-se a dose guiada
pelo pH arterial. Este procedimento é também de primeira
linha para a terapia da hiperpotassemia, pois promove a
transferência de potássio para dentro das células em troca
do íon hidrogênio. Insulina e glicose também podem ser au-
xiliares pelas mesmas razões.

O tratamento sintomático com soluções salinas res-
friadas pode ser realizado, exceto o Ringer-lactato ou outras
soluções que contenham potássio. O resfriamento da super-
fície corpórea pode ser obtido com gelo e cobertores frios. O
estômago, bexiga, reto e ferida cirúrgica podem ser lavados
com solução salina gelada. Alguns autores têm recomenda-
do lavagem peritoneal para ajudar no resfriamento e um
�bypass� cardiopulmonar é uma opção para casos refratá-
rios. O débito urinário deve ser promovido com o uso de
diuréticos e agentes osmóticos (geralmente furosemide e
manitol) mantendo-o maior que 2ml/Kg/h para prevenir sub-
seqüente falência renal pela mioglobinúria. Outros trata-
mentos sintomáticos podem ser instituídos quando ne-
cessário.

As arritmias ventriculares não são incomuns e geral-
mente resultam da acidose e hiperpotassemia. Lidocaína e
procainamida têm sido usadas com sucesso nestes casos sem
efeitos adversos. Bloqueadores dos canais de cálcio não de-
vem ser usados em associação com Dantrolene porque resul-
tam em depressão miocárdica.

Existem algumas complicações graves que devem ser
sempre  lembradas no seguimento de um episódio agudo de
hipertermia maligna, que são:

1 - recorrência da hipertermia maligna - alguns ca-
sos apropriadamente tratados inicialmente podem ter per-
sistência de flutuação de temperatura e uma recorrência
aguda, que pode ocorrer dentro de poucas horas após o
primeiro episódio.

2 - coagulação intravascular disseminada - tem sido
descrita em alguns casos de hipertermia maligna e pode
resultar da liberação de tromboplastinas secundárias ao
choque e/ou liberação de conteúdo celular após citólise.

3 - falência renal - classicamente a mioglobinúria
apresenta-se dentro de 4 a 8 horas após o episódio agudo e
a cateterização da bexiga, manutenção de alto volume e
alcalinização da urina são recomendadas até a
mioglobinúria desaparecer.

4 - fraqueza muscular - pode ser severa devido à des-
truição muscular, administração do Dantrolene ou ambos.
Os pacientes devem ser observados e monitorizados por vá-
rias horas após uma reação de hipertermia maligna, pois
eles têm um risco de comprometimento respiratório devido à
fraqueza muscular e possivelmente a um distúrbio muscular
não reconhecido.

5 - anormalidades eletrolíticas - sódio, cloro e potás-
sio podem estar alterados secundariamente à mudança de
fluidos e intervenções médicas. Hipocalcemia e hiperfos-
fatemia  também podem ocorrer seguindo um episódio agu-
do de hipertermia maligna.

No âmbito da prevenção da doença, o FDA dos Esta-
dos Unidos proibiu, desde 1995, o uso de succinilcolina
para crianças e adolescentes, substituindo-a pelo rocurônio,

porque no período de um ano foram observadas arritmias
letais após seu uso. Posteriormente, confirmou-se que esses
pacientes eram portadores de distrofias musculares e as pa-
radas cardíacas foram provocadas por hipercalemia e a proi-
bição está sendo revista por aquele órgão. No Brasil, a
succinilcolina pode ser usada como droga indispensável
para intubação rápida.

 Em São Paulo, citamos alguns serviços médicos que
dispõem do Dantrolene, como por exemplo:
Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP).
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).
Hospital Sírio-Libanês (HSL).
Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE).
Hospital das Clínicas de Botucatu (UNESP).

Conclusões

1) A hipertermia maligna clássica desencadeada por anes-
tésicos é uma síndrome sempre grave, com risco de vida.
2) Alerta para pessoas com história familiar de morte
anestésica, doenças musculares, história de hipertermia du-
rante esforços físicos e malformações congênitas ósteo-mus-
culares.
3) Necessita ser identificada aos primeiros sinais já descri-
tos.
4) É indispensável a realização da capnografia para o diag-
nóstico precoce da síndrome, quando se observa o rápido
aumento dos níveis de CO

2
 expirado, que apresenta boa

correlação com a pCO
2
.

5) Monitorizar também a temperatura central, PA sistêmica,
PVC, ECG, gasometria arterial e venosa central ou femoral,
calcemia, calemia, hemostasia e diurese.
6) A rotina de tratamento descrita neste trabalho permite o
salvamento do paciente acometido.
7) Tratar a fase tardia devido ao risco de recidiva, com ob-
servação em UTI durante 24 horas.
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Tumor fibroepitelial nasossinusal gigante.
Giant rhinosinusal fibroepithelial tumor.
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Resumo

Entre os tumores ectodérmicos benignos, um dos mais
freqüentes na cavidade oral é o tumor fibroepitelial, também
chamado hiperplasia fibrosa ou �epulis fissuratum� pelos
patologistas em seus laudos. Nas cavidades sinusais e mais
comumente nos antros maxilares, esse tumor surge com o
nome de pólipo isolado de Killian, contudo sua consistência
é quase sempre frouxa no interior do antro e mais fibrosa
após sua exteriorização pelo óstio dessa cavidade. Os auto-
res descrevem um caso incomum de tumor fibroepitelial
nasoantral e nasofaríngeo gigante, ocasionando obstrução
nasal inicialmente unilateral e depois bilateral, apresentan-
do-se com múltiplos pólipos no meato médio e suspeito de
neoplasia maligna devido à faixa etária, apagamento radi-
ológico da parede óssea medial do antro e hábito do taba-
gismo.

Summary

Among the benign ecthoderm tumors, one of the most
common in the oral cavity is the fibrous epithelial, named by
pathologists as fibrous inflammatory hyperplasia or �epulis
fissuratum�. Into the sinusal cavities, mainly the maxillary
sinuses, this tumor has the name of Killian�s isolated polipus,
therefore its consistence is myxomatous. The authors relate
an uncommon patient with a giant fibrous and epithelial
tumor occupying the interior of the left maxillary antrum, the
ipsilateral nasal cavity and the nasopharynx by completely,
producing bilateral nasal blocking and showing multiple
polypous lesions into the medius meatum, casing the
suspection of a malign tumor due to the age, osteous
radiological alterations and smoke.

Introdução

Entre as lesões benignas que acometem as mucosas
das vias aéreas superiores, a hiperplasia fibrosa ou tumor
fibroepitelial de pequenas proporções é uma ocorrência re-
lativamente freqüente, muitas vezes expressando-se na cavi-
dade oral como um tumor verrucoso e pediculado, mais co-
mum nas lojas tonsilianas. É uma alteração geralmente re-
sultante de inflamações ou infecções repetidas, apresentan-
do pouca tendência a um crescimento excessivo e não se
maligniza, habitualmente dispensando a necessidade de re-
moção cirúrgica. A hiperplasia fibrosa gigante é entidade
crônica e incomum, ocasiona obstrução nasal em virtude de
seu grande volume, apresenta-se como lesão isolada e não
com múltiplos pólipos, justificando sua remoção cirúrgica
preferencialmente por via endonasal com auxílio de
endoscópios rígidos e/ou microscópio cirúrgico(1,2).

Relato de caso

Paciente ELF, sexo masculino, 53 anos de idade, bran-
co, natural e procedente de São Paulo, capital, casado, ven-
dedor, RG do Hospital São Paulo da Escola Paulista de
Medicina nº 909579, apresentou-se à consulta queixando-
se de obstrução nasal há 4 anos.
HMA: paciente relata a ocorrência de espirros em salva,
obstrução nasal em báscula, prurido e coriza hialina, com
piora à exposição à poeira e mudanças climáticas. Refere
que há 4 anos tem apresentado obstrução nasal fixa à es-
querda, com piora progressiva, que lentamente acometeu
também a narina direita, com mudança progressiva da voz,
que se tornou fanhosa. Nesse período teve diversas crises de
sinusite, em média a cada bimestre, quando sua coriza se
tornava purulenta, esverdeada e fétida, acompanhada de
cefaléia em peso, holocraniana, que piorava ao abaixar a
cabeça. Essas crises eram controladas parcialmente com o
uso de antibióticos, mas sem melhora da obstrução. Nega
epistaxes, emagrecimento, febre ou gânglios cervicais. Nos
últimos 4 meses surgiu um tumor que se exteriorizava pelo
intróito narinário esquerdo e que era sentido na garganta.
ISDA: sem queixas.
Antecedentes pessoais: tabagista de 20 cigarros por dia
há 40 anos, etilista social. Nega diabetes mellitus, hiper-
tensão arterial sistêmica (HAS), doença de Chagas,
esquistossomose, doenças sexualmente transmissíveis,
tuberculose, uso de drogas ilícitas, alergia a medica-
mentos, promiscuidade. Foi operado de cisto pilonidal
há 20 anos, sob anestesia local. Trabalhou durante 3
anos com fibra de vidro sem proteção respiratória, perí-
odo em que apresentou piora da rinite alérgica.
Antecedentes familiares: pai falecido por provável AVC, era
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hipertenso. Mãe falecida idosa e sem antecedentes de impor-
tância.
Exame físico: geral normal; palpação cervical normal;
otoscopia normal; orofaringe: dentes em mau estado de con-
servação, prótese dentária superior parcial, pálato global-
mente abaulado, visualizando-se por trás do arco palatal a
presença de um volumoso tumor de aspecto liso, fibroelástico
e discretamente vinhoso.
Rinoscopia anterior: desvio do seppto nasal grau 3 área IV
de Cottle, com convexidade para a direita; cavidade nasal
direita livre; cavidade nasal esquerda preenchida até o ves-
tíbulo por tumor de aspecto liso, fibroelástico, vinhoso, dis-
cretamente exulcerado em seu pólo apical, irredutível ao
uso de vasoconstritores e não sangrante ao toque com
estilete.
Rinoscopia posterior: presença de tumor ocupando toda a
nasofaringe, com o mesmo aspecto já descrito anteriormen-
te; presença de secreção esverdeada drenando para a
orofaringe e recobriido parcialmente o tumor.
Radiologia: tomografia computadorizada mostrou um des-
vio do septo nasal para a direita, velamento da cavidade
nasal esquerda, antro maxilar esquerdo e nasofaringe,
espessamento da mucosa de revestimento do antro maxilar
direito (Figuras 1, 2 e 3).

Figura 1 - Tomografia computadorizada dos seios da face
em posição coronal: velamento da cavidade nasal esquerda
na altura do etmóide posterior e acentuado desvio do septo
nasal para a direita.

Figura 2 - Tomografia computadorizada dos seios da face
em posição axial: velamento da cavidade nasal esquerda,
antro maxilar esquerdo, com destruição da parede medial
do antro maxilar esquerdo e sinusopatia maxilar direita.

Figura 3 - Tomografia computadorizada dos seios da face
em posição axial: mostra a extensão do tumor, preenchendo

toda a cavidade nasal esquerda e nasofaringe bilateralmen-
te, com os processos pterigóideos conservados bilateralmente.

Evolução: redução discreta do tumor com o uso de
clindamicina oral e corticóide sistêmico, com diminui-
ção da quantidade de secreção, que passou para o as-
pecto hialino.
Cirurgia: foi realizada no Hospital São Paulo da Escola
Paulista de Medicina no dia 17 de junho de 1999, com
remoção endoscópica de pequenos pólipos do meato
médio esquerdo (complexo óstio-meatal), antrostomia
média à esquerda e abertura da bula etmoidal esquerda.
O tumor, medindo aproximadamente 6x4x2,5 cm no to-
tal, originado no meato médio, vinha do antro maxilar
esquerdo, ocupando toda a cavidade nasal esquerda e
nasofaringe, tinha consistência fibroelástica, sendo liso
e vinhoso; o aspecto era uniforme ao corte; biópsia de
congelação trans-operatória revelou uma lesão benig-
na. A porção nasofaríngea do tumor, extraída por via
oral é mostrada na Figura 4.

Figura 4 - Peça cirúrgica: porção nasofaríngea removi-
da por via oral.

Discussão

O tumor descrito pelos autores sugeria radiologi-
camente um volumoso aumento de volume nasal irregu-
lar, bastante mais intenso e obstrutivo na cavidade nasal
esquerda, com o desaparecimento da parede medial do
antro maxilar desse lado, contudo ocupava a nasofaringe
passando por trás do septo nasal e adentrava a fossa
nasal contralateral, fato que sugeria remotamente a pos-
sibilidade de um tumor maligno volumoso num paciente
de faixa etária suspeita e fumante obstinado. A presença
dos processos pterigóideos conservados e a idade do
paciente afastam a possibilidade dos tumores advindos
desse local, como os nasoangiofibromas. A ausência de
sangramentos nasais e outras destruições ósseas, como
por exemplo o rechaçamento do septo nasal para a direi-
ta, contudo, sugeriam processo benigno e optou-se pela
cirurgia endonasal com auxílio de endoscópios rígidos e
biópsia de congelação na sala cirúrgica. Quanto ao di-
agnóstico diferencial com pólipo antrocoanal temos a
faixa etária que é preferencialmente abaixo dos dez anos
ou adultos jovens(1).
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Resumo

Este trabalho relata uma paciente do sexo feminino,
com 44 anos de idade, portadora de diabetes mellitus há 17
anos, com história familiar da doença. Apresentava fácies
acromegálica com prognatismo discreto, mãos e pés gran-
des e relatava mudanças em sua fisionomia há algum tempo,
o que nos levou a suspeitar de acromegalia. Após a realiza-
ção dos exames complementares confirmou-se a hipótese
diagnóstica. A paciente foi submetida à hipofisectomia sele-
tiva (exérese de tumor hipofisário), sem regressão do diabe-
tes, que no entanto apresentou sensível melhora clínica e
laboratorial, inclusive com a mudança terapêutica de insu-
lina NPH para hipoglicemiante oral. A acromegalia é uma
afecção que acomete o indivíduo adulto, com hipersecreção
de hormônio de crescimento e/ou da prolactina e que tem
como causa o tumor hipofisário.

Summary

This paper reports one female patient, 44 years old,
with a 17 years of Diabetes Mellitus evolution and family
history of this disease: her father and 4 brothers. She presented
acromegalic fascies with discreet prognatism, enlargement
of the hands and feet and reported physiognomic changes
from some time ago; which made us to suspect of acromegaly.
The patient went through selective hypophysectomy

(withdrawal of the hipophysary tumor), without diabetes
remission, that on the other hand showed notable clinical
and laboratorial improvement, even with the therapeutic
change from NPH Insulin to oral hypoglicemiant. The
acromegaly is an alteration that occurs in adults, with
hypersecretion of growth hormone and/or prolactin, which
has as its cause the hipophysary tumor.

Introdução

A hipersecreção de Hormônio de Crescimento (GH)
é causada, em 95% dos casos(1), por um adenoma hipofisário
produtor de GH, podendo apresentar algumas manifesta-
ções clínicas que dependem da idade de início. Durante a
infância e antes da fusão das epífises, a hipersecreção de GH
produz crescimento desproporcional do esqueleto, resultan-
do em gigantismo. Durante a vida adulta, os sinais e sinto-
mas da hipersecreção de GH, resulta em acromegalia(2). Seu
início é geralmente insidioso, sua evolução é lenta, transcor-
rendo em média 10 anos entre o aparecimento dos primeiros
sinais e a procura do médico(3, 4).

A acromegalia é uma afecção crônica da meia idade,
que apresenta uma constelação de sinais provenientes do
aumento das extremidades. No entanto a regra nesta doença
é um comprometimento multissistêmico, que resulta tanto do
excesso de GH quanto dos efeitos locais causados pelo tu-
mor. Dentre os sinais e sintomas desta afecção, estão incluí-
dos: cefaléia (de causa obscura sendo provavelmente devi-
do ao tamanho do tumor), alterações dos campos visuais
(por compressão sobre o quiasma óptico), doença cardiovas-
cular (aumento do volume do ventrículo esquerdo, que no
entanto parece não ter relação com os níveis pressóricos ou
séricos de GH), repercussão no trato respiratório (incidên-
cia de mortalidade três vezes superior em relação à popula-
ção normal ) (1), diabetes mellitus (altos níveis de GH levan-
do à resistência insulínica, causando, também, efeito direto
nas células beta das ilhotas pancreáticas), acometimento de
tireóide (25 a 60% dos pacientes apresentam bócio palpá-
vel, porém, mantêm função tireóidea normal) (5, 6), alterações
no eixo gonadal (alterações menstruais em mulheres
acromegálicas e diminuição da libido e potência nos ho-
mens). Todavia, os sinais clínicos mais significativos são as
alterações do sistema osteoarticular (espessamento das car-
tilagens articulares, que progride até a degeneração articu-
lar, acometendo em maior freqüência as mãos, punhos,
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joelhos, mandíbula, costelas e coluna lombar) e da pele e
tecido subcutâneo (aumento das partes moles e espessa-
mento da pele, por acúmulo de mucopolissacarídeos, sen-
do as mãos, os pés e faces os locais mais comumente afe-
tados). A acromegalia é uma afecção rara, cuja prevalên-
cia varia de 40 a 90 casos por milhão e incidência de 3 a
4 casos por milhão por ano (1,7). Afeta ambos os sexos com
igual freqüência, não há predisposição racial e muito
raramente é familiar (8).

A alteração na tolerância à glicose está presente
em 27 a 50% dos pacientes acromegálicos (9), porém o
diabetes mellitus clínico ocorre em apenas 10% dos ca-
sos (10) e acredita-se que seja por predisposição hereditá-
ria (2).

Relato de Caso

Paciente A.S., 44 anos, sexo feminino, com qua-
dro de diabetes mellitus (D.M.) há 17 anos, atualmente
descompensada, apresentando poliúria, polidipsia,
polifagia, medicada com Insulina NPH (Biolin® � 40
unidades), em dose única matinal, via subcutânea. Ao
exame físico mostrava sinais de acromegalia �
prognatismo, língua protrusa, mãos e pés grandes (Figu-
ras 1, 2 e 3), P.A.: 170 X 100 mmHg, pulso radial: 74 bpm,
peso corpóreo: 74 Kg, altura: 1,54 m, pescoço: cicatriz
de tireoidectomia (nodulectomia há 5 anos por bócio
colóide), coração: BRNF em dois tempos, sem sopros,
pulmões livres, abdome normal, membros inferiores: ndn.
Documentação fotográfica pregressa da paciente refor-
ça a impressão diagnóstica (Figuras 4 e 5). Exames com-
plementares: glicemia de jejum: 259 mg%, glicemia pós-
prandial: 360 mg%, hemoglobina glicosilada: 12% (nor-
mal 6-8%), hormônio de crescimento basal: 47 ng/ml
(normal 0-10), prolactina: 12,6 ng/ml (normal 8-25), FSH:
4,0 µm/ml  (normal 2-10), LH: 3,5 µm/ml (normal 2-10),
TSH: 2,5 microU/ml (normal 0,4-5), cortisol basal às 8:00
horas da manhã: 16,00 microg/ml (normal 7-25), sódio
sérico: 140 mEq/l (normal 135 a 150), potássio sérico:
4,8 mEq/l (normal 3,5-5,5), uréia sérica: 25 mg% (nor-
mal 9-40), creatinina sérica: 0,9 mg% (normal 0,4-1,4),
ECG: normal. Com esses resultados, passamos à investi-
gação por imagem, mostrada nas Figuras 6, 7 e 8.

Figura 1 - Paciente com fácies acromegálica.

Figura 2 - Prognatismo.

Figura 3 - Mãos alargadas.

Figuras 4 e 5 - Fotos pregressas da paciente.

Figura 6 - Tomografia computadorizada pré-operatória de
crânio: corte coronal após injeção endovenosa de contraste
iodado, mostrando sela túrcica com dimensões aumentadas,
erosão do assoalho, com aumento do volume da cisterna
supra-selar.
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Figura 7 � Ressonância Nuclear Magnética (RNM) pré-
operatória em posição coronal, mostrando cavidade selar
alargada pela presença de formação expansiva, medindo
1,5X 1,5 X 1,0 cm, de aspecto contrastado heterogêneo. O
tecido hipofisário remanescente, com realce normal, está des-
locado superiormente, com discreto desvio da haste
hipofisária para a direita, sugerindo macroadenoma de
hipófise.

Figura 8 - RNM pré-operatória em posição sagital mostra a
volumosa lesão.

O diagnóstico estabelecido foi de diabetes mellitus
descompensado e acromegalia por tumor hipofisário. O tra-
tamento proposto foi a hipofisectomia seletiva por via
transesfenoidal. A evolução pós-operatória, cujo anátomo-
patológico mostrou um adenoma hipofisário, foi boa e a
paciente vem sendo acompanhada, clínica e laboratorial-
mente, tendo apresentado uma melhora acentuada no con-
trole do diabetes, pois já no pós-operatório imediato apre-
sentou uma significativa redução dos níveis de glicemia, ini-
cialmente para 187 mg% em jejum, sem medicação, quando
introduzimos como terapêutica a biguanida (Glucoformin®)
na dose de 850 mg em duas tomadas diárias, além da dieta.
A última avaliação laboratorial realizada mostrou: glicemia
de jejum: 73 mg%, glicemia pós-prandial: 137 mg%, hemoglo-
bina glicosilada: 6,7%, GH basal: 2,0 ng/ml, prolactina:
15,0 mg/ml, cortisol basal: 14,5 ng/ml, FSH: 4,0 µm/ml, LH:
3,5 µm/ml, TSH: 3,7 microU/ml, sódio:143 mEq/l, potássio:
5,3 mEq/l, creatinina: 0,8 mg%, uréia: 38 mg%, ECG: nor-
mal. A avaliação pós-operatória por imagem é mostrada na
Figura 9.

le pós-operatório) em corte coronal, após injeção de con-
traste venoso, evidenciando ausência de tecido glandular
na porção anterior da hipófise, porção posterior da glându-
la com coeficiente de atenuação normal, haste hipofisária
centrada, seios cavernosos, cisterna supra-selar e
parênquima cerebral subjacente preservados.

Discussão

A concentração sérica absoluta de hormônio de cres-
cimento e idade são considerados fatores de risco para o
desenvolvimento de diabetes mellitus em pacientes com
acromegalia (11). Com história de diabetes mellitus familiar
(o pai e quatro irmãos), a paciente provavelmente apresen-
tava inicialmente um quadro de diabetes mellitus tipo 2,
agravado pela presença de acromegalia, visto que o hormônio
de crescimento, atuando como um hormônio contra-
insulínico, agrava o distúrbio glicometabólico. As melhores
provas que corroboram nossas hipóteses, baseiam-se nos
fatos de que, após a paciente ser submetida a hipofisectomia
seletiva  e à conseqüente exérese tumoral, observamos uma
melhora clínica e laboratorial de seu diabetes, inclusive com
mudança terapêutica de insulina de ação intermediária
(NPH) para hipoglicemiante oral, tipo biguanida, indicado
nos casos de diabetes mellitus tipo 2 do obeso, fato que ob-
servamos em trabalhos que relatam experiências semelhan-
tes à nossa (12).
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Figura 9 - Tomografia computadorizada de crânio (contro-
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Resumo

Trata-se de um paciente que procurou o serviço de
Endocrinologia no ambulatório (anexo I) da Faculdade de
Medicina de Jundiaí com queixa principal de obesidade
mórbida associada a hipotiroidismo. Apesar de medicado
com tiroxina 50 mcg/dia, o paciente apresentava clinica-
mente, além da obesidade (obesidade mórbida - rara no
hipotiroidismo), sinais e sintomas compatíveis com hipotiroi-
dismo sintomático, diagnóstico este que foi confirmado atra-
vés dos exames complementares.

Summary

This paper reports one patient who came to the
Department of Endocrinology at the Outpatient Clinic of the
Faculdade de Medicina de Jundiaí for evaluation of morbid
obesity related to hypothyroidism. Even being treated with
thyroxine 50mcg/day, besides the obesity (morbid obesity -
rare in hypothyroidism), he presented with typical signs and
symptoms of classic hypothyroidism, which was further
confirmed by laboratory tests.

Introdução - Considerações gerais

Conceito: Hipotiroidismo é uma síndrome clínica de-
corrente da secreção diminuída de hormônios tiroidianos e
reversível com a reposição do hormônio deficiente(1, 2).  Essa
patologia ocorre em todas as idades, com pico de incidência
entre 40 e 60 anos, sendo mais comum nas mulheres que nos
homens na  proporção de 4:1 a 7:1(2,3).

Classificação: O hipotiroidismo é classificado em:
Hipotiroidismo primário: causado por mau funcionamento
da glândula tiróide (uma doença da própria glândula) res-
ponsável por 95% dos casos, sendo a tiroidite de Hashimoto,
a terapia prévia com Iodo 131 e a cirurgia para correção de
hipertiroidismo as principais causas(1, 2,4,5).

Hipotiroidismo secundário: refere-se à condição em que ocor-
rem lesões na adenohipófise envolvendo os tirotrofócitos e
provocando redução na secreção de TSH. A deficiência de
TSH causa atrofia da tiróide e reduz sua produção
hormonal(2).
Hipotiroidismo terciário: resulta da secreção inadequada
de TSH por tirotrofócitos intactos, atribuída à estimulação
inapropriada de TRH (hormônio liberador de tirotrofina)
em conseqüência a distúrbios hipotalâmicos(1,2).

Quadro clínico: O início do hipotiroidismo é, em ge-
ral, tão insidioso que as clássicas manifestações clínicas
podem levar meses ou anos para aparecerem e, com freqüên-
cia, passam desapercebidas por pessoas próximas do paci-
ente e até por ele mesmo(6 ).  Os sintomas podem ser atribuí-
dos à desaceleração metabólica teoricamente de todas as
funções corpóreas(7) e/ou acúmulo de mucopolissacarídeo
lugroscópico nas cordas vocais ou na orofaringe(6 ), bem
como às alterações nos tecidos subcutâneos (mixedema).  As
queixas típicas do paciente hipotiróideo incluem: letargia,
intolerância ao frio, rouquidão, fala �arrastada�, pele seca,
áspera, grosseira e de coloração carotenêmica típica, alte-
rações de peso (geralmente ganho, mas a perda de peso não
é rara), constipação, diminuição da memória, aumento do
tempo necessário para a realização de uma tarefa, intole-
rância ao exercício, menorragia, entre outras(1,7,8).

Os sinais dessa patologia podem abranger vários
sistemas(1, 6 ):
Aparelho cardiovascular: bradicardia com redução do dé-
bito cardíaco, hipertensão arterial sistêmica com aumento
reversível da pressão diastólica, aumento da silhueta cardí-
aca (derrame pericárdico - coração mixedematoso);
Aparelho respiratório: derrame pleural, diminuição da sen-
sibilidade à hipóxia e hipercapnia, de modo que esses paci-
entes podem rapidamente desenvolver coma mixedematoso
por narcose ou arritmias cardíacas, instalando hipotermia
grave, hiponatremia, hipóxia, hipercapnia e hipotensão e
até alterações significativas do sistema nervoso central;
Aparelho gastrointestinal: ascite e hipomotilidade in-
testinal, podendo resultar raramente em megacólon
mixedematoso;
Aparelho osteomuscular: reflexos tendinosos tardios, rigi-
dez, cãimbras musculares e derrame articular;
Pele e anexos: edema frio e não depressível, coloração da
pele típica, descrita anteriormente;
Metabolismo: diminuição do metabolismo basal, da remo-
ção de fármacos e de T4, intolerância ao frio e ganho de
peso.

No indivíduo idoso, em particular, a apresentação
do hipotiroidismo é alterada em comparação com indivídu-
os mais jovens, de tal maneira que no paciente geriátrico há
menos sinais e sintomas e os sinais clássicos têm uma fre-
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Figura 2 - Obesidade mórbida, pele espessa e seca, melhor
visualizada nas mãos e joelhos.

Com estes dados de história e exame físico, foram
realizados exames complementares cujos resultados estão
listados no Quadro 2.

Quadro 1

Peso
Altura
IMC

Envergadura
Segmento superior
Segmento inferior
Cintura escapular
Cintura pélvica
Circunferência Abdominal

130 kg
1,70m
44,98 (>40=obesidade
mórbida)
1,79m
1,00m
0,70m
1,13m
1,19m
1,23m

Descrição Antropométrica
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qüência diminuída(4,9). Assim, o diagnóstico de hipotiroidismo
deve ser lembrado em todo paciente idoso que apresenta
sintomas vagos e inespecíficos como fadiga, fraqueza, alte-
ração do humor e até queixas relacionadas à depressão(10) -
deve-se, então, considerar a possibilidade de triagem atra-
vés da dosagem de TSH como rotina em pacientes acima dos
55 anos(4,11,12).

Convém salientar a importância diagnóstica do
hipotiroidismo no recém-nascido, devido ao fato de que, quan-
do não diagnosticado e tratado em tempo hábil, fatalmente
apresentará complicações neurológicas com deficiência in-
telectual definitiva (cretinismo)(2).

Diagnóstico

Tendo por base a classificação citada anteriormente,
o diagnóstico de hipotiroidismo primário é caracterizado
pela elevação dos níveis de TSH associado a níveis de T4
livre abaixo do normal. Em relação à dosagem de T3, esta
não é útil no estabelecimento do diagnóstico dessa
endocrinopatia, visto que quase sempre estão normais no
hipotiroidismo leve(1).

Em relação ao hipotiroidismo hipofisário (secundá-
rio) ou hipotalâmico (terciário), os valores de TSH estão
normais ou diminuídos e apenas os de T4 ou T4 livre abaixo
da faixa normal são diagnósticos.  No teste de estimulação
com TRH, a ausência de resposta do TSH indica hipotiroi-
dismo secundário, enquanto a obtenção de uma resposta
parcial ou tardia indica deficiência hipofisária parcial ou
doença hipotalâmica(2,7).

Outras anormalidades laboratoriais que podem ser
freqüentemente encontradas são: hiponatremia, hipoglice-
mia, anemia e elevação do colesterol e triglicérides, das enzi-
mas hepáticas, da creatinaquinase e da prolactina sérica(2,7).

Também de grande importância para o esclareci-
mento da etiologia é a dosagem dos níveis de anticorpos
anti-tiróides (antiperoxidase e antitiroglobulina), que se en-
contram elevados na tiroidite de Hashimoto(1,2,7).

Relato de caso

O.P.P, sexo masculino, 36 anos de idade, encami-
nhado ao serviço de Endocrinologia da Faculdade de
Medicina de Jundiaí pela Clínica Médica do Hospital
São Vicente de Paula para acompanhamento ambu-
latorial de hipotiroidismo.

Paciente com história prévia de hipotiroidismo, di-
agnosticado há 3 anos, estava fazendo uso regular de tiroxina
50 mcg/dia (Puran T4®) há 3 meses. Mesmo após início da
terapêutica instituída, não apresentava melhora do quadro
clínico.

Na história prévia, referia ganho de peso (70kg) em
8 anos e sintomas progressivos de fadiga; letargia; dispnéia
aos grandes esforços; intolerância ao exercício físico;
mialgia; cãimbras; pele fria, espessa e áspera; rouquidão,
�fala arrastada�, dificuldade para articulação das pala-
vras; piora da memória de fixação, diminuição da libido e
constipação.

Ao exame físico, constatou-se fácies mixedematosa
com mancha hipercrômica de aproximadamente 7 cm de
diâmetro na região frontal e pregas do pescoço (Fig.1); obe-
sidade mórbida (Quadro 1); pele seca, de coloração
carotenêmica e áspera difusamente, predominando em dor-
so de mãos e joelhos (Fig. 2); edema de MMII (2+/4), frio,

indolor, não depressível; PA: 130/90 mmHg; FR=22 irpm;
tiróide palpável, de consistência fibroelástica, superfície lisa,
indolor, sem nódulos e adenomegalia regional; ritmo cardí-
aco regular, sem sopro, com hipofonese de ambas as bulhas
e FC=64 bpm;  ausculta pulmonar sem alterações; abdome
globoso.
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Figura 1 - Fácies mixedematosa com mancha hipercrômica
na região frontal bilateral e pregas do pescoço.
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Quadro 2

Fonte: Laboratório de análises clínicas do Hospital São Vicente de Paula.

Discussão

Apesar do paciente descrito neste trabalho apresen-
tar um diagnóstico prévio de hipotiroidismo, verificamos que
o mesmo mantinha um quadro clínico de hipotiroidismo
descompensado (por medicação em dosagem insuficiente).
Feita esta observação - apesar de medicado - verificamos
tratar-se de hipotiroidismo primário pós-tiroidite de
Hashimoto. Desta forma, salientamos que a terapêutica de
reposição hormonal dever ser instituída sempre que a doen-
ça for diagnosticada, porém em doses adequadas e não
subliminares como pudemos observar neste caso.
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INFORME

Faculdade de Medicina de Jundiaí destaca-se no
cenário do ensino médico no Brasil.

* Edmir Américo Lourenço.

* Professor assistente e Responsável pela Disciplina de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí,
Mestre e Doutorando da Disciplina de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da UNIFESP - Escola
Paulista de Medicina, SP.

A Faculdade de Medicina de Jundiaí, fundada em 1969, teve sua primeira turma de 60 médicos formada em 1974.
Completou 30 anos de existência profícua e já formou cerca de 1.400 médicos, dos quais aproximadamente 25% atuam aqui
mesmo em Jundiaí. A qualidade do exercício profissional na cidade e do ensino de graduação e pós-graduação senso lato foram
incrementados progressivamente.

Das 81 Escolas médicas avaliadas pelo �Exame Nacional de Cursos do MEC�, chamado Provão, esta Instituição ficou
em 13º lugar com conceito �B�, destacando-se entre as melhores do país, à frente de grandes e tradicionais Instituições de Ensino
Médico, inclusive Universidades Públicas, detentoras de grandes verbas do orçamento e conseqüentemente maior potencial de
desenvolvimento e de pesquisa. Das 35 Escolas particulares e municipais de ensino superior que participaram do exame,
nenhuma conseguiu a média �A�, numa escala de �A� a �E� e somente 3 delas se enquadraram no conceito �B�, tendo sido a
FMJ uma delas. É notório o fato de que somente 10 Universidades públicas obtiveram o conceito �A�, sendo 5 federais e 5
estaduais. Nossa Faculdade ombreou, com o conceito �B� grandes e tradicionais Instituições, como Ribeirão Preto - USP e
Botucatu - UNESP.

Alguns dos motivos do crescimento da Escola são, a meu ver, a reestruturação dos Cursos, com ênfase na participação
mais ativa dos alunos, através de aulas práticas com discussão de casos, um bom Internato, excelentes Residências em várias
áreas, um bom Periódico aberto à Comunidade científica nacional, boa estruturação de Congressos Médico-acadêmicos,
apresentação de seminários pelos alunos e muitas outras atividades. A visita do MEC, de 17 a 19 de novembro deste ano, foi
revestida de sucesso. Nossa Escola tem um índice de 2,7 alunos por professor e apresenta agora, no exame Vestibular para início
do curso em 2000, o índice de 35 candidatos por vaga, um dos maiores do Estado de São Paulo, comparando-se com 29 da USP,
27 de São José do Rio Preto, 21,7 do ABC e 20,1 da PUC de Sorocaba, por exemplo. Não é, portanto, sem justos motivos que
estamos em júbilo e este foi o corolário e o reconhecimento do esforço a que alunos, professores e funcionários, uníssonos, têm se
dedicado há muitos anos.

Exame

TSH
T4
T3
Ac antiperoxidase
Ac antitiroglobulina
Colesterol sérico total
Triglicérides sérico

Valor
Encontrado

100,00nmol/L
26,29nmol/L
0,30nmol/L
1000IU/mL
790IU/mL
329mg/dL
600mg/dL

Valores
Normais
0,50-4,1
66-174
1,3-3,1
0-35
0-40

50-248
30-166
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Introdução

O nervo facial ou 7º nervo craniano tem origem
na face lateral do tronco cerebral e possui um longo
trajeto até terminar na inervação da musculatura mí-
mica da face. A  abordagem para o diagnóstico e trata-
mento de suas lesões é multidisciplinar.

Sua porção periférica, da entrada do canal au-
ditivo interno até emergir pelo forame estilomas-
toideo para fornecer a inervação motora da face, é o
segmento mais freqüentemente acometido e determina
a paralisia de toda a hemiface homolateral à lesão. A
paralisia de somente dois ramos inferiores da face tem
origem central. A anatomia do nervo facial e suas cor-
relações anatômicas são mostradas na Figura 1.

Entre as causas de paralisia facial periférica
temos as congênitas e as adquiridas, sendo a mais fre-
qüente a Paralisia de Bell (adquirida idiopática), tam-
bém chamada por alguns autores de paralisia facial
�a  frigore�.

Paralisia  facial  periférica.
Peripheral facial paralysis.

Palavras-chave: nervo facial, paralisia.
Key words: facial nerve, paralysis.
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Figura 1 - Legenda:

1-Núcleo do nervo Facial
2-Divisão aferente do nervo Intermédio
3-Ramo para o estapédio
4-Ramo auricular posterior
5-Ramo para o digástrico
6-Ramo para o estilo-hioideo
7-Divisão eferente do nervo Intermédio
8-Petroso externo
9-Grande Petroso Superficial
10-Nervo Maxilar Superior
11-Gânglio Ptérigopalatino
12-Nervo Petroso Pequeno
13-Gânglio Ótico

COMO EU TRATO
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Semiologia

1) Anamnese-quando bem realizada, dá o diagnóstico
etiológico em 90% dos casos. Deve ser questionado:
tempo de início; velocidade de progressão; sintomas
associados-auditivos, alterações do lacrimejamento,
alterações da gustação, otalgia, vesículas, crises
hipertensivas; antecedentes pessoais-infecções virais
ou bacterianas, paralisia facial recorrente ou fami-
liar,trauma,cirurgia prévia: otológica, glândula paró-
tida, cervical; radioterapia; quimioterapia.

2) Exame físico:
  2.1 - exame otorrinolaringológico completo
  2.2 - avaliação dos outros pares cranianos
  2.3 - exame físico geral: P.A., sinais vitais
  2.4 - avaliação clínica da paralisia:

2.4.1 - inspeção estática - verificar assimetria
do tônus da face em repouso; observar presença de
lesões de pele: vesículas em orelha externa (S. de
Ramsay-Hunt), ferimento por arma de fogo ou arma
branca.

2.4.2 - inspeção dinâmica (mímica facial) - ob-
servar quanto ao fechamento dos olhos; franzir a testa;
sorriso; movimentação da parte inferior do lábio.

2.4.3 - palpação-glândula parótida, na procu-
ra de nódulos.
   2.5 - avaliação topodiagnóstica da paralisia:

2.5.1 - teste de Schirmer - compara o
lacrimejamento do olho paralisado com o do lado nor-
mal e caso apresente diminuição do lacrimejamento, a
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14-Nervo Petroso Profundo
15-Plexo Timpânico
16-Ramo timpânico do nervo Glossofaríngeo
17-Ramo comunicante
18-Nervo Lingual
19-Fibras Gustativas
20-Fibras eferentes para glândulas submandibular e
sublingual
21-Ramo Temporal
22-Ramo Zigomático
23-Ramo Infraorbitário
24-Ramo Bucal
25-Ramo Mandibular
26-Ramo Cervical

lesão encontra-se na altura do gânglio geniculado ou
acima deste.
         2.5.2 - imitanciometria-observa o reflexo do mús-
culo estapédio. Se ausente, a lesão está acima da emer-
gência do ramo motor do músculo estapédio, abaixo
do segundo joelho.
         2.5.3 - teste de Hilger-tem valor quando realizado
após 72 horas da paralisia. O critério de avaliação é
feito comparando-se os limiares de resposta obtidos no
nervo facial do lado normal. Ele é capaz de informar
quanto ao início da degeneração dos axônios. Quan-
do há uma diferença superior a 3,0 miliamperes em
relação ao lado normal, deve-se realizar eletroneuro-
miografia.
        2.5.4 - eletroneuromiografia- teste objetivo que dá
a porcentagem de fibras lesadas. Deve ser realizado
até 15 dias da paralisia.
        2.5.5 - eletromiografia-dá a porcentagem de fibras
musculares lesadas. É realizada  após 15 dias da paralisia.
        2.5.6 - audiometria-importante para os casos de  com-
prometimento concomitante do oitavo par craniano.
        2.5.7 - avaliação radiológica: tomografia computadori-
zada, ressonância nuclear magnética-principalmente na
suspeita de doenças tumorais.
  2.6 - avaliação etiológica:
        2.6.1 - laboratorial - hemograma, glicemia e outros.

Tratamento

1) clínico-principalmente nas paralisias idiopáticas:
1.1 - prednisona na dose média de  1mg/kg � reali-

zando decréscimo da dose após 7 dias.
1.2 - proteção ocular- colírio de metil- celulose  e

oclusão noturna dos olhos, eventualmente circlagem
palpebral ou tarsorrafia.

1.3 - fisioterapia voluntária.
1.4 - trabalhos recentes têm demonstrado altas por-

centagens de melhora dos casos de paralisia facial periféri-
ca aparentemente sem causa definida (Bell) com a adminis-
tração de antivirais do tipo aciclovir.

1.5 - etiológico, sempre que possível.

2) cirúrgico - testes elétricos mostrando degeneração >90%
das fibras, independentemente da etiologia, sugerem a reali-
zação de descompressão cirúrgica do nervo através de uma
mastoidectomia. Casos de secção do nervo devem ser corri-
gidos com anastomose término- terminal ou enxertos.
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