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1. Medicina - Periódicos

A Faculdade de Medicina de Jundiaí em tempos de modernidade, sem esquecer
o passado:

Quem pode imaginar que há pouco mais de trinta anos, nosso saudoso Dr.
Jayme Rodrigues, preparando os exames vestibulares para a primeira turma de
calouros da Faculdade de Medicina de Jundiaí, debruçado num velho mimeógrafo,
que cheirava tanto a álcool, que nos embriagava pelas vias aéreas, e que entre
borrões muito freqüentes, transmitia para o papel as questões de exame, previa-
mente datilografadas pela secretária, numa máquina de escrever ruidosa e lenta,
que passava longe da eletricidade.

Não bastasse todo esse esforço, nosso �DIRETOR PRIMEIRO� tinha ainda a
preocupação do sigilo, e para que isto fosse realmente mantido acima de qualquer
suspeita, chegava a dormir junto às provas, numa das salas da Instituição, até que
chegasse o dia dos exames.

Pois é, os tempos são outros, evoluímos tecnologicamente falando, chega-
ram os computadores, a Internet e outras maravilhas do final do século passado,
que substituíram os mimeógrafos e facilitaram a discrição através de senhas.

A Faculdade modernizou-se através dos tempos e com a nossa Revista
�PERSPECTIVAS MÉDICAS�, não poderia ser diferente. Ainda pelo esforço titânico de
poucos, entre os quais gostaríamos de ressaltar o trabalho dos Professores Edmir
Américo Lourenço e Sérgio Gemignani, todos nós podemos receber mais um núme-
ro deste informativo científico da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que agora
também poderá ser lido, em todo mundo, através do site www.fmj.br, onde além
deste trabalho,  poderemos ter um  convívio maior com os departamentos, com a
história da Faculdade de Medicina de Jundiaí, seu hino e outras curiosidades que
certamente nos farão ainda mais orgulhosos e admiradores da �CASA DE JAYME�.

         Prof. Dr. Nelson Lourenço Maia Filho
   Diretor da FMJ
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Revista Perspectivas Médicas, 11: 3-4, jan/dez 2000.

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 (vide item 3h dos �Elementos

essenciais à publicação�).

Observação:  o trabalho já pode ter sido apresen-

tado anteriormente como tema livre ou conferência, con-

tudo não pode ter sido publicado, exceto como Resumo

de Anais.

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 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.

* Comunicações Breves - artigos práticos, curtos e objetivos.

* Resumo Comentado - breve comentário sobre assun-

tos já publicados na própria Revista ou artigos publi-

cados em outros veículos de divulgação  científica.

* Comentários Breves - assuntos variados de interesse

científico.

* 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

Revista Perspectivas Médicas, 11: 3-4, jan/dez 2000.

1.Endereçar o material à Faculdade de Medici-
na de Jundiaí, Rua Francisco Telles, 250, Bairro Vila
Arens, Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 13202-
550. Fone: (0xx11) 4587-1095, aos cuidados do Conse-
lho Editorial da Revista Perspectivas Médicas.

2. Todo o material deve ser datilografado em
espaço duplo, em papel sulfite branco tamanho A4, com
margens laterais de 3 cm., e enviado em duas vias impres-
sas em papel, além do disquete. Preferir editores de texto
modernos, do tipo Word ou similar, compatíveis com
Windows. O texto, incluindo espaço para ilustrações, ta-
belas, 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. 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.

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

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

3g. 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.

3h. Anexar e asssinar 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�. Desejo que o mesmo seja
incluído na seção �tal� (vide item 2 das normas de publi-
cação). Exemplos: Artigo original, Relato de caso, Idéi-
as e Inovações, etc. Assinar e datar.

3i. 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 e não em ordem alfabética, num máximo de 30
(trinta) e todas, sem exceção, deverão estar citadas no
transcorrer da dissertação. Usar o Index Medicus para
abreviaturas dos Jornais e Revistas. Sobrenomes e ini-
ciais dos autores deverão ser colocadas em letras mai-
úsculas. 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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ARTIGO  ORIGINAL

* Fonoaudióloga, mestranda em educação pela PUC-Cam-
pinas, especializada em Psicanálise Institucional e na
metodologia Verbo Tonal pelo Center Suvag da Iugoslávia.
Diretora Técnica da ATEAL - Associação Terapêutica de
Estimulação Auditiva e de Linguagem � Jundiaí � S.P.
** Fonoaudiólogo clínico, Especialista em Audiologia pela
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
***Professor Responsável pela Disciplina de Otorrinola-
ringologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí - SP; Mes-
tre e Doutorando em Otorrinolaringologia pela UNIFESP �
Escola Paulista de Medicina de S.P.; Médico responsável
pela ATEAL � Associação Terapêutica de Estimulação Audi-
tiva e de Linguagem � Jundiaí � S.P.
**** Fonoaudióloga clínica, Especialista em Audiologia
pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Mestranda
em Distúrbios da Comunicação pela Pontifícia Universida-
de Católica - PUC-SP.
***** Fonoaudióloga clínica, Especializanda em Audio-
logia pelo CEDIAU.
****** Fonoaudióloga clínica, Especialista em Audiologia
pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Coordenadora
do setor de Fonoaudiologia da ATEAL - Associação Terapêu-
tica de Estimulação Auditiva e de Linguagem - Jundiaí- SP.

Contatos com o autor: Mariza Cavenaghi Argentino Pomilio
� Avenida Antonio Frederico Ozanan, 6561 � CEP 13214-
000 � Jundiaí � S.P. � Fone/fax (0xx11) 4522-1161 � email:
pomilioa@zaz.com.br
Instituição: ATEAL � Associação Terapêutica de Estimulação
Auditiva e de Linguagem.

Trabalho apresentado no 5º Congresso Médico-Acadêmico
da Faculdade de Medicina de Jundiaí, 3º colocado entre 43
temas livres apresentados sob a forma de painel.
Artigo ainda não publicado.

Resumo

Nos dois primeiros anos de vida, ocorre um intenso
desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem
associado à maturação do sistema auditivo central. O obje-
tivo deste trabalho é alertar todos os profissionais envolvi-
dos, sobre a importância da detecção precoce da deficiência

Detecção precoce da deficiência auditiva:
participação multidisciplinar.

Hearing loss detection program:
multidisciplinary professional participation.

Palavras-chave: detecção precoce; deficiência auditiva; equipe multidisciplinar.
 Key words: precocious detection; hearing loss; multidisciplinary professional.

 *Mariza Cavenaghi Argentino Pomilio
**Adriano Luiz Leite

***Edmir Américo Lourenço
****Flávia Leme Rodrigues

*****Ingrid Faria
****** Karin de Albuquerque Barros

auditiva. Para isso, realizou-se um levantamento numa insti-
tuição especializada em atendimento ao deficiente auditivo
em Jundiaí, Estado de São Paulo, analisando o período em
que se detectou a deficiência e se iniciou o processo de
(re)habilitação de 79 indivíduos. Como resultado, obser-
vou-se que o diagnóstico da perda auditiva é tardio e o
início do processo de (re)habilitação acontece, na maioria
dos casos, após os três anos de idade. Conclui-se que os
achados coincidem com os dados da literatura, evidencian-
do que o processo de detecção das perdas auditivas ocorreu
tardiamente. Os achados enfatizam a importância da parti-
cipação multidisciplinar, desde o período pré-natal até os
primeiros anos de vida, nos programas de prevenção da
deficiência auditiva.

Summary

Along of first two years of life, happens an intense
development of hearing and language skills associated to
the central auditory system mature. The purpose of this work
is to alert all professionals who work in this area about the
importance of hearing loss previous detection. For this reason,
at an auditory disorders specialized institution, was carried
out a study analyzing the time that the hearing loss was
detected and when the (re)habilitation process started in 79
people. It  was observed that diagnosis was late and the
(re)habilitation process occurs in most of the cases after the
age of three years old. The conclusion is that the findings
agree with the literature, showing that the hearing loss
detection process happens lately. This data emphasizes the
importance of the multidisciplinary professional
participation, since the pregnancy until the first years of life,
respecting hearing loss prevention programs.

Introdução

Os primeiros anos de vida são considerados como
um período crítico para o desenvolvimento das habilida-
des auditivas e de linguagem, uma vez que nessa fase
ocorre uma intensa maturação do Sistema Auditivo Cen-
tral. Nesse período, a estimulação auditiva é de grande
importância devido à maior plasticidade e ao ápice das
ligações neuronais, favorecendo o desenvolvimento da
audição e da linguagem (AZEVEDO, 1996).
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Pomilio, M. C. A. e cols. - Detecção precoce da deficiência auditiva: participação multidisciplinar.

A deficiência auditiva (D.A.) é uma afecção que apre-
senta características e necessidades diversas, variando de
acordo com a causa, a localização e o grau da perda auditi-
va, o que ocasiona sérios danos ao desenvolvimento da cri-
ança, principalmente quando ocorre no período pré-lingual.
Além disso, pode ocorrer isolada ou associada a outros tipos
de deficiências (ROSLYNG-JENSEN, 1997).

O desenvolvimento dos Programas de Detecção Pre-
coce da perda auditiva possibilita a identificação da altera-
ção auditiva e a intervenção fonoaudiológica ainda no pri-
meiro ano de vida.

O objetivo deste trabalho é alertar os profissionais
envolvidos para a importância da detecção precoce da defi-
ciência auditiva, desde o período pré-natal até os primeiros
meses de vida, possibilitando a habilitação auditiva e de
linguagem.

Casuística e Método

Realizou-se um estudo retrospectivo, dos últimos 10
anos, das anamneses de 79 pacientes da ATEAL � Associa-
ção Terapêutica de Estimulação Auditiva e de Linguagem,
considerando todos os seguintes aspectos:
a) quem detectou a alteração auditiva;
b) faixa etária em que a alteração auditiva foi detectada;
c) profissional procurado quando a alteração auditiva foi
detectada;
d) faixa etária  em que o profissional foi procurado;
e) profissionais e outros que encaminharam para habilita-
ção ou reabilitação;
f) início da habilitação ou reabilitação.

Resultados

Gráfico 1: Distribuição percentual relativa à pesquisa do
questionamento: �Quem detectou a alteração auditiva�.

Gráfico 2: Distribuição percentual da faixa etária em que a
alteração auditiva foi detectada.

Gráfico 3: Distribuição percentual do profissional procura-
do quando a alteração auditiva foi detectada.

Gráfico 4: Distribuição percentual da faixa etária em que o
profissional foi procurado.

Gráfico 5:  Distribuição percentual dos profissionais e ou-
tros que encaminharam para a (re)habilitação auditiva.

Gráfico 6: Distribuição percentual do período em que se
iniciou a (re)habilitação auditiva.

Discussão

Observa-se nos dados obtidos uma ocorrência tar-
dia para as intervenções no processo de diagnóstico, enca-
minhamentos, indicação e adaptação de aparelho de ampli-
ficação sonora e (re)habilitação.

A amostra revelou que o processo diagnóstico da alte-
ração auditiva envolve várias áreas médicas que são gineco-
logia, obstetrícia, pediatria, otorrinolaringologia, além da
fonoaudiologia e outros, que atuam em diferentes momentos.

Os dados obtidos concordam com AZEVEDO (1997),
que refere que o período entre a suspeita da deficiência audi-
tiva pelos familiares e o diagnóstico audiológico ainda per-
manece longo. Na maioria dos casos, o diagnóstico ocorre
apenas entre o segundo e terceiro ano de vida, e a interven-
ção fonoaudiológica após o terceiro ano.

Em 72% dos casos analisados, os primeiros a detec-
tarem a alteração auditiva foram os pais. Esse resultado
mostra a importância da orientação aos pais no sentido de
que, ao perceberem qualquer alteração auditiva no filho,
procurem imediatamente um serviço especializado, já que
apenas 57% buscam ainda um profissional imediatamente
após a detecção da alteração auditiva.

O início do processo de (re)habilitação  em 65%
casos, ocorreu tardiamente,  após os 3 anos de idade. Segun-
do relatos dos pais, em muitos casos o próprio médico orien-
ta para que eles �esperem que a criança vai falar�. Outros
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encaminham ao neurologista suspeitando de outra altera-
ção, deixando a parte auditiva em segundo plano. Frases
como �a criança não fala é por preguiça�, também são co-
muns nas anamneses analisadas.

Segundo NÓBREGA (1994), na ausência de um Pro-
grama de Detecção Precoce,  o período entre a suspeita e o
diagnóstico da deficiência auditiva pode chegar a até 2
anos. Sendo assim, perde-se a fase essencial e significativa
para a aquisição e desenvolvimento da linguagem.

No Brasil, nos últimos anos, programas de identifica-
ção precoce dos distúrbios da audição vêm sendo desenvol-
vidos junto à população de alto e baixo risco, utilizando-se
de procedimentos de triagem comportamental e
eletrofisiológica (AZEVEDO, 1997; LEWIS, 1996).

Dados divulgados pelo JOINT COMMITTEE ON
INFANT HEARING (1994), mostram que a prevalência de
perda auditiva na população geral (1:1.000) era muito me-
nor do que na população considerada de risco (1:50).

Os achados e as considerações enfatizam assim, além
da importância destes programas, o esclarecimento dos pro-
fissionais envolvidos desde o período pré-natal, para que
haja uma eficaz concomitância de ações da equipe
multidisciplinar (LITCHTIG, 1997).

Conclusão

Pode-se concluir a partir do levantamento realiza-
do, que os dados referentes ao município de Jundiaí e região
são coerentes com a realidade brasileira na área da identi-
ficação e diagnóstico das deficiências auditivas.

Ressalta-se também a importância dos profissionais
que acompanham a criança, no sentido de conhecerem o
desenvolvimento adequado da função auditiva e de lingua-
gem, para que assim possam valorizar as queixas da mãe e
efetuar os encaminhamentos necessários assim que possível.

Acreditamos que a prevenção, detecção precoce, saú-
de auditiva e o processo de reabilitação, devam envolver
profissionais médicos e especialidades afins.

Para que se efetive um trabalho que minimize essa
realidade, ações no dia a dia devem ser incorporadas aos
profissionais envolvidos das áreas de Saúde Pública, Gine-
cologia, Neonatologia, Pediatria, Otorrinolaringologia,
Fonoaudiologia, Psicologia, Serviço Social e Educadores,
visando um trabalho voltado para o desenvolvimento do
deficiente auditivo desde os primeiros meses de vida, obten-
do um maior sucesso na intervenção e conseqüentemente em
todo seu desenvolvimento psicossocial.
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Resumo

O misoprostol (Cytotec ®) é uma prostaglandina
E

1
 sintética utilizada como agente abortivo, sendo que

em casos de aborto inefetivo em humanos, observaram-
se anomalias e malformações fetais. Estudaram-se os

efeitos da exposição materna ao misoprostol no desem-
penho reprodutivo de camundongas e a possível
embriotoxicidade em suas proles. As fêmeas receberam
20mg/Kg de misoprostol por gavage no terceiro dia de
gestação e os fetos foram estudados por análise óssea e
visceral. Os resultados mostraram aumento do número
de fêmeas com reabsorções totais, sendo que as proles
apresentaram anomalias e malformações em ossos e
órgãos, bem como diminuição do peso fetal. Concluiu-
se que o misoprostol é um agente abortivo, toxicante
do desenvolvimento e possivelmente teratogênico.

Summary

The misoprostol (Cytotec®) is a synthetic
prostaglandin E

1
 used to abortion and when it�s

inefficient, anomaly and malformation were observed
in the human fetus.The effects of maternal exposure to
misoprostol on performance of pregnant and to
embryotoxicity of their offspring were studied. The
female mice received 20mg/Kg of misoprostol by
gavage on the third day of pregnancy. The fetus were
studied by skeletal and visceral analysis. The results
were an increased number of total reabsorption,
offspring skeletal and visceral anomalies and
malformation as well as body fetal weight reduction. It
was suggested that misoprostol is an abortive agent, a
toxicant of development and presents a possible
teratogenic effect.

Introdução

O misoprostol é um análogo sintético da
prostaglandina E

1
, tendo sido lançado no Brasil em
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1984 pela Searle-Biomed para o tratamento de úlceras
gástricas e duodenais. Devido à sua capacidade de pro-
mover contração miometrial e abertura da cérvix uterina,
passou a ser empregado terapeuticamente em auxílio a
partos e ilicitamente como agente abortivo(1, 2, 3). Em hu-
manos, nos casos de ineficiência na indução de   abor-
to, notou-se o aparecimento de teratogênese que segue
um determinado padrão: anomalias craniofaciais e de
membros (pés tortos congênitos, agenesia ou
hipoplasia de dedos) associadas ou não à seqüência
de Moebius (paralisia congênita, uni ou bilateral, prin-
cipalmente do VI e VII nervos cranianos), artrogripose
múltipla congênita (articulações congeladas) e
hidrocefalia(4, 5, 6).

O misoprostol tomou-se o mais popular dos  re-
cursos abortivos utilizados no país, havendo um au-
mento de 300% do seu consumo no final da década de
80. Em 1991, calculou-se que o uso do misoprostol como
abortivo atingia 35% do seu consumo geral(7), sendo
necessárias medidas restritivas à sua comercialização.
Entretanto, criou-se um mercado paralelo do medica-
mento no país.

A relevância deste estudo baseia-se no aumento
do número de pacientes infantis atendidos em centros
hospitalares brasileiros, apresentando teratogênese
devido à utilização materna do misoprostol com intui-
to abortivo, aliado ao fato de que poucos estudos expe-
rimentais foram feitos com este medicamento.

Material e Método

Animais

Utilizaram-se fêmeas de camundongos (Mus
musculus) virgens, sexualmente maduras, pesando apro-
ximadamente 25-30g e machos da mesma espécie. Os
animais foram alojados em uma sala com temperatura
controlada por meio de aparelhos de ar condicionado
(20+1ºC) e com ciclo de luz controlado (luz acesa das
6:00 às 18:00hs e apagada das 18:00 às 6:00hs). Água
e comida foram fornecidas �ad libitum� aos animais
durante todo o procedimento experimental.

Droga

Utilizou-se uma suspensão de misoprostol
(Cytotec®) em água destilada, administrada por via
oral (gavage). Como solução controle empregou-se a
água destilada.

Delineamento experimental

Os animais foram divididos em dois grupos, um
experimental (oito fêmeas) que recebeu 20mg/Kg de
misoprostol �per os� no terceiro dia de gestação e ou-
tro controle (seis fêmeas), que recebeu água destilada.

Após o acasalamento, tomou-se como indicativo

de prenhez, a presença do tampão mucoso vaginal,
sendo esse considerado como o primeiro dia de gesta-
ção (GD1). As fêmeas foram pesadas diariamente.

No 19º dia de gestação (último dia do período
gestacional) procedeu-se à laparotomia e ao exame das
fêmeas para observação de lesão ou patologia orgânica.

Expostos os cornos uterinos, procedeu-se a
pesagem do útero gravídico, contagem do número de
corpos lúteos ovarianos, contagem do número de fetos
vivos, mortos e sítios de implantação visíveis. Os fetos
foram examinados quanto a possíveis anormalidades
extemas, pesados individualmente, assim como suas
respectivas placentas. Metade de cada ninhada após
fixação em Bouin, foi encaminhada para o estudo
visceral através do método de secção de WILSON
(1965) e a outra foi utilizada para análise óssea após
evisceração, diafanização em KOH 8% e coloração por
alizarina, segundo STAPLES & SCHENEL (1964)(8, 9).

As porcentagens de perda embrionária foram
calculadas através das seguintes equações:
% de perda pré-implantação = nº de corpos lúteos � nº de implantações x l00

   nº de corpos lúteos
% de perda pós-implantação =  nº de implantações � nº de fetos vivos x 100

nº de implantações

Análise estatística

O teste t de �Student� foi empregado na compa-
ração dos dados do peso materno ao término da gesta-
ção, peso fetal e placentário, perdas pré e pós-implan-
tação, número de reabsorções, corpos lúteos, filhotes
vivos e mortos, número total de filhotes e ganho de
peso materno. O teste do Qui-quadrado foi empregado
para comparação das porcentagens fetais quanto às
anomalias observadas em cada uma das estruturas
analisadas nos grupos controle e experimental. O teste
Exato de Fisher foi empregado para comparação das
porcentagens fetais quanto às malformações observa-
das em cada uma das estruturas analisadas nos grupos
controle e experimental.

Resultados

A análise estatística do peso corporal das
fêmeas, no GD1, GD3 e GD19 não mostrou a existência
de diferenças entre os resultados dos grupos controle e
experimental (dados não mostrados). Os mesmos resul-
tados foram obtidos quando da análise do ganho de
peso na gestação, peso do útero gravídico e peso
materno real ou seja, peso materno - peso do útero
gravídico (dados não mostrados).

A tabela 1 mostra os dados referentes ao desem-
penho reprodutivo destas fêmeas. Observaram-se nas
fêmeas do grupo experimental, aumento das
reabsorções e porcentagem de perda pós-implantação;
na sua prole verificou-se redução do peso fetal e do
peso fetal por ninhada.
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Tabela 1 - Avaliação do desempenho reprodutivo de
fêmeas expostas ou não ao misoprostol. O grupo controle
recebeu solução veículo, o grupo experimental recebeu
20 mg/kg de misoprostol, por via oral no terceiro dia de
prenhez. São apresentadas as médias e respectivos DES.

*p < 0,05 em relação aos animais do grupo controle (teste �t�
de Student)

Na tabela 2, observam-se as anomalias
esqueléticas das proles destas ratas. Nota-se aumento
significativo do número de costelas extras ou onduladas,
de anomalias dos esternébrios e do número de
esternébrios do tipo borboleta nos animais dos grupos
experimentais em relação àqueles do grupo controle.
Nestes mesmos animais verificam-se também menor
ossificação craniana e no total da ossificação.

Tabela 2 - Anomalias esqueléticas de fetos cujas mães foram
expostas ao misoprostol no terceiro dia de gestação. São
apresentados os números totais de fetos e ninhadas afetadas,
bem como o de cada anomalia observada.

* p = 0,0036 muito significante (�teste Qui-quadrado�)
** p = 0,0014 muito significante (�teste Qui-quadrado�)
*** p = 0,0050 muito significante (�teste Qui-quadrado�)
**** p < 0,0001 extremamente significante (�teste Qui-quadrado�)
***** p < 0,0001 extremamente significante (�teste Qui-quadrado�)

A tabela 3 mostra as anomalias orgânicas dos
fetos destas proles. Observou-se a existência de maior
número de simetria renal e pulmão com aspecto espon-
joso nos animais do grupo experimental em relação
àqueles do grupo controle.

Tabela 3 - Anomalias orgânicas de fetos cujas mães  foram
expostas ao misoprostol no terceiro dia de gestação. São
apresentados os números totais de fetos e ninhadas afe-
tadas, bem como o de cada anomalia observada.

* p = 0,0001 extremamente significante (�teste Qui-quadrado�)
** p < 0,0001 extremamente significante (�teste Qui-quadrado�)

A tabela 4 mostra a ocorrência de malformações
esqueléticas nos animais do grupo experimental. Observam-
se agenesia de metacarpo, metatarso, vértebras caudais e
falanges do membro anterior, além de espinha bífida.

Tabela 4 � Malformações esqueléticas de fetos cujas mães
foram expostas ao misoprostol no terceiro dia de gestação.
São apresentados os números totais de fetos e ninhadas
afetadas, bem como o de cada malformação observada.

*p < 0,0001 extremamente significante (teste exato de Fisher)
**p = 0,0001 extremamente significante (teste exato de Fisher)
***p = 0,0107 significante (teste exato de Fisher)
**** p = 0,0046 muito significante (teste exato de Fisher)
***** p = 0,0001 extremamente significante (teste exato de Fisher)
****** p = 0,0107 significante (teste exato de Fisher)

Na tabela 5 observam-se as malformações orgâ-
nicas apresentadas pelos fetos do grupo experimental.
Nota-se o aparecimento de hidrocefalia, microftalmia,
diminuição de massa muscular cardíaca, hipoplasia
de lobo pulmonar, hidronefrose, hipoplasia e agenesia
renal.

Nº de fêmeas utilizadas
Com reabsorções totais
Com morte fetal
Nº de reabsorções
Nº de corpos 1úteos
Nº de implantações
Nº de filhotes vivos
Peso fetal (g)
Peso fetal/ninhada (g)
Peso da placenta (g)
Peso da placenta/ninhada
% de perda pré-implante
% de perda pós-implante

Grupo experimental

8
2
0

      5,50 + 1,18
    12,25 + 0,70
      9,37 + 1,06
        9,0 + 1,34
      1,07 + 0,03*
      1,13 + 0,07*
      0,12 + 0,003
      0,12 + 0,005

49,1
35,22

Grupo controle

6
0
0

   2,83 + 0,65
 11,16 + 0,70
   8,33 + 0,91
   8,33 + 0,91
   1,33 + 0,01
   1,33 + 0,03
  0,13 + 0,002
  0,13 + 0,004

25,74
0

Anomalias esqueléticas

Fetos afetados
Ninhadas afetadas
Costela extra ou ondulada
Alteração de esternébrio (total)
Esternébrio borboleta
Esternébrio rudimentar
Esternébrio assimétrico
Esternébrio bipartido
Esternébrio shaped
Redução da ossificação
(membro anterior)
Redução da ossificação
(membro posterior)
Diminuição da ossificação
vertebral
Diminuição da ossificação
craniana
Total da diminuição da
ossificação
Aumento do espaço entre os
ossos cranianos frontal e occipital

Grupo experimental
(n=27)

27/27
6/6

          21/27 *
           22/27 **
          13/27 ***
            6/27
           7/27
           6/27
          10/27
           1/27

          1/27

         10/27

        25/27 ****

       25/27 *****

         9/27

Grupo controle
(n = 24)

8/24
4/6

8/24
8/24
2/24
2/24
1/24
1/24
2/24
0/24

0/24

0/24

1/24

1/24

0/24

Anomalias orgânicas

Fetos afetados
Ninhadas afetadas
Hemorragia cerebral
Hemorragia de parênquima
tímico
Hemorragia de bulbos olfatórios
Hemorragia pulmonar
Hemorragia pleural
Hemorragia de glândula salivar
Hemorragia renal
Simetria renal
Pontos hemorrágicos em
musculatura
Pulmão com aspecto esponjoso

Grupo experimental
(n=28)

27/28
6/6
2/28

10/28

4/28
17/28
1/28
1/28
2/28

           23/28 *
2/28

    23/28 **

Grupo controle
(n = 26)

10/26
2/6

2/26
0/26

0/26
0/26
0/26
0/26
1/26
7/26
0/26

3/26

Malformações esqueléticas

Fetos afetados
Ninhadas afetadas
Agenesia de costelas
Agenesia de metacarpo
Agenesia de falanges
(membro anterior)
Agenesia de metatarsos
Espinha bífida
Agenesia de vértebras
caudais

Grupo experimental
(n=27)

   17/27 *
6/6

0/27
  12/27 **

    7/27 ***

    8/27 ****
    12/27 *****
     7/27 ******

Grupo controle
(n = 24)

2/24
2/6

2/24
0/24
0/24

0/24
0/24
0/24
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Tabela 5 - Malformações orgânicas de fetos cujas mães fo-
ram expostas ao misoprostol no terceiro dia de gestação.
São apresentados os números totais de fetos e ninhadas
afetadas, bem como o de cada malformação observada.

*p < 0,0001 extremamente significante (teste exato de Fisher)
**p = 0,0022 muito significante (teste exato de Fisher)
*** p < 0,001 extremamente significante (teste exato de Fisher)
****p = 0,0019 muito significante (teste exato de Fisher)

Discussão

Os presentes resultados mostram que o misoprostol
tem ações abortiva e teratogênica na prole de camundongos.

Classifica-se um agente como toxicante do desenvol-
vimento quando este produz efeitos adversos no concepto em
níveis de exposição que não induzam sinais de toxicidade
materna. Agentes tóxicos ou mesmo fatores ambientais são
capazes de reduzir o peso fetal através de suas ações diretas
sobre o concepto ou através da alteração placentária.
Poderia-se fazer uma analogia entre as alterações fetais
observadas no presente trabalho e aquelas relatadas em
bebês humanos, no entanto administrou-se o misoprostol
durante o período gestacional de pré-implantação ou
período do �tudo ou nada�(10).

Nesse período, o embrião constitui-se apenas de um
conjunto de células indiferenciadas, das quais se originarão os
diferentes tecidos do organismo. Devido à intensa multiplica-
ção, a morte celular por um agente nesse período, levaria à
redução do peso fetal ou à embrioletalidade, dependendo do
número de células acometidas e não à anomalias como aquelas
observadas. Assim, algumas hipóteses poderiam esclarecer a
ocorrência de teratogênese pelo misoprostol quando adminis-
trado no período de pré-implantação embrionária.

Sabe-se que as prostaglandinas apresentam ação
sobre a musculatura uterina e que o aumento da contração
miometrial pode levar à aceleração da velocidade de migra-
ção do embrião da trompa uterina ao útero, ainda imaturo
para a implantação. Tal fato poderá ocasionar imaturidade
fetal ao término do período gestacional, que se manifestaria
por retardo da ossificação e imaturidade orgânica. Outro
fator a ser considerado é o da possível alteração do saco
vitelínico, um anexo embrionário com função transitória de
nutrição do embrião, no qual estão presentes as ilhotas
sangüíneas primitivas que originarão os primeiros vasos e
células sangüíneas do concepto. Uma possível bioativação
ou bioacumulação do princípio ativo no embrião, não pode

ser descartada, tendo-se em vista, no entanto, que a meia
vida do misoprostol em humanos é de aproximadamente uma
hora e meia. Desta forma, uma alteração placentária ou mes-
mo vascular do próprio feto poderiam acarretar anomalias e
malformações no concepto(11).

Conclusão

Os resultados sugerem que o misoprostol em ca-
mundongos é um toxicante do desenvolvimento, apre-
sentando também ações abortivas e teratogênicas. Ne-
cessita-se, no entanto, estudos que esclareçam os meca-
nismos pelos quais o medicamento ocasiona tais anor-
malidades durante o período gestacional de pré-implan-
tação embrionária.
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Malformações orgânicas

Fetos afetados
Ninhadas afetadas
Hidrocefalia externa ou dila-
tação dos ventrículos cerebrais
Microftalmia unilateral
Coração com diminuição de
massa muscular
Hipoplasia de lobo pulmonar
unilateral
Dilatação de pelve renal
(hidronefrose)
Hipoplasia renal (unilateral)
Agenesia renal

Grupo experimental
(n=28)

   19/28 *
   6/6 **

    19/28 ***

2/28
2/28

4/28

    9/28 ****

3/28
1/28

Grupo controle
(n = 26)

0/26
0/6

0/26

0/26
0/26

0/26

0/26

0/26
0/26
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Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da
ovarectomia bilateral e da reposição hormonal utilizan-
do-se estrogênios conjugados eqüinos isoladamente ou
em associação com acetato de medroxiprogesterona,  so-

bre a massa óssea em 35 ratas. Trinta animais foram subme-
tidos a ovarectomia e 5 utilizados como grupo controle.
Dez animais receberam estrogênios conjugados durante
4 semanas, 10 receberam estrogênios conjugados e
acetato de medroxiprogesterona durante 4 semanas, 5
receberam solução salina durante 4 semanas e 5 animais
não foram manipulados após a ovarectomia. A  massa
óssea foi avaliada em balança de precisão. O teste esta-
tístico foi realizado através da  análise de variância.
Observou-se que as ratas ovarectomizadas que não    re-
ceberam reposição hormonal tiveram perda óssea  mai-
or, quando comparadas com as que foram suplementadas
com estrogênios conjugados eqüinos    isolados ou asso-
ciados a acetato de medroxiproges-terona, embora esta-
tisticamente não significativa.

Summary

The objective of this study was to evaluate the
effects of bilateral ovariectomy and hormone
replacement therapy with equine conjugated estrogens
isolated or associated with medroxyprogesterone
acetate on bone mass of 35 female rats. Thirty animals
were submitted to bilateral ovariectomy and 5 were
utilized as a control group. Ten animals  received equine
conjugated estrogens during 4 weeks, ten received
equine conjugated estrogen and medroxyprogesterone
acetate for 4 weeks, 5 received saline solution for 4
weeks and 5 were not manipulated after ovariectomy.
Bone mass was evaluated by precision scales. Statistics
analysis was realized by variance analysis, showing
that ovariectomized animals that didn�t receive hormone
replacement therapy had decreased bone mass while
animals that received hormone replacement therapy
had support of bone mass, isolated or associated with
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the medroxyprogesterone acetate. There was no
significant statistical  difference.

Introdução

A osteoporose é definida como uma diminuição
de massa óssea em relação à massa corporal total (1,2,3,4,5,6,7).
Esta diminuição de massa óssea leva a uma fragilidade
óssea generalizada(8) e conseqüente suscetibilidade a fra-
turas (2,9,10) em vários locais, tais como: coluna vertebral,
rádio distal e fêmur proximal (11,12,13). Dentre as várias cau-
sas da osteoporose, as mais comumente encontradas são a
pós-menopausa e a senil (1,7), ou seja, as que atingem mais
freqüentemente a população idosa.

Com o aumento da expectativa de vida(2) e o
conseqüente aumento da população idosa torna-se
importante, sob o ponto de vista sócioeconômico, a
prevenção das fraturas e, conseqüentemente, redução
tanto da morbidade como da mortalidade decorrente
dessas fraturas  e suas complicações, através da pre-
venção e tratamento da osteoporose.

Albright et al., há mais de 50 anos, sugeriram uma
ligação entre osteoporose e deficiência de estrogênio, o
que foi demonstrado, a partir de estudos pioneiros pro-
duzindo osteoporose após ovarectomia em ratas(5,7,14).

Atualmente, tem-se utilizado terapêutica
hormonal à base de estrogênio na tentativa de manuten-
ção de massa óssea em pacientes após a menopausa.

O presente estudo procura avaliar o efeito da
terapêutica hormonal e da ovarectomia sobre a massa
óssea em ratas.

Material e Método

Foram utilizadas 35 ratas, Wistar, com idade de
12 meses, peso médio de 300g, mantidas em gaiola
padrão, recebendo ração balanceada e água à vontade.

Os animais foram divididos em ovarectomizados
bilateralmente e grupo controle. A ovarectomia foi reali-
zada em 30 animais sob anestesia intraperitoneal com
Ketamina/Cloridrato de 2- (2,6- xilidina)- 5,6 � dihidro-
4- H- 1,3- tiazina, solução 1:1,  na dose de 50mg/Kg, por
via dorsal, sendo, a seguir, divididos em 5 grupos:

GI → 10 animais que no 31º dia após ovarectomia
receberam uma dose diária de  0,0124mg/Kg de estrogênios
conjugados eqüinos, intraperitoneal, durante 30 dias.

GII → 10 animais que a partir do 31º dia após
ovarectomia receberam 0,0124mg/Kg de estrogênios conju-
gados eqüinos e 0,0496mg/Kg de acetato de medroxipro-
gesterona, intraperitoneal, durante 30 dias.

GIII → 5 animais que a partir do 31º dia após
ovarectomia receberam solução fisiológica intraperitoneal
durante 30 dias.

GIV  → 5 animais que não sofreram manipulação
após ovarectomia.

GV  → 5 animais que não sofreram ovarectomia.

Todos os animais foram sacrificados 8 semanas
após o início do experimento e tiveram a tíbia esquerda
extraída livre dos tecidos moles e preparadas para estu-
do de massa óssea. As tíbias foram colocadas em água a
85º C durante uma semana. A seguir, foram desidratadas
e deixadas livres de gorduras por meio de solução gradual
100% álcool, 50% álcool � éter, 100% éter, 50% éter �
acetona, 100% acetona e, finalmente, secas a vácuo.

Utilizou-se uma balança de precisão  Mettler
Toledo modelo AB204, para mensuração de massa óssea.

Resultados

As ratas ovarectomizadas apresentaram  signi-
ficativa redução da massa óssea, em relação ao grupo
controle. Os animais submetidos a reposição hormonal
dos grupos GI e GII, mostraram menor perda da massa
óssea quando comparados com os grupos GIII e GIV,
embora estatisticamente não significativa.

Os resultados estão expressos na tabela 1.

Tabela 1 - Comparações do peso ósseo seco (miligramas)
entre os grupos.

F = 11,37         P < 0,0001  *   ( G 1 = G 2 = G 3 = G 4 ) ≠ G 5

O teste estatístico utilizado foi análise de Variância
(F) e o nível de significância adotado 0,05 (α = 5%). Níveis
descritivos (P) inferiores a esse valor foram considerados
significantes e representados por *.

Discussão

Atualmente, nos países desenvolvidos, a expec-
tativa de vida da mulher situa-se ao redor dos 75 anos.
No entanto, o último período menstrual que caracteri-
za a menopausa ocorre em média entre os 50 e 54 anos,
fazendo com que as mulheres vivam cerca de um terço
de suas vidas, ou seja, um período de 20 a 30 anos em
estado de total deficiência hormonal. Nos Estados Uni-
dos, a idade média de vida passou de 47 anos em 1900,
para aproximadamente 75 anos em 1990 e, enquanto
havia três milhões de pessoas com idade superior a 65
anos em 1900, hoje esse número alcança 32 milhões(15,16).

No Brasil, a idade média atingiu 66 anos. Dados
mais recentes demonstram que a esperança de vida ao
nascer, mudou de 33,7 anos no início do século, para
66,5 anos em 1993. Estima-se que, no ano 2020, o brasi-
leiro viva em média 72 anos (15).

O osso normalmente está sujeito a dois proces-
sos contínuos: formação e reabsorção óssea(1,17). A que-
da da produção hormonal no início da menopausa

Grupo
 G I
 G II
 G III
 G IV
 G V

Média
329,42
324,61
294,54
290,86
411,84

±
±
±
±
±
±

D.P.
31,43
44,76
21,35
10,83
23,45

Mediana
325,1
314,9
296,8
292,8
407,7

Mínimo
295,7
264,5
262,5
274,5
390,9

Máximo
400,1
395,6
316,4
302,1
447,7

N
10
10
5
5
5
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interfere neste equilíbrio levando ao aumento da
reabsorção óssea(8,10,18,19,20) numa proporção de diminui-
ção da   massa óssea de 1 a 6% ao ano(3,4,9,20,21,22,23,24).
Albright et al., em 1941, foram os primeiros a relacionar
a deficiência hormonal pós-menopausa e o surgimento
de osteoporose num estudo envolvendo 42 pacientes.
Lindsay et al. (1976) , em estudo envolvendo 120  paci-
entes submetidos a ooforectomia demonstraram manu-
tenção de massa óssea com o uso de mestranol(22). O mes-
mo foi observado por outros autores utilizando estradiol(3,21).

Em estudo experimental pioneiro, Saville (1969)
produziu osteoporose em ratas após ovarectomia(5), sendo
que o mesmo  foi reproduzido  por estudos posteriores(7,14).

Vários autores (6,9,18,23,25), têm demonstrado o efeito
do estrogênio sobre o metabolismo ósseo, revelando ser
um agente efetivo na modulação da atividade
osteoclástica, diminuindo assim, a reabsorção óssea, seja
a nível sistêmico (2,8,10,26) ou local. De fato, os hormônios
têm sido prescritos para um grande número de mulheres
pós-menopausa com o objetivo de prevenir a perda óssea(27).

Os primeiros ensaios clínicos, utilizando
estrogênio no tratamento de osteoporose, mostraram uma
grande incidência de hiperplasia endometrial e tumores
de endométrio e de mama , o que pode ser satisfatoria-
mente controlado com a adição de progestagênios ao
tratamento(26,28). Isto, no entanto, não interferiu com o
efeito estrogênico sobre o metabolismo ósseo.

A importância de se desenvolver um regime
terapêutico para manutenção e ganho de massa óssea
não precisa ser salientada. Estudos em humanos são
demorados e envolvem uma questão ética importante
no teste de novas drogas.

Existem algumas diferenças nos efeitos da defi-
ciência estrogênica sobre o esqueleto humano e de
ratas(6), entretanto, existem, também, similaridades su-
ficientes nas respostas das duas espécies, para que a
osteoporose induzida em ratas possa ser utilizada como
modelo de estudo preliminar (6,29) .

Em nosso estudo, utilizamos a tíbia de ratas para
medição da massa óssea por ser o local mais precoce-
mente acometido(29). Observamos uma redução significa-
tiva da massa óssea após a ovarectomia, conforme foi
observado por outros autores(5,7,19,29,30,31). Os animais que
receberam estrogênios conjugados eqüinos isolados ou
associados a acetato de medroxiproges-terona apresen-
taram, de modo similar, uma perda de massa óssea menor
em relação aos animais que não receberam reposição
hormonal, embora estatisticamente não significativa.
Acreditamos que este fato se deva ao curto período de
administração hormonal.

Conclusões

Através da avaliação de nossos resultados e sua
comparação com a revisão de literatura concluímos:
1) A ovarectomia produz diminuição da massa óssea
em ratas.

2) O uso de estrogênios   conjugados eqüinos diminui a
perda da massa óssea.
3) Não há diferenças entre o uso de estrogênios conju-
gados eqüinos isolados ou associados a medroxipro-
gesterona sobre a massa óssea de ratas.
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O mau uso da palavra PATOLOGIA

* Edmir Américo Lourenço
Editor-chefe

A palavra patologia provém do grego e significa estudo (logos) da moléstia (pathos), podendo ser definida

como uma ciência que estuda as alterações estruturais e funcionais que acompanham as moléstias, bem como suas

possíveis causas. A essa tríade correspondem respectivamente as seguintes áreas da patologia: anatomia patológi-

ca, fisiologia patológica e etiologia.

Não devemos e nem podemos substituir a anatomia patológica pela simples palavra patologia, hábito extre-

mamente freqüente e incorreto do cotidiano, devendo-se à influência dos Estados Unidos na medicina brasileira.

Correto é dizermos lesões, alterações, moléstias ou mesmo doenças ao invés de patologias. Aliás a palavra patologia

não pode ser usada no plural, não equivale a anatomia patológica e seu uso deve ser abolido definitivamente de

nosso linguajar cotidiano ou científico.
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Ronco e a potencialidade letal da apnéia obstrutiva do sono.
Snoring and the potentially lethal obstructive sleep apnea.
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Resumo

O ronco é um ruído involuntário superior a 50
decibels, produzido pela respiração durante o sono. A apnéia
obstrutiva do sono é uma síndrome neuromuscular de
etiologia desconhecida, potencialmente letal, em que ocor-
re um colabamento de porções colapsáveis das vias aéreas
superiores, tendo como principal predisponente a obesida-
de. Caracteriza-se pela parada total do fluxo aéreo por perí-
odo maior que 10 segundos. Tem graus variados, sendo con-
siderada grave acima de 40 a 50 episódios por hora, predis-
pondo a arritmias cardíacas, hipertensão arterial sistêmica,
hipertensão pulmonar, cor-pulmonale, angina do peito, aci-
dente vascular cerebral isquêmico e até assistolias
ventriculares. O paciente apresenta sonolência excessiva
diurna, irritabilidade, alterações da personalidade, defici-
ências cognitivas como redução da concentração, memória,
atenção e aprendizado, em decorrência do sono fragmenta-
do, não repousante e com muitos despertares. Auxiliam no
diagnóstico a cefalometria e a ressonância magnética nu-
clear, mas o principal exame é a polissonografia ou a
monitorização da apnéia do sono, que registram vários
parâmetros durante o sono. O tratamento clínico inclui prin-
cipalmente a redução ponderal, evitar medicamentos e dro-
gas depressoras do sistema nervoso central, uso de dispositi-
vos orais e de respiradores de pressão positiva contínua. O
tratamento cirúrgico pode variar desde uma
uvulopalatoplastia isolada ou associada a hioidopexia e
avanço do músculo genioglosso, uvulopalatoplastia a laser,
glossectomias setoriais, até o avanço maxilo-mandibular.
Bons parâmetros de melhora são a redução do índice de
apnéia/hipopnéia igual ou superior a 50% e a melhora dos
valores mínimos de dessaturação de oxigênio.

Summary

Snoring is an unintentional noise superior to 50
decibels, produced by respiration during sleep. The
obstructive sleep apnea is a neuromuscular syndrome of

unknown etiology, potentially lethal, which causes tighting
of collapsable portions of the superior airways. It�s main
predispose is the obesity. It is characterized by the total
interruption of air flux during more than 10 seconds. It has
variable grades and is considered serious above 40 to 50
episodes per hour, predisposing to cardiac arrythmias,
systemic high arterial blood pressure, pulmonary
hypertension, cor-pulmonale, angina pectoris, ischemic
cerebrovascular accident and even ventricular aborted
systoles. The patient presents hyperssomnolence during the
day, irritability, personality changes, cognitive deficiencies
as reduction of concentration, memory, attention and
apprenticement due to fragmented  and no resting sleep, with
many awakenings. The cephalometry and the nuclear
magnetic ressonance help to diagnose, but the main exam is
the polysomnography or the sleep apnea monitorization,
which register many parameters during sleep. Clinical
treatment includes mainly weight reduction, avoidance of
medications and drugs that are depressive to the central
nervous system, use of oral devices and continuous positive
pressure respirators. Surgical treatment may diversify since
an uvulopalatoplasty alone or associated to an hyoidpexia
and genioglossus advance, laser assisted uvulopalatoplasty,
partial glossectomies, even to maxillomandibular advance.
Good parameters of improvement are 50 percent or more of
the apnea/hypopnea index reduction and progress of minimal
values of oxygen saturation.

Introdução

O ronco é um hábito involuntário porém incômo-
do, que provoca uma série de dificuldades no dia-a-dia
das pessoas, interferindo até mesmo no relacionamento
conjugal e social do indivíduo. É um ruído produzido
pela respiração durante o sono, de intensidade variável,
superior a 50 decibels, sendo que ruídos de menor inten-
sidade se constituem no ressonar. Pode atingir a intensi-
dade de 80 decibels, comparável ao som de um motor de
ônibus. De jocoso, o ronco passou a ser melhor estudado,
tornando-se uma preocupação médica, uma vez que mui-
tos roncadores são portadores da temida Síndrome da
apnéia obstrutiva do sono(SAOS), uma entidade
nosológica e não mais um simples sinal. Muitos indivídu-
os roncam e não têm apnéia, contudo todos os indivíduos
portadores dessa Síndrome roncam. O ronco ocorre por
alteração do palato, enquanto a apnéia é doença da via
aérea. Os roncadores crônicos roncam deitados, em qual-
quer posição do corpo, mas principalmente em decúbito
dorso-horizontal. As estatísticas mostram que anualmen-
te, cerca de 90.000 brasileiros têm morte súbita atribuí-
da a doenças cardíacas, freqüentemente decorrente da
síndrome da apnéia noturna, porém muitas vezes sem esse
diagnóstico firmado.
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Epidemiologia

Nos Estados Unidos acredita-se que 7 a 18 milhões de
pessoas tenham SAOS, com prevalência de 4% para os ho-
mens e de 2% para as mulheres. Já a prevalência de AOS em
indivíduos de 30 a 60 anos de idade com índice de apnéia e
hipopnéia (IAH) maior ou igual a 5 é de 24% para os homens
e de 9% para as mulheres (1). IAH é a somatória do número de
apnéias e hipopnéias por hora. O ronco atinge mais ao ho-
mem que à mulher, porque a conformação anatômica da faringe
masculina é diferente da feminina e predispõe mais à obstru-
ção, com uma média de 4% (1 a 8,5%) contra 2% nas mulhe-
res após a menopausa. Pode ocorrer em qualquer idade, con-
tudo os pacientes procuram o otorrinolaringologista princi-
palmente entre os 35 e os 45 anos, geralmente com uma histó-
ria, em média, de 10 anos de ronco.

O padrão de sono varia com a faixa de idade e os mais
idosos têm um aumento da latência, maior número de desper-
tares devido a problemas respiratórios e motores, queda da
fase delta e aumento dos cochilos diurnos, engasgos, laringo-
espasmos, sono não reparador, alterações da memória, do
intelecto, da personalidade, irritabilidade, até confusão men-
tal. Com a fragmentação do sono ocorre queda em sua quali-
dade, hipersonolência diurna, astenia, cansaço constante,
queda de concentração e da atenção. Adormece em qualquer
lugar, desde o ônibus em que viaja até na direção de veículos.
Há comprometimento de seu desempenho profissional.

Ocorre hipertensão arterial sistêmica (HAS) em
40-90% dos pacientes portadores de SAOS, bem como
SAOS em 22-62% dos hipertensos; portanto em casos de
HAS, investigar sempre o sono.

Fisiopatologia

A Resistência ao fluxo aéreo é inversamente propor-
cional à quarta potência do diâmetro do tubo através do
qual ele flui, porisso não há necessidade de obstrução total
para que o fluxo se torne crítico. Se tivermos, como exemplo,
um tubo com 1 milímetro de diâmetro, a Resistência será
igual a 1. Com um diâmetro dobrado, de 2 milímetros, a
Resistência será igual a  1/16. A faringe é um tubo muscular
e portanto colapsável, com a vantagem da fonação e as des-
vantagens do ronco e da apnéia, considerada por alguns
como um fator de evolução da espécie, por eliminar indiví-
duos menos produtivos. A faringe tem como principais fun-
ções a respiração, a deglutição e a fonação, precisando
colapsar para depois deglutir e fonar.

O ronco surge durante a inspiração, em função do
estreitamento das vias respiratórias superiores. A pessoa
começa a dormir, a faringe vai se fechando progressivamen-
te com o relaxamento e inicia-se o ronco devido à vibração
de suas estruturas moles. Caso a faringe se estreite acentua-
damente, o indivíduo ronca forte e se houver obstrução total
o ar não passa, gerando uma parada respiratória com dura-
ção variável, denominada apnéia. O indivíduo esforça-se
para respirar e não consegue, cai a oxigenação do sangue,
comprometendo o coração e o cérebro, podendo acarretar
complicações cardíacas, como arritmias e hipertensão arte-
rial, além de complicações cerebrais, levando algumas vezes
à morte. O esforço respiratório provocado pelo ronco torna
o sono menos repousante. Filogeneticamente, a laringe des-
ceu na espécie humana, tanto que em crianças a laringe é
alta e a conseqüência desse fato é que o tubo por onde passa
o ar se alongou, isto é, há diferentes níveis nos quais podem
ocorrer estreitamentos.

Segundo Fujita(2), as apnéias de causa obstrutiva
devem ser classificadas anatomicamente em:
Tipo I - colapso retropalatal;
Tipo II - retropalatal e retrolingual;
Tipo III - retrolingual.

Etiologia e fatores predisponentes do ronco

A principal causa do ronco é a obesidade, principal-
mente quando associada a um pescoço grosso e curto, uma vez
que o aumento de peso leva à flacidez e alongamento do pala-
to mole e úvula, estreitando a via respiratória. Outras causas
de ronco são as que obstruem o nariz e/ou a faringe, como a
polipose nasal, desvios de septo, hipertrofias adenoideanas e/
ou amigdalianas, rinites em geral, sinusites, tumores, além das
obstruções de origem lingual, como a macroglossia ou outras
condições em que a base da língua se fecha contra a parede
posterior da faringe, estreitando-a. Alguns medicamentos
como os tranqüilizantes, hipnóticos e drogas como o álcool
podem desencadear ou agravar o ronco, em virtude de deixa-
rem mais flácida a musculatura da faringe, que acaba se
colapsando. Refeições pesadas antes de deitar aumentam a
propensão ao ronco. O ronco não é uma doença, mas sim um
sinal, enquanto a apnéia é uma doença de risco.

Síndrome apneica

Apnéia foi definida por Aron Sher (1998) como uma
doença neuromuscular multifatorial de etiologia desconheci-
da, caracterizando-se pela parada total do fluxo aéreo por
período maior que 10 segundos. Pausas respiratórias de cur-
ta duração não oferecem risco de vida, tornando-se perigosas
quando são numerosas e de longa duração, sendo responsá-
vel por grande número de mortes súbitas noturnas rotuladas
como de origem cardiovascular, sem confirmação necrópsica.
Hipopnéia é a redução do fluxo aéreo igual ou superior a
50% ou a redução menor ou igual a 50% com mais de 3% de
dessaturação de 0

2
. A apnéia obstrutiva do sono (AOS) é

caracterizada por repetidas apnéias e hipopnéias de causa
obstrutiva, com pausas respiratórias durante o sono e colapso
respiratório, porém com esforço respiratório. A apnéia não é
diagnosticada na maioria dos casos e portanto não é tratada.
A apnéia pode também ser central, quando não se acompa-
nha de esforço respiratório, isto é, não apresenta movimentos
torácicos nem abdominais,  ou ainda mista.

A Síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) é
definida pela presença de várias apnéias e/ou hipopnéias por
hora de sono, associadas a sintomas físicos e/ou psíquicos que
afetam seu convívio familiar, social e profissional. As apnéias
severas podem levar ao óbito por arritmia cardíaca em paci-
entes que ficam 50, 60 ou mais segundos sem respirar, período
suficiente para reduzir a oxigenação cardíaca. O apneico sem-
pre ronca, 36% dos roncadores têm apnéia e dos não
roncadores apenas 1% têm apnéia. Hipopnéia é uma diminui-
ção da ventilação (fluxo de ar) em 50% e/ou dessaturação de
oxi-hemoglobina que termina com o despertar. Índice de apnéia
é o número de apnéias por hora de sono e Índice de apnéia/
hipopnéia é a somatória do número de apnéias e hipopnéias
por hora de sono. Os graus de apnéia são os seguintes: leve =
5 a 20 apnéias/hora; moderado = 21 a 50 apnéias/hora; seve-
ro = acima de 50 apnéias/hora. Para os casos severos, a média
de sobrevida descrita na literatura é de 9,8 anos. Os
predisponentes da apnéia são: obesidade, idade avançada,
sexo masculino, fatores anatômicos das vias aéreas superiores
e/ou crânio-faciais, doença cardíaca prévia, alguns fármacos,
hipotireoidismo. Os fatores determinantes de morbidade
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vascular são hipoxemia, hipercapnia e aumento das
catecolaminas, que predispõem a arritmias cardíacas
(supraventriculares, extrassístoles), hipertensão arterial
sistêmica (HAS) e outras alterações cardiovasculares como a
hipertensão pulmonar, que pode levar ao aparecimento de
bradiarritmias, bloqueios átrio-ventriculares, cor-pulmonale
ou mesmo ocasionar a morte. É sinal de severidade a ocorrên-
cia de apnéia associada à queda superior a 2% na saturação
de oxi-hemoglobina, que pode ser quantificada em: leve =
acima de 85%; moderada = 65 - 85%; severa = abaixo de
65%, contudo a presença de valores de saturação arterial de
oxi-hemoglobina (SaO

2
) inferior a 60-65% levam a

bradicardia, aumento da pressão arterial (PA) no período
pós-apneico, diminuição do débito cardíaco, havendo contu-
do um aumento do débito cardíaco e da pressão pulmonar ao
término da apnéia, anginas do peito, acidentes vasculares
cerebrais isquêmicos (AVCI), grandes arritmias como pausas
ventriculares e até assistolias ventriculares. A morbidade da
doença apneica inclui riscos de acidente, perda de emprego,
custos de seguro, distúrbios conjugais e outros.

Quadro clínico da Síndrome da apnéia
obstrutiva do sono

Sinais:
1. ronco alto (> 50 dB) intermitente, isto é, com interrup-
ções e que muda de padrão - ocorre em 100% dos casos;
2. �ronco ressuscitativo� - é o que incomoda, quando reventila
após a pausa respiratória e este fenômeno ocorre porque a
hipercapnia estimula os centros respiratórios do tronco cerebral;
3. respiração irregular no sono;
4. anormalidades de vias aéreas superiores;
5. atividade motora aumentada no sono (sono agitado);
6. disritmias cardíacas noturnas - freqüentes (bradicardias,
aumento da PA principalmente no período pós-apneico, dimi-
nuição do débito cardíaco, arritmias, pausas ventriculares e até
assistolias ventriculares, principalmente com SaO

2
  inferior a

60%); portanto nos casos de HAS, investigar sempre o sono.
7. obesidade;
8. hipertensão arterial sistêmica - a fase REM do sono
proporciona o equilíbrio do pulso, PA e temperatura
corpórea e está bastante prejudicada na SAOS;
9. cor pulmonale - casos avançados;
10. policitemia (aumento da hemoglobina) em casos graves.

Sintomas:
1. hiperssonolência diurna - a sonolência excessiva é a difi-
culdade para manter o nível desejado de alerta ou excessiva
quantidade de sono e ocorre em 0,5 a 5% da população em
geral(3). Representa sérios riscos e não deve ser negligencia-
da por médicos e nem pelos pacientes, porque pode ser um
sinal da síndrome da apnéia obstrutiva do sono, doença
potencialmente grave e letal. Entre suas principais causas
podem ser citadas: distúrbios comportamentais como inade-
quada higiene do sono e sono insuficiente, distúrbios psiqui-
átricos como alterações de humor e alcoolismo, fatores
ambientais como clima, idade, uso de drogas, ciclo
circadiano, distúrbios respiratórios durante o sono como a
Síndrome da AOS, Síndrome da apnéia central do sono,
Síndrome da hipoventilação alveolar central e a taquipnéia
neurogênica relacionada ao sono, distúrbios de movimento
como o distúrbio dos movimentos periódicos de membros,
alterações do ciclo sono-vigília como longos períodos de
sono, fusos horários, turnos de trabalho e outros, distúrbios
do SNC como narcolepsia, hiperssonia idiopática,
hiperssonia pós-trauma, hiperssonia recorrente, mioclonias

fragmentadas, síndrome da sub-vigília, doença de Parkinson,
demência, doença do sono e outras como distúrbios do sono
relacionados à menstruação ou à gravidez. São sinais subje-
tivos de sonolência excessiva: bocejos, ptose palpebral, olhos
vermelhos, agitação da cabeça e outros. São sinais objetivos
de sonolência excessiva: diâmetro pupilar ou pupilometria -
índice de atividade autonômica, ocorrendo constrição du-
rante o sono(4,5). A escala de Epworth para avaliação da
sonolência é a mais usada na rotina diária e seu escore varia
de zero a 24, considerando-se normal até 10, sonolento de
10 a15 e muito sonolento de15 a 20.
2. cefaléia matinal, como uma ressaca;
3. boca seca - xerostomia - garganta sensível;
4. alterações da personalidade - desânimo, depressão,
auto-rejeição, apatia;
5. perda da memória e redução da capacidade intelectual;
6. impotência sexual;
7. enurese noturna;
8. irritabilidade;
9. sudorese;
10. outras deficiências cognitivas por queda da SaO

2
, como a

redução da concentração, atenção e aprendizado, devido à
superficialidade do sonho com redução dos estágios III e IV.

Queixas referidas pelo paciente:
1. cônjuge dorme em quarto separado;
2. namorado(a) não quer casar;
3. seu sono perturba todos na casa;
4. amigos se queixam do ronco em viagens, principalmente
pescarias;
5. dorme e ronca sentado em cinemas e igrejas;
6. cansaço fácil ou já acorda cansado;
7. sonolência no trabalho, dirigindo ou assistindo televisão;
8. impaciência com as crianças;
9. transformou-se na piada dos netos (6).

Diagnóstico

Os despertares que ocorrem na SASO e no distúr-
bio de movimento periódico de membros não acordam
necessariamente a pessoa, o crucial é que eles não ocasi-
onam um período de sono mais curto, mas sim um sono
fragmentado e não repousante(7).

Várias drogas alteram o sono, como benzodia-
zepínicos, barbitúricos, anti-histamínicos anti-H1, como
a difenidramina, beta-bloqueadores e álcool(7,8,9).

A Síndrome da Resistência de Vias Aéreas Superio-
res (SRVAS), antes idiopática, provavelmente seja um está-
gio evolutivo para a AOS, pois ocorre em indivíduos jovens e
muitas vezes não obesos, devido por exemplo a hipertrofia
dos masséteres, com estreitamento da luz da faringe. Apre-
sentam despertares repetidos devido a um padrão respirató-
rio anormal por aumento da resistência das VAS; não há
contato/colapso, apenas estreitamento, o fluxo é normal, os
movimentos torácicos e abdominais estão presentes e a pres-
são esofageana superior vai ficando negativa, 2/3 roncam e
têm sonolência excessiva, IMC (índice de massa corpórea)
20-26 kg/m2, idade 30-44 anos, 19-43 despertares alfa/hora,
aumento do esforço inspiratório com pressão negativa
intratorácica, tiragem e redução dos estágios 3 e 4 do sono.
A pressão negativa intratorácica normal é de -10 cm H

2
O

enquanto na SAOS é de -50 cm H
2
O.

Na avaliação clínica do roncador, é importante ava-
liarmos o chamado ÍNDICE DE MASSA CORPORAL, que
é o PESO (em quilogramas) dividido pela ALTURA ao
quadrado. Valor < 20 = subnutrido; entre 20 e 25 = normal;
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de 25 a 30 = sobrepeso; entre 30 e 40 = obesidade; > 40 =
obesidade grave ou mórbida (não cirúrgica sob o ponto de
vista otorrinolaringológico). Mais de 75% dos pacientes
portadores da SAOS têm acima de 120% do peso corpóreo
ideal e calcula-se que um terço dos obesos tenham apnéia
obstrutiva do sono. Ainda como parte do exame físico geral
é importante que se meça o diâmetro do pescoço, cujo ideal
é abaixo de 42 centímetros. A distância mento-tireóide deve
ser de 73mm ou mais, e a mento-hióide de 40 mm ou mais.
Quanto ao subtipo esquelético, temos o indivíduo dólico-
cefálico (longo) e o bráquio-cefálico (largo). No exame oral
temos a pesquisa do reflexo de sensibilidade da faringe, o
trismo, tamanho da úvula, largura dos pilares amigdalianos,
presença e tamanho das tonsilas, formato e posicionamento
velofaríngeo, largura e profundidade orofaríngea, padrão
de fechamento. No exame do palato, pela classificação de
Mallampatti temos: I - margem do palato mole, tonsilas
palatinas e úvula bem visíveis; II - difícil visão das margens
do palato mole; III - visualiza parte da úvula; IV - não se
consegue visualizar o palato mole. Quanto à dentição deve-
mos verificar se o paciente é ortognático, retrognático ou
prognático, o dorso da língua e suas relações com o plano
oclusal, sendo normal a base lingual estar ao nível do pla-
no oclusal. Quanto ao tipo de oclusão, a cefalometria pode
mostrar as cúspides dos molares e incisivos centrais, sendo
que os incisivos normais superiores e inferiores têm
angulação de 15 graus para a frente. A avaliação
endoscópica deve ser realizada com o paciente deitado,
orientando-o a expirar forçado e depois inspirar profunda-
mente contra uma obstrução apertando-se suas duas nari-
nas; esta é a manobra de Müeller, cuja variabilidade de
resultados impossibilita uma classificação adequada. A pa-
rede lateral tem um papel mais importante que a anterior.
Observar a vascularidade palatal, telangiectasias da úvula
e pregueados mucosos, importantes em casos de LAUP
(uvulopalatoplastia com laser), bem como a espessura e
comprimento palatal - quanto mais espesso e rígido for o
palato, melhor será a resposta no ronco com a LAUP. Inspe-
cionar a área sagital da língua, seu tamanho, contato com
o palato, o tecido mole caudal da via aérea e os espaços
menores da via aérea. Alterações esqueléticas: base do crâ-
nio mais curta, maxilares menores, retrognatia mandibular
e maxilar, alterações menores da parte inferior da face no
plano mandibular. A avaliação cefalométrica não prevê os
resultados da UPFP, sendo realizada com o paciente em
vigília, sentado e suas medidas variam com a deglutição,
inspiração, etc e suas medidas normais são SNA=83,
SNB=80, MPH=19, PAS=11, PNS-P=39, sendo anormais
valores fora de 2 desvios-padrão (N=nasium;
A=supraespinhal; B=supramental). O melhor exame de
imagem na avaliação da SAOS é a ressonância magnética
nuclear (RMN), principalmente na avaliação pré-operató-
ria, constituindo-se em método não invasivo, sem radia-
ção ionizante, com boa resolução anatômica e com ima-
gem dinâmica da coluna aérea (estudo em 3-D), com a
única desvantagem de seu custo elevado. O protocolo de
realização deve incluir a posição em DDH sem suporte
para a cabeça, respiração suave nasal, acordado, não
deglutir, posições sagital e axial em T1 SE, tomando ima-
gens desde o palato duro até a transição faringo-laringeana
em axial e sagital, lado a lado. Em axial, o diâmetro látero-
lateral do dorso lingual deve ser menor ou igual a 5 centí-
metros, com pouca gordura pára-faríngea e a coluna aé-
rea elíptica horizontal. Achados patológicos à RMN que
culminam com uma redução do volume da coluna aérea
faringeana:

1 - aumento da parede lateral orofaríngea por gordura,
musculatura, amígdalas, com redução do diâmetro látero-
lateral e modificação de sua conformação de elíptica hori-
zontal que é normal, para arredondada ou ovalada vertical;
2 - na avaliação dinâmica, há maior variabilidade de
calibre das vias aéreas;
3 - aumento do volume lingual;
4 - retro ou micrognatia;
5 - acentuação da curvatura do palato duro, assumindo
formato ogival;
6 - aumento de volume do palato mole;
7 - aumento do tecido linfóide rino e orofaríngeo, princi-
palmente em crianças;
8 - tumores.

Com a intenção de se diagnosticar com precisão
a apnéia durante o sono, existe um exame chamado
POLISSONOGRAFIA, que é realizado geralmente em la-
boratórios especializados em distúrbios do sono, onde o
paciente passa a noite, monitorizando-se vários
parâmetros clínicos, incluindo o eletroencefalograma -
EEG (eletrodos C3 e C4, eventualmente O1, O2 no início
do sono), eletro-oculografia - EOG (movimentos ocula-
res em sono REM - �rapid eye moviments� e no estágio
1), eletromiografia - EMG submandibular (critério de
estadiamento do sono), EMG tibial anterior (para
detecção de mioclonias noturnas), respiração (fluxo aé-
reo nasal e oral, esforço respiratório tóraco-abdominal),
ECG (alterações cardiovasculares) e SaO

2
. O SAM

(�sleep apnea monitor�), sigla em inglês que significa
monitor de apnéia do sono, é um aparelho portátil que
permite ao médico diagnosticar a existência de apnéias
e hipopnéias durante o sono, bem como fornece
parâmetros seguros no acompanhamento do tratamento
do paciente. Sua grande vantagem em relação à
polissonografia convencional é possibilitar a realiza-
ção do teste na própria residência do paciente, respei-
tando desta forma suas condições individuais, como seu
próprio colchão, travesseiro e ambiente físico habituais.
Todos sabem como as pessoas apresentam variadas alte-
rações do sono quando dormem fora de casa, em hotéis,
casas de amigos ou parentes, casas de campo, pescarias,
muitas vezes com despertares freqüentes e outras altera-
ções qualitativas do sono. Isto também ocorre nos labo-
ratórios de estudo do sono, sendo minimizado pelo méto-
do domiciliar disponível através do SAM.

O SAM diferencia as apnéias em centrais,
obstrutivas e mistas, fornece a pressão de oxigênio no
sangue, índice de dessaturação de oxigênio no sangue,
índices de apnéia e hipopnéia. Registra ao mesmo tempo
6 parâmetros:
1 - a posição de decúbito do corpo - lateral direita, es-
querda, frente ou costas;
2 - roncos;
3 - esforço respiratório tóraco-abdominal;
4 - fluxo de ar na respiração (nasal e oral);
5 - pulso - freqüência cardíaca;
6 - saturação arterial de oxi-hemoglobina no sangue (SaO

2
).

Medidas manométricas com cateteres de 3 a 11
cm podem colaborar no diagnóstico do nível de obstru-
ção da epiglote para cima.

A Figura 1 exemplifica um registro computado-
rizado parcial de uma avaliação monitorizada do sono e
as Figuras 2 e 3 mostram um resumo de uma noite de
sono, incluindo as médias de todos os parâmetros e ou-
tros dados de interesse, como por exemplo o índice de
apnéia e o índice de dessaturação de O

2
.
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

Tratamento clínico

É importante salientar que, como a faringe é um
tubo muscular, nenhum procedimento aceitável torná-
la-á não colapsável.

O tratamento comportamental da SAOS inclui:
1 - redução ponderal, que pode ser curativa, com redução da
colapsibilidade; mínimas reduções ponderais melhoram o IAH
e em geral uma perda de 10% do peso corpóreo leva à redu-
ção de 50% do IAH e de 20% torna o paciente assintomático,
exceto na obesidade mórbida. O emagrecimento reduz o
tecido adiposo em todo o corpo e também na faringe.
2 - adequação de decúbito: evitar o DDH e treinar a
posição supina por imposição postural com calços ou
travesseiros, agentes de desconforto como bolinhas de
tênis ou castanhas costuradas num bolso nas costas do
pijama, objetos angulados ou posicionamento ativado
por alarme ou ainda pequenos choques elétricos.
3 - elevar a cabeceira da cama.
4 - evitar o uso de depressores do SNC como álcool, hip-
nóticos, narcóticos, anestésicos, anti-histamínicos. Estes
aumentam o limiar dos despertares e prolongam as
apnéias, aumentam o colapso por redução do tônus mus-
cular, deprimem o impulso respiratório. Embora isto não
trate a síndrome apneica, previne seu agravamento.
5 - evitar irritantes das vias aéreas superiores, como fumo,
alergenos, tratar rinites de qualquer etiologia, ressaltando-
se a ocorrência não infreqüente da rinite medicamentosa,
relacionada às tentativas de melhora funcional com o uso
indiscriminado de descongestionantes nasais tópicos.

Não existe um tratamento medicamentoso
comprovadamente eficiente para o ronco. Os tratamen-
tos farmacológicos descritos na literatura incluem:
1 - oxigenioterapia - diminui o tempo total em apnéia (de
50% para 10% por exemplo) e melhora a SaO

2 
 mínima.

Os efeitos colaterais porém são o aumento da duração
das apnéias obstrutivas e a possibilidade de apareci-
mento de arritmias ventriculares.
2 - estimulantes da ventilação - almitrina, estrógenos, teofilina
(18-29% de melhora), acetazolamida (5-56%), progesterona
(5-16%), protriptilina (25-42%), fluoxetina (40% de redu-
ção do IAH). As xantinas estimulam o SNC, tem efeito em
fadigas diafragmáticas e talvez do músculo genioglosso e
tensor do palato, aumentando o tônus das VAS. Seus efeitos
colaterais incluem náuseas, vômitos, arritmias cardíacas,
hipóxia. A acetazolamida induz acidose metabólica por di-
minuir as bases pelo efeito da anidrase carbônica, o que
promove hiperventilação. Seus efeitos colaterais são
parestesias, xerostomia e impotência sexual. A protriptilina,
antidepressivo tricíclico não sedativo, aumenta o tônus da
VAS, diminui a quantidade de sono REM - fase do sono em
que há mais apnéia - e melhora a respiração nasal. Seus
efeitos colaterais são xerostomia, retenção urinária, consti-
pação intestinal e irritabilidade.
3 - tiroxina - para hipotireoideos, reduz muito as apnéias.
4 - TRH, que é um hormônio neuropeptídeo com recepto-
res nos núcleos do hipoglosso e da rafe, promissor no
tratamento por manter o tônus lingual, predominante-
mente na área do genioglosso.

No tratamento com dispositivos e aparelhos temos:
1 - os dilatadores nasais externos (�breathe right�);
2 - dispositivos linguais, que são próteses ortodônticas
modeladas com a finalidade de alterar a posição da
oclusão entre as maxilas e a base da língua; são chama-
dos �sleep splint� e empurram a mandíbula para a fren-
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te, auxiliando a língua a ser mantida em posição avan-
çada. Têm aplicação para as apnéias leves.
3 - respiradores que mantêm pressão positiva de ar na colu-
na aérea, mantendo-a pérvia, como o CPAP nasal
(�continuous positive airway pressure�), BIPAP (�bilevel
positive airway pressure�) ou VPAP e o autoset CPAP. O
CPAP inclui um motor que fornece fluxo a pressão fixa, com
uma máscara nasal com uma abertura, mas ocorrem efeitos
colaterais a longo prazo e a aderência ao tratamento é de
60-90%. Deve ser regulado com aumento pressórico pro-
gressivo (a partir de 5  e no máximo 12 cm/H

2
O) até abolir as

apnéias obstrutivas, hipopnéias e normalizar o índice ao
despertar, inclusive supino e no sono REM ou abolir o au-
mento da RVAS, o que provoca despertares repetitivos. A
avaliação deve ser realizada por acompanhante, com segui-
mento clínico e eventualmente monitorização do sono. A
suplementação de O

2
  pela máscara deve ser de 2 a 10 litros/

minuto, o melhor é o cateter nasofaríngeo através da másca-
ra, com 0,5 a 1 litro/minuto, cujo objetivo é o de elevar a SO

2
para no mínimo 90%. Entre os efeitos colaterais do CPAP
temos o desconforto da máscara, com irritação, vazamento
de ar quando precisamos usar uma pressão superior a 10cm
H

2
O, claustrofobia; pressão alta de ar levando a dificuldade

respiratória, aerofagia, dor costal, vazamento pela máscara,
com ressecamento da mucosa, apnéias centrais,
hipoventilação alveolar e agravo hemodinâmico - ICC com
depleção de volume. Os fatores limitantes para seu uso são
desvios de septo nasal, poliposes, indivíduos operados de
UPFP com escape nasal. Entre as sugestões para aderência
ao CPAP temos: adaptar a máscara ao paciente; treino pré-
vio durante o dia; CPAP de noite inteira; eliminar vazamen-
tos; cuidados locais - irritações, alergia; umidificador; cor-
reção de doenças nasais; autoset quando pressão > 12 cm
H

2
O ou ocorrer grande variabilidade pressórica durante a

noite. O BIPAP mantém nível diferente de pressão positiva na
inspiração (12 em média) e expiração (4 a7). O autoset CPAP
faz regulagens automáticas, determinando automaticamen-
te a pressão necessária e ideal para impedir as apnéias, a
qual é variável durante a noite. Funciona como um
rinomanômetro. Ao cair a resistência ele dispara e abre a via
aérea. Um �software� mede quanto foi usado de pressão. É
chamado de �CPAP inteligente�. Tem indicações no trata-
mento e na realização da avaliação polissonográfica, por
determinar maior conforto ao paciente, permitir maior tem-
po de uso e maior aderência a longo prazo.

É considerado sucesso de tratamento uma redu-
ção do IAH superior a 50%.

Tratamento cirúrgico

Nas indicações cirúrgicas devem ser considera-
dos alguns fatores, como:
1. emissão de ruído tão alto que cause distúrbio social e
dure a noite toda, em qualquer posição em que se deite.
2. quanto à apnéia: indicação pela constatação de sono-
lência diurna e monitorização do sono mostrando 5 ou
mais episódios apneicos na mulher e 10 no homem por
hora de sono, com duração superior a 10 segundos cada
um e saturação inicial de O

2
 menor que 90% ou queda de

4% durante cada ocorrência, com possibilidade de apa-
recimento de arritmias cardíacas.

Nos casos mais graves podem ser realizados trata-
mentos cirúrgicos otorrinolaringológicos e ortodônticos. Nos

anos 80 as entubações nasotraqueais (atualmente utiliza-
das somente nos pós-operatórios imediatos) e traqueostomias
eram muito realizadas. Entre os procedimentos cirúrgicos
atualmente realizados estão a uvulopalatofaringoplastia
(UPFP) convencional idealizada por Fujita (1960) ou com
laser (LAUP), a hioidopexia (suspensão do hióide), o avan-
ço do músculo genioglosso, as glossectomias parciais
setoriais ou glossoplastias, preferencialmente com laser. A
possibilidade de sucesso com a UPFP ou com a LAUP é de
80% de supressão do ronco e de 50 a 70% para a cura da
apnéia leve. A fase I de Stanford associa a UPFP com a
hioidopexia e o avanço do músculo genioglosso, com índice
de sucesso de 30 a 50%, enquanto a fase II se constitui no
avanço maxilo-mandibular, com índice de sucesso de 90 a
100%. Cirurgias gastroenterológicas são eficientes no tra-
tamento da obesidade mórbida, com uma mortalidade de
2% motivada por complicações diversas.

Cirurgias nasais como septoplastia, turbinecto-mia,
polipectomia realizadas em 20 pacientes com SAOS promo-
veram normalização do IAH em 4 deles(10), porque a doença
provém das porções colapsáveis das vias aéreas e tais proce-
dimentos são polêmicos na cura do processo, embora te-
nham grande utilidade para possibilitar o uso do CPAP.

Bons parâmetros de melhora cirúrgica são a redu-
ção do IAH maior ou igual a 50% em relação ao valor pré-
operatório e a melhora dos valores mínimos de dessaturação
de oxigênio. A polissonografia ou monitorização do sono
para controle deverá ser repetida em 3 meses.
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Resumo

O autor apresenta um caso raro de um paciente de 54
anos, masculino, portador de calculose renal esquerda (úni-
co rim funcionante) que após a colocação de cateter duplo J,
sem anormalidades e, com controle radiológico, o paciente
começou a desenvolver insuficiência renal aguda poliúrica.
Os níveis de uréia e creatinina chegaram após 9 dias a 136
mg% e 9,6 mg % , respectivamente. Realizou-se lombotomia
exploradora com a retirada de um  cálculo piélico e de cerca
de 300 ml de sangue coagulado das vias excretoras. Com-
pletou-se o procedimento com biópsia renal e nefrostomia. O
cateter duplo J foi mantido.

O paciente evoluiu bem com a estabilização dos níveis
de uréia e creatinina, respectivamente em 62 mg% e 1,7 mg%,
no 8º dia pós-operatório. O exame anatomopatológico reve-
lou focos de nefrocalcinose, glomeruloesclerose e necrose
tubular aguda.

O autor concluiu que a insuficiência renal aguda
teve como fator preponderante a hematúria conseqüente à
colocação do cateter, gerando coágulos e contribuindo para
a obstrução parcial da drenagem urinária.

Summary

The author reports a rare case of one patient, 54
years old, male, who had left kidney stone disease (unique
functioning kidney); after insertion of double J catheter
without abnormalities and under radiological control, the
patient began to develop a polyuric acute kidney failure.
The urea and creatinine blood levels got after 9 days to 136
mg % and 9,6 mg %, respectively. He was submitted to surgery
with remotion of a renal pelvis stone and about 300 ml of
blood clots inside excretory kidney tract. In addition, it was
made kidney biopsy and nephrostomy. The double J catheter
was maintained.

The patient had a good evolution with stabilization
of urea and creatinine blood levels, respectively in 62 mg %
and 1,7 mg % at 8th post operative day.

Insuficiência renal aguda obstrutiva por coágulos após a
colocação de cateter ureteral duplo J em rim único funcionante.

Obstructive acute kidney failure by blood clots after insertion
of double J ureteral catheter in unique functioning kidney.

Palavras-chave: cateter duplo J, uropatia obstrutiva, complicações,
litíase renal, insuficiência renal aguda .

Key words: double J catheter, pigtails stent, obstructive uropathy,
renal calculus, acute kidney failure.
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RELATO DE CASO

Kidney histological examination showed
nephrocalcinosis, glomerulosclerosis and acute tubular necrosis.

The author concluded that acute kidney failure had
as main factor the hematuria after insertion of double J
catheter, which promoted blood clots, contributing to partial
obstruction of the urinary drainage.

Introdução

Zimskind e cols (1967) relataram o uso de um tubo
de silicone de longa permanência na abordagem de obstru-
ção ureteral e para o tratamento de fístula ureterovaginal.
Marmar, Orikasa e cols contribuíram para melhorar as téc-
nicas de passagem retrógrada desses cateteres. Coube a Mc
Cullough em 1974, a descrição da utilização do cateter de
polietileno com �memória� no formato de cajado de pastor
colocado na pelve renal. Hepperlen e cols em 1978, modifi-
caram o cateter padrão simples (mono J), permitindo sua
passagem pela técnica de Seldinger e prevenindo o desloca-
mento distal. Contemporaneamente, Finney completou a
evolução com a idealização do duplo J e prevenindo a mi-
gração também proximal.

Os cateteres duplo J ou em �rabo de porco�, são
amplamente usados na prática urológica. Aqueles de
poliuretano são mais rígidos e por isso mais fáceis de avan-
çar através de estenoses e oclusões, porém, mais amiúde,
propiciam sintomas de irritação vesical, bem como ruptura e
obstrução. Por sua vez, os de silicone são mais macios,
maleáveis e duráveis.

A ocorrência de infecção do trato urinário na pre-
sença de um corpo estranho é inevitável (1). Este trabalho
objetiva relatar o desenvolvimento de insuficiência renal
aguda após a colocação do cateter duplo J. Esta complica-
ção, grave e rara, não foi encontrada na literatura revisada
envolvendo cateteres de derivação interna.

Relato do caso

MCR, 54 anos, sexo masculino, branco, procurou
cuidados urológicos por ter apresentado dor lombar esquer-
da e hematúria macroscópica há cerca de 15 dias com me-
lhora espontânea. Como antecedentes  pessoais, tinha sido
submetido a ureterolitotomia direita há 10 anos. Como an-
tecedentes familiares, referia história de calculose urinária
com seu pai e irmãos. Ao exame físico, apresentava-se em
bom estado geral, PA 160 x 100 mmHg e a presença do sinal
de Giordano à esquerda. Os exames laboratoriais encontra-
vam-se normais, incluindo uréia de 29 mg % e creatinina de
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1,2 mg %. O ultra-som das vias urinárias evidenciou
hidronefrose à direita, cálculo de 2,5 cm na pelve à esquerda
com dilatação pielocalicinal e cálculo vesical de1,0 x 0,4
cm. A urografia mostrou o cálculo à esquerda acompanhado
de grande hidronefrose homolateral e exclusão funcional do
rim à direita. O renograma com DTPA confirmou a ausência
de fluxo sangüíneo renal à direita e evidenciou estase do
radiofármaco no sistema pielocalicinal esquerdo com res-
posta parcial à prova do furosemide.

O paciente foi internado no hospital Dom Silvério
Gomes Pimenta (São Paulo-SP) e submetido sob
raquianestesia a litotripsia endoscópica mecânica do cál-
culo vesical e colocação de cateter duplo J número 6 Fr no
ureter  esquerdo com controle radioscópico, sem anormali-
dades, para posterior sessão de litotripsia extracorpórea
por ondas de choque (LECO). Salienta-se que além de ser
opção do paciente uma intervenção menos agressiva possí-
vel, tanto o nosocômio quanto o convênio do paciente, não
disponibilizavam condições para a realização de
nefrolitotripsia percutânea.

Apresentou hematúria macroscópica no primeiro dia
pós-operatório, com presença de pequenos coágulos a partir
do 3º dia. Paralelamente, começou a ocorrer elevação dos
níveis de uréia e creatinina séricos com diurese de cerca de 2
litros por dia. O RX simples do abdômen e a ultrassonografia
abdominal não revelaram anomalidades. Na persistência do
quadro, o paciente foi submetido a novo controle radiológico
e ultrassonografia no 7º dia pós-colocação do cateter J, que
não  evidenciaram anomalidades. Fez cistoscopia, onde de-
tectou-se que a hematúria era proveniente do rim esquerdo.
Os níveis de uréia e creatinina chegaram, respectivamente a
136 mg % e 9,6 mg % sem diminuição do volume de diurese.

Discutido o caso com a nefrologia e com a hipótese
de insuficiência renal pós-renal, o paciente foi submetido a
lombotomia exploradora. Na pielotomia houve saída de cer-
ca de 300 ml de sangue coagulado do interior do rim. Reti-
rou-se o cálculo de cerca de 2,5 cm de diâmetro, lavou-se
com soro fisiológico as vias excretoras e deixou-se
nefrostomia com sonda de Foley número 20 Fr, além do cate-
ter duplo J . Aproveitou-se para realizar biópsia renal, uma
vez que o parênquima encontrava-se edemaciado, friável e
de coloração esbranquiçada.

O paciente evoluiu com regressão da hematúria e di-
minuição progressiva dos níveis de uréia e creatinina que se
estabilizaram, respectivamente, em 62 mg % e 1,7 mg % ao
redor 30º dia pós-operatório (PO). A alta hospitalar ocorreu no
11º PO. A nefrostomia foi retirada no 30º  PO e o duplo J no 6º mês.

O estudo anatomopatológico do rim revelou
nefrocalcinose, glomeruloesclerose (dois em oito glomérulos)
e necrose tubular aguda.

Comentários

As indicações do cateter duplo J não se restringem
somente à patologia litiásica na profilaxia da obstrução
urinária, mas também na abordagem de fístulas urinárias
(renocutânea, renoduodenal, renocólica, ureterovaginal);
derivação urinária paliativa em pacientes oncológicos;
estenoses ureterais de etiologia variada (tuberculose,
tumoral, iatrogênica); em cirurgias de manipulação ureteral
(pieloplastia, ureterotomia entubada, ureteroneocistostomia,
ureteroenterostomia, ureteroureterostomia, etc.) e em com-
plicações do transplante renal.(2,3)

Admite-se que seu mecanismo de ação se baseie na

dilatação ureteral, melhorando o espasmo e minimizando a
reação inflamatória devido aos corpos estranhos.

As vias de inserção do cateter duplo J podem ser:
anterógrada colocando-o através de nefroscopia; retrógrada
através de cistoscopia ou ureteroscopia e intra-operatória.

A morbimortalidade da colocação do cateter duplo
J  é menor do que com a nefrostomia convencional, apresen-
tando como vantagens sua fácil inserção, manutenção da
posição, conservação do fluxo urinário e no caso de litíase a
prevenção de obstrução de fragmentos após a litotripsia
extracorpórea por ondas de choque (LECO).

As complicações pela utilização do cateter duplo J
são: incrustração, litíase, perfuração renal e da via urinária,
erosão através da parede ureteral dentro de um vaso
sangüíneo ou intestino; infecção, ruptura do cateter, migra-
ção, hematúria, refluxo vesicoureteral, obstrução, sintomas
irritativos e dor lombar(4).

Os cateteres de polietileno parecem favorecer mais a
formação de cristais do que os de silicone. Finney recomen-
da cateteres duplo J  sem luz interna e com estrias na super-
fície de contato por terem menor risco de incrustações.

Em geral, preconiza-se utilizar os cateteres durante o
tempo estritamente necessário, sobremodo quando há histó-
ria de litogênese. Um período de seis semanas a três meses é
o aconselhado, evitando-se permanência sem substituição
além de seis meses. (5)

O caso em questão retrata um paciente com apenas
um rim funcionante e litiásico que, após a introdução fácil
do cateter duplo J, apresentou hematúria macroscópica com
coágulos provavelmente por traumatismo direto do cateter
na pelve e no parênquima renal, com  progressiva insuficiên-
cia renal aguda não-oligúrica, devida à obstrução parcial
das vias excretoras pela formação de grande quantidade de
coágulos na pelve e infundíbulos calicinais. O quadro asso-
ciado de necrose tubular aguda evidenciado na biópsia re-
nal intra-operatória foi considerado como fator associado
de menor importância.

O presente caso ilustra uma complicação rara, grave
e ao mesmo tempo curiosa. O cateter duplo J que tem uma
função anti-obstrutiva à drenagem urinária, propiciou nes-
te paciente um efeito inverso pela lesão renal, hematúria e
formação de coágulos. A presença de rim único funcionante
foi determinante na identificação clínica e laboratorial da
insuficiência renal aguda.
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Resumo

Este artigo objetiva apresentar o caso clínico de um
paciente atendido em regime de internação hospitalar em
instituição pública por equipe multiprofissional, com diag-
nóstico inicial de depressão. Ao longo da internação, foram
sendo acrescentadas informações e observações que subsidi-
aram a equipe a interrogar a existência de um transtorno de
personalidade que coexistia com o quadro depressivo. A par-
tir dessa constatação foram discutidas formas de abordagem e
recursos possíveis para tratamento em casos de tal natureza.

Summary

This article pretends to bring one patient that was
admitted in a psychiatry public hospital by multiprofessional
team, with initial diagnostic of depression. During the internation
informations and observations were added that suggested to the
team the possibility of the existence of a personality disorder that
would exists alongside with the depressive one. Starting so, it
was discussed several possible approaches and possible
resources for a treatment in a case of this kind.

Apresentação do caso

W.S.R., 31 anos, branco, solteiro, sexo masculino, na-
tural de São Paulo, ex-bancário foi internado por ideação
suicida e abuso de drogas.

História da doença

Início do quadro há quatro anos com angústia e deses-
pero. Em suas fases de piora apresenta inapetência e descuido
com a aparência. Fez uso de drogas desde os 18 anos de idade
(maconha, cocaína). Dois meses antes de sua internação, estan-
do na casa da avó em Presidente Prudente, tornou-se ansioso e
agitado. Passou a fazer coisas absurdas tais como ouvir o som
em volume alto e lavar os cachorros durante a madrugada.

Quando de sua internação, estava usando drogas to-
dos os dias. Seu humor estava polarizado para a depressão.
Sua higiene e aparência mostravam-se descuidadas. Eviden-
ciava ideação suicida e de menos valia. Não apresentava
DSP. Pelo corpo trazia várias escoriações conseqüentes a le-
sões que ele mesmo causava com estiletes.

Antecedentes pessoais e familiares

a) DADOS SUBJETIVOS (procuramos usar a linguagem
própria do paciente)
Sobre a família:

Pai falecido há 10 anos, com 45 anos de idade, por
complicações de hipertensão. Era gerente de banco. A mãe tem
53 anos de idade e possui uma confecção. Os pais mantinham
bom relacionamento e ficaram casados até o falecimento do pai.

Irmãos: o mais velho (não cita o nome) tem 37 anos, tem AIDS
e mora no Paraná. O segundo é o próprio paciente. O terceiro, L., tem
28 anos e é evangélico. A última, A., a quem refere odiar, tem 24 anos.

A filha: tem 7 anos e nasceu de um relacionamento mantido
com uma mulher por cerca de 6 meses, que também era dependen-
te química. A filha nasceu durante sua primeira internação.
Antecedentes pessoais:

Nasceu de parto normal, a termo, sem complicações ou
intercorrências, andou e falou �mais cedo que o normal�. Era
considerado esperto. Desde cedo tinha que se esforçar para
relacionar-se com as pessoas. Achava que as crianças de sua
idade não faziam nada de importante. Iniciou a escola aos 6
anos (pré-primário) e foi até a oitava série sem nenhuma dificul-
dade. Conta que às vezes juntava-se a alguma turma mas nem
sempre tinha vontade de andar com os outros. Gostava das
aulas de arte. Chegou a fazer curso de teatro e bateria. Fora isso
não tinha nenhuma preferência por qualquer matéria.

Em casa nunca lhe exigiram nada, nem dele e nem de seus
irmãos. Cada um fazia o que bem entendesse. Parou de estudar após
concluir a oitava série, voltando a fazer supletivo aos 20 anos.

Entre os 14 e os 20 anos, quando �voltou a estudar�,
viajou com o pai algum tempo. Trabalhou com ele e durante
esse tempo se transformou num �maloqueiro total�. Desde os
15-16 anos gostava de ser �reconhecido� pelo uso de drogas.
Isso lhe dava uma �posição de destaque�. Com o tempo foi se
tornando agressivo e se desvalorizando perante os valores
que os outros lhe impunham (�trabalhar, ser inteligente�).
Filiou-se a um núcleo anarquista, passou a relacionar-se com
pessoas de nível sócio-cultural mais baixo que o seu.
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Aos 27 anos foi morar com sua avó no interior, pois já
não conseguia morar com a mãe e os irmãos. Tinha muita
vontade de ajudar a avó, mas já estava �estranho, muito
nervoso�, falando coisas na hora errada ou que só tinham
sentido para ele, insone. Atribuía isso ao uso de drogas.

Certa noite começou a cozinhar tudo o que tinha na
casa, lavar o cachorro e toda a casa durante a madrugada e por
isso foi internado. Além da internação atual, contava com ou-
tras duas internações para desintoxicação e vários atendimen-
tos por overdose (não falou nada a respeito desses episódios).
Quanto a relacionamentos amorosos:

Desde que começou a se interesssar por mulheres
sentia-se muito tímido. Achava que elas não iriam gostar
dele. Por isso �desprezava-as�. Com o tempo �foi aprenden-
do� e, hoje em dia, não tem dificuldades nessa área.
Quanto aos fatos que ocasionaram a internação:

Perguntado sobre o que sente e sobre as situações
ocorridas até sua internação respondeu: �Eu não me satis-
faço com as coisas normais da vida�.

b) DADOS OBJETIVOS:
Informações prestadas por um dos irmãos, L.: W. era

inteligente quando pequeno. Na escola tirava nota máxima,
apresentava raciocínio rápido e ia bem em matemática. Den-
tre os quatro irmãos, destacava-se pela inteligência. Quan-
do adulto, surpreendia pelo dinamismo e rapidez com que
realizava testes no computador, superando os demais. No
entanto, �seu lado fraco� se observava quando repentina-
mente mudava de temperamento: �se mostrava bem, mas em
pouco tempo estava mal�. A convivência com ele e a irmã A.
era pacífica, mas com o irmão D. era permeada de conflitos.
Houve ocasião em que W. o esfaqueou, indo parar na delega-
cia. L. alega que havia rixa, ciúme e competição entre am-
bos, que não sabiam contornar os conflitos existentes. D. é o
irmão mais velho (37 anos) e, na seqüência nasceram W., L. e
A. De todos, W. é o mais violento. Ao ser contrariado parte para
a briga, sendo capaz de machucar o adversário. Refere que A.
também se mostra com atitudes violentas, mas em menor grau.
D. usa drogas desde os oito anos de idade. Quando cresceu
fazia �o que queria�: batia o carro emprestado do pai, foi
preso várias vezes e em uma das prisões contraiu AIDS.

O pai sofreu derrame aos 35 anos de idade, ficando
com metade do corpo paralisado, tendo passado por UTI.
Ele �não podia fazer nada� para intervir na educação dos
filhos, dada a limitação física. Hoje é falecido.

A mãe �não pegava cinta para bater em ninguém�,
nem tinha pulso firme. Quando havia situação conflituosa ia
para o quarto chorar.

Até o pai falecer, W. A. e L. viviam juntos e eram, de certa
forma, mais unidos. Após seu falecimento, cada qual tomou seu
caminho, mas L. alega que não via no pai um elo desta união.

Aspectos médicos
W. foi internado pela primeira vez no Hospital da Água

Funda em 31-01-99. Há dois meses vinha fazendo uso de medica-
ção, mas de forma irregular e associava a ela a ingestão de álcool.
A medicação prescrita era carbamazepina 800 mg/dia, carbonato
de lítio 900 mg/dia, imipramina 50 mg/dia e diazepan 10 mg/dia.

Foi adotada a mesma conduta medicamentosa acima
e  que não estava usando regularmente. W. começou a freqüen-
tar a sala de Terapia Ocupacional. Na enfermaria manteve
sempre um comportamento adequado. Não havia desentendi-
mentos com outros pacientes ou com a equipe de enfermagem.
Solicitava várias vezes o contato, referindo sempre ausência
de melhora com a medicação, que foi sendo mudada. Inicial-
mente procedeu-se ao aumento da dosagem do antidepressivo
usado, que posteriormente foi substituído por amitriptilina
cuja dosagem foi aumentada até 175 mg/dia e depois substitu-
ída por fluoxetina,  na dose de 20 mg/dia.

Referia que, dentre toda sua sintomatologia, prepon-
derava a vontade de auto destruir-se. Por várias vezes já se
havia cortado �por prazer, por passatempo�.

Fazia referência a ouvir a própria voz. �Discuto muito
comigo. Chego a perder a noção de onde estou, ou para onde estou
indo. Quando vejo há carros parando, quase me atropelando�.

W. estabelecia bom relacionamento interpessoal. Sua
mímica não apresentava modulação enquanto descrevia a
vontade de autodestruir-se ou mesmo ao referir as vezes em
que se havia cortado. Mostrava cuidado adequado com sua
aparência. Higiene bem cuidada, barbeado, roupas limpas.
Não havia evidências de distúrbios da senso-percepção. Seu
discurso era coerente, evidenciando pensamento de curso e
conteúdo normais. Fazia sempre referência a estar deprimido
mas não era claro para definir o que chamava de depressão.

Apesar da referência constante de sentir-se muito tris-
te e com um vazio interior imenso, o comportamento de W. era
discordante. Sua modulação de voz e facial não mostravam
esses sentimentos e, ao lado de sua cama, ele colocou uma
figura de mulher em roupas íntimas, o que a princípio tam-
bém falava contra a depressão do humor.

As referências de W. com relação à família � mãe, ir-
mãos, avós � eram de que ninguém manifestaria interesse por
visitá-lo ou levá-lo por ocasião da alta porque �já havia apron-
tado demais com todos�. Ele desconhecia o endereço atual da
mãe. Foi feita convocação ao padrasto em endereço fornecido
pelo paciente, mas ninguém da família atendeu ao chamado.

No 25º dia de internação fez um corte no pulso esquer-
do com uma lâmina de barbear, sem maiores proporções. Fez
ainda vários cortes superficiais nos dois antebraços com uma
latinha de refrigerante. Quando se conversou com ele sobre o
que fizera, não mostrou afetividade concordante com o fato em
questão, sem demonstrar preocupação com sua atitude, tratan-
do do assunto de modo superficial. Disse que seu objetivo não era
o suicídio. Que isso estava planejado �mais para a frente�.  Em 11-
03-99 novamente conseguiu uma lâmina de barbeador descartável
e escondeu-a na boca. Quando o plantonista foi chamado pela
enfermagem para vê-lo, referiu �gostar de sentir o sangue, de
sentir a cicatrização e depois fazer novamente� . No dia seguinte,
abordado pela médica assistente com relação ao fato ocorrido,
mantinha-se de boné na cabeça, desviando o olhar. Instado sobre
o valor de sua vida respondeu: �não há valor em minha vida�.

Outro aspecto evidenciado nos contatos com W. era a
tentativa de sempre colocar no outro a responsabilidade pelo
que lhe acontecia. Em 08-04-99 foi abordada com ele a possibi-
lidade de ir para a casa de algum familiar e como seria seu
comportamento se isso acontecesse. Suas colocações versaram
sempre sobre o mesmo tema: ser nervoso e precisar da colabora-
ção das pessoas que morassem na casa. Falava de sua
impulsividade e falta de paciência, mas não esboçava desejo de
controlar-se ou de tratar tal característica.

Em 04-05-99 W. queixou-se de estar sentindo muita
tristeza e angústia, sem vontade de sair da enfermaria e só o fez
para ir ao ateliê de arteterapia. Nessa data iniciou-se a redu-
ção da amitriptilina até posterior introdução de fluoxetina 20
mg diários uma semana depois e lorazepan, 4 mg diários.

Em 10-06-99 a fluoxetina foi substituída por paroxetina
20 mg diários. W. permaneceu negando melhora do vazio inte-
rior e do sentimento de tristeza até o final da internação. Quan-
do de sua saída estava medicado com carbonato de lítio 300 mg
(1-1-1), carbamazepina 400 mg (1-0-1), clorpromazina 100 mg
(0-1-0), lorazepan 2 mg (1-0-1) e paroxetina 20 mg (1-0-0).

Aspectos psicológicos
O atendimento psicológico individual teve início dois

dias após a internação. A abordagem adotada foi de orien-
tação psicodinâmica, com diferentes níveis de intervenção,
conforme a demanda apresentada pelo paciente e as estraté-
gias psicoterápicas ponderadas no caso.
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Em geral, os atendimentos ocorriam por iniciativa
da terapeuta, à exceção de alguns encontros nos quais o
paciente espontaneamente manifestou interesse por conver-
sar. Cabe ressaltar que nessas ocasiões, a razão precipitante
desta procura invariavelmente era a solicitação de informa-
ções sobre sua possível saída do Hospital, bastante temida
pelo paciente. W. evidenciou dispor de recursos cognitivos
bastante satisfatórios e bom nível cultural.

O tema preponderante dos atendimentos era a sensação
de �vazio� e sentimentos de desesperança frente ao futuro. Tendia
a rechaçar ou desvalorizar intervenções que apontassem para a
existência de recursos de enfrentamento dos quais poderia se
valer em seu cotidiano. W. dava ênfase a razões externas que
estariam associadas ao seu estado atual. Achava, por exemplo,
que o uso de drogas deixou-o com �seqüelas� neurológicas irre-
mediáveis dentre as quais a constante sensação de vazio. Valia-
se preponderantemente de mecanismos projetivos. Depositava
grande expectativa na perspectiva de acolhida da família ou na
busca de resoluções, por parte da equipe, de algumas necessida-
des mais emergenciais  (moradia, possibilidade de obter meios
para retornar ao trabalho, etc.). Chegou a mencionar sentimen-
tos de culpa ao avaliar sua falta de tenacidade para levar adiante
projetos de vida mais consistentes. Desqualificava-se por ter sido
irresponsável, sobretudo no que se referia aos cuidados que deve-
ria ter com sua filha. Este reconhecimento, contudo, era tênue e
superficial, não parecendo ser genuíno.

O paciente não descreveu qualquer situação ocorrida
nos últimos anos que representasse maior estabilidade, seja
no âmbito familiar, profissional, social ou em relacionamentos
afetivos. Exceção a isso foi a experiência de morar com a avó
no interior de São Paulo, situação esta que pareceu ser posi-
tiva, pois W. percebia nesta familiar um �continente� estável
de suas necessidades, sob os aspectos material e emocional.

Sobre sua infância e adolescência, referiu que gostava
de permanecer sozinho ou na companhia de pessoas mais ve-
lhas. Apreciava certas condutas que implicassem em �riscos�
(entrar em locais perigosos ou inusitados, por exemplo). Esteve
vinculado a grupos �alternativos� (�góticos�, �punks�).  Tam-
bém se interessou anteriormente pelo estudo de assuntos religi-
osos e filosóficos.  Hoje, considera-se ateu, convicção esta que se
associa a um enfoque de tonalidade depressiva / amargurada
do qual se valia em suas apreciações sobre assuntos diversos.
Falava mais sobre sua mãe, trazendo informações por vezes
contraditórias quanto ao tipo de vínculo afetivo que a mesma
teria com ele e com os demais filhos, deixando a entender que ela
não era geralmente muito acolhedora.

Sobre o pai, já falecido, trouxe impressões mais posi-
tivas. Descreve-o como empreendedor e preocupado com a
manutenção da família.

Reportava-se aos irmãos com ressentimento e, em par-
ticular, a um deles, também usuário de drogas, que costuma-
va espancá-lo e humilhá-lo sem motivo.

A atitude do paciente, no transcurso dos atendimentos
psicológicos, oscilava entre a indiferença e a empatia, ainda
que esta fosse bastante contida. Parecia oscilante também na
maneira como atribuía importância à figura da terapeuta. Tal
característica perdurou no transcurso de todo o atendimento.

A despeito da forma distante como se colocava, o pacien-
te não parecia destituído de afetividade. Era observador e reativo
às mudanças do ambiente e a certos fatos que lhe diziam respeito
na rotina do Hospital, tendendo a enfatizar, contudo, as experiên-
cias negativas, frente às quais apresentava intenso ressentimento.

Em certas ocasiões transparecia imaturidade e poten-
cial para atitudes impulsivas, desestabilizando-se fácil e in-
tensamente diante de algumas situações (quando confronta-
do com certas atitudes inadequadas e imediatistas que apre-
sentava, quando percebia-se em risco de ser deixado em con-
dição de �abandono� ou desinvestimento por parte da equi-
pe ou, ainda, quando percebia que as pessoas colocavam em

dúvida a sua alegada �depressão�). Reagia com hostilidade
a estas situações, valendo-se de ironias ou de franca
desqualificação das pessoas envolvidas. Em contrapartida,
era visível o vínculo positivo que estabeleceu com alguns pa-
cientes, em geral os mais seriamente comprometidos, junto aos
quais assumia uma atitude cuidadosa e de proteção.

Ao receber alta, o paciente foi orientado a dar segui-
mento ao atendimento psicoterápico, em nível ambulatorial.

Aspectos sociais
Inicialmente o atendimento ocorreu quando se perce-

beu que os familiares não haviam correspondido às convoca-
ções efetuadas para prestarem informações, bem como  para
serem orientados quanto ao tratamento proposto ao paciente.

Na entrevista inicial com o paciente , seu histórico fami-
liar deixa transparecer dificuldades, por parte de seus pais, para
acompanhá-lo e orientá-lo. A exemplo disso o paciente colocou
que, quando adolescente, o pai o autorizava a fumar maconha
�do portão para dentro� para que a polícia não o detivesse por
essa atitude. Com 18 anos de idade seu pai passou a desautorizá-
lo a usar a droga, devido à presença de crianças, quando passou
a utilizá-la às escondidas.

Ao atingir a maioridade seu pai arranjou-lhe empre-
go em estabelecimento bancário. W. passou a utilizar seu salá-
rio para adquirir bebida alcoólica e drogas, pois desde os 16
anos de idade não conseguiu mais parar. Devido ao uso de
álcool e drogas W. não se estabeleceu em nenhum emprego.
Em certa ocasião chegou a permanecer por apenas alguns
dias trabalhando em um banco, tendo sido dispensado.

Quanto à sua mãe, passa a fazer parte de sua história
sempre que o paciente se vê com dificuldades para conseguir um
local para morar. Por várias vezes, após procurar ajudá-lo ceden-
do-lhe roupas e moradia, ela percebia que W. não correspondia a
suas expectativas. Por isso mudou-se de endereço na tentativa de
afastar-se dele. Da última vez em que se viram, em período anterior
à admissão hospitalar, W. relatou que sua mãe apresentava-se mui-
to irritada por ter investido nele, comprando-lhe roupas, sapatos e
arranjando-lhe moradia. Tendo novamente se defrontado com sua
indiferença, colocou-o para fora de casa e não permitiu retorno.

Em relação aos seus irmãos, o paciente referiu que o mais
velho fez uso de drogas e contraiu AIDS. A irmã, que constituiu
família, o ajudou por diversas vezes, prestando-lhe auxílio materi-
al e moradia. Em visita domiciliar à referida irmã, esta confirmou
ter prestado auxílio ao paciente, cedendo sua casa para que W.
nela morasse. Porém, devido a furtos constantes de seus objetos,
passou a ficar inviável a permanência dele junto à sua família.
Nesta ocasião ela notava que W. se alterava, ficando muito irrita-
do pelo fato dela ter uma vida relativamente estruturada e ele não.
Percebia que W. comportava-se como se tivesse �três personali-
dades� (sic). De manhã mostrava-se bem, à tarde manifestava
atitudes inadequadas, à noite apresentava-se com postura ainda
mais radicalmente diferente. W. esteve internado em várias insti-
tuições, informou ela, onde se propos a realizar tratamento que,
no entanto, não levou a cabo.

Houve participação de outros parentes, como a avó ma-
terna e tios paternos que tentaram ajudá-lo, cedendo moradia ou
custeando clínicas onde iniciava tratamento, contudo acabaram
por se afastar, por perceberem o pouco empenho do paciente.

Diante da impossibilidade de retornar ao convívio
familiar e em vista do quadro psiquiátrico ter se estabiliza-
do, a equipe se viu diante da necessidade de procurar alter-
nativas para a resolução do caso e encaminhou-o para tirar
segunda via de seus documentos (certidão de nascimento,
carteira de identidade e carteira de trabalho).

Também efetuaram-se contatos com instituições que
oferecem tratamento específico para abuso de drogas, mas
houve dificuldade de encaminhá-lo, porque estas institui-
ções exigiam o acompanhamento familiar durante o trata-
mento e por não haver quem financiasse as despesas.
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Após quatro meses de internação, os tios paternos o visi-
taram no Hospital e se propuseram a custear moradia e a ajudá-
lo a conseguir trabalho. Antes desta visita W. mantinha o sentimento
de que sua família não lhe daria qualquer apoio, demonstrando
desinteresse em restabelecer vínculos. No último contato efetuado
com os referidos tios, ficou acordado que se responsabilizariam
novamente pelo paciente. Comprometeram-se a custear temporari-
amente uma pensão, bem como alguns outros gastos básicos para
sua subsistência, até que ele conseguisse se manter sozinho.

Após três meses da alta, em contato telefônico com
uma prima, esta informou que W. estava ainda morando na
pensão e que estava trabalhando em serviços avulsos.

Arteterapia
W. descobriu o ateliê de arte em sua quarta semana de

internação. Apresentou-se sozinho, perguntando sobre a rotina de
funcionamento e logo começou a trabalhar. Trazia no bolso um
papel com as idéias que queria desenvolver, entretanto, não deu
acesso a esses planos, só mostrando seus trabalhos quando isso era
claramente pedido. Tendo em vista este tipo de atitude, optou-se por
deixar o paciente à vontade para fazer seus trabalhos. Observou-se
que W. explorava várias técnicas e linguagens enquanto desenvol-
via suas idéias. Usava colagem, desenho, pintura, às vezes figurati-
vos, às vezes geométricos tendendo ao concreto, outras vezes man-
chas e formas indefinidas caracterizando uma produção muito rica
e com um resultado final sempre muito agradável ao observador. Os
títulos eram bem visíveis no topo da folha, com temas do tipo: �casa
da noite eterna�, �psicose�, �cemitério de elefantes�.

Sobre sua expressão artística, mencionou que gostaria
que as pessoas vissem em suas obras seu �desespero� devido à
sua situação. Chamava suas obras de �macabras�, mas percebia
que muitas vezes perdia o impacto dessas produções, pois usava
cores e material com brilho. Além disso, as pessoas que comenta-
vam seus trabalhos nem sempre se impressionavam no sentido
desejado por ele. Com esta colocação do paciente, a arteterapeuta
sentiu-se à vontade para apontar que sua produção estava mos-
trando não só coisas �macabras�, mas também cores e brilhos e
que isso também era obra dele. Passou a usar técnicas em que a
tinta era diluída ou escorrida. Solicitou mais tempo para fazer
seus trabalhos e passou a usar as oficinas terapêuticas para cons-
truir painéis com sucata de madeira. Aos poucos, foi fugindo dos
limites do suporte passando a fazer esculturas, explorou também
trabalhos com sucata de ferro nunca deixando de usar cores
fortes, com contrastes brilhantes em todos os seus trabalhos.

Nas semanas anteriores à alta, foi trabalhado com W. o
destino que daria à sua obra. Inicialmente, o paciente pensou em
queimá-la, alegando não ter lugar para guardá-la. Foi dada a
liberdade para W. destruir sua obra (ao se destruir criações dá-se
oportunidade para o surgimento de novos processos criativos)
mas também lhe foi assegurado que poderíamos guardar seu
material ou vendê-lo, revertendo o dinheiro conseguido para ele.
Apontou-se também para o paciente que do ponto de vista estéti-
co, sua produção foi bem trabalhada, reforçando que ele havia
produzido obras de arte. Após pensar por alguns dias W. decidiu
deixar sua obra no HAF, pedindo que usássemos seus trabalhos
para decorar o Hospital, sendo que ele mesmo começou a colocar
alguns em ambientes de trânsito de pacientes e familiares.

Do ponto de vista da arteterapia, W. foi capaz de expres-
sar-se, criar e tomar posse de sua criação, decidindo o que fazer
com ela. Sua produção mostra talento para as artes plásticas e
também um modo de experimentar sentimentos intensos sem o uso
de recursos auto-destrutivos (drogas, automutilação), entrando
em contato com sentimentos que não reconhecia como seus.

Seu silêncio �verbal� foi respeitado, pois a eloqüên-
cia de sua obra falou por si.

Discussão

O paciente evoluiu sem mudança significativa no qua-

dro inicial. Ao final do período de internação, solicitou li-
cença médica para que providenciasse segunda via de al-
guns documentos que havia perdido, necessitando deles para
reingressar no mercado de trabalho, que era sua pretensão.

Nas duas primeiras licenças concedidas providenciou
os documentos programados. Chamou a atenção, entretanto,
o fato de, em ambas as vezes, retornar ao Hospital com novos
pertences (roupas, um par de tênis importado e uma bijuteria).
Explicou que as roupas semi-novas foram adquiridas por pre-
ço extremamente módico através do uso de uma parcela do
dinheiro que lhe foi fornecido pelo Hospital para o transporte
e alimentação durante sua licença. Quanto ao tênis, disse que
o adquirira a crédito com o cartão de uma loja de departa-
mentos. Relatou que não se preocupava em demasia com o
fato de não ter condições para saldar a dívida, pois, mais
adiante o faria, quando voltasse a trabalhar. Posteriormente,
soubemos que este cartão não estava entre seus documentos
guardados no Hospital, colocando em dúvida sua existência.

Em ambas as ocasiões alegou que �sabia se virar� e
que �tinha certos contatos� nas ruas, fatos que o subsidiavam
a não pagar transporte, se quisesse, e a conseguir o dinheiro
suficiente para complementar o preço de suas aquisições.

Na última licença concedida, o paciente retornou
sem o documento programado, alegando não ter consegui-
do tirar o documento. Chamou a atenção o fato do paciente
ter-se demorado além do esperado para retornar da licença,
considerando seu informe de que fora dispensado da repar-
tição na qual tiraria o documento.

Ao retornar da licença, porém, referiu ao plantonista que
não lhe teriam sido fornecidos recursos para o transporte e o lanche.

Confrontado pela equipe sobre o teor das informações
que prestara ao plantonista, afirmou, sem qualquer ressonância
afetiva, que não havia dito em absoluto o que estava anotado no
prontuário e que o plantonista �entendeu mal� suas explicações.

Em todas estas ocasiões ficou evidenciado que o pa-
ciente dispunha de impulso vital, motivação e capacidade
de organizar-se, de modo a realizar as tarefas propostas, fato
este que, mais uma vez não falava a favor do quadro depressivo
sempre alegado por W. Aliás, demonstrou apreciável
�traquejo� para resolver as situações que o envolviam.

Também ficou claro que o paciente burlava regras, indo
além do propósito inicial de suas licenças. Ademais, a equipe
cogitou a possibilidade de que W. tivesse adotado condutas
ilícitas (roubo? �acordos�?) a fim de adquirir as mercadorias
que trouxe da rua.  Suas explicações sobre como as conseguira
eram inconsistentes, quando não francamente inverossímeis.

Quando o paciente chegou ao Hospital, a hipótese diagnóstica
colocada e que melhor abrangia os sintomas referidos era a de um
quadro depressivo, ainda não especificado. No entanto, com o
passar dos dias, através da observação da conduta do paciente, de
sua participação nas rotinas do Hospital e com os dados fornecidos
pela família, foi possível a revisão dessa hipótese diagnóstica.

Observamos também que o paciente não se aprofundava
em seus relacionamentos. A qualidade dos vínculos interpessoais
era caracterizada por seletividade, mas sem que fosse permiti-
do o estabelecimento de uma ligação mais estreita.

Nas duas vezes em que houve automutilação não cons-
tatamos em sua atitude características depressivas. Não se
percebia intenção suicida, mas, preponderantemente, um an-
seio por chamar a atenção. Ademais, os ferimentos produzidos
eram de pouca gravidade, insuficientes para colocar o paci-
ente em condição de risco de vida iminente.

Sempre presente era a afirmação de W. de um �vazio
interior�, sendo esta a justificativa que fornecia para suas
automutilações. Tal queixa esgotava-se em si mesma, pois o paci-
ente, ao mesmo tempo que solicitava ajuda, limitava-se a se quei-
xar indefinidamente, sem assumir uma participação mais ativa no
tratamento, exceto quanto à Arteterapia, onde usava a arte como
objeto intermediário para o contato com seus conteúdos internos.

Amorim, A. B. e cols. - Comorbidade entre depressão e transtorno de personalidade.
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Ao longo da internação, acrescentando-se dados da
história de sua vida, percebemos alguns aspectos de
desadaptação psicossocial, que aliados à baixa resposta ao
uso de medicamentos antidepressivos nos conduziram a novas
hipóteses diagnósticas no campo dos transtornos de personali-
dade, onde os sintomas, aparentemente depressivos, encontra-
vam contexto mais amplo. Dentre os transtornos de personali-
dade consideramos ser mais pertinente o Transtorno de perso-
nalidade emocionalmente instável de tipo Borderline.

Segundo a CID 10 (1993)(1), para que se possa fazer
um diagnóstico de Transtorno de Personalidade devem ser
satisfeitos os seguintes critérios:
- Padrão de comportamento persistente que surge precoce-
mente no desenvolvimento individual, como resultado tanto
de fatores constitucionais como da experiência social.
-  Representam desvios significativos dentro de uma certa cultura.
-  Abrangem múltiplos domínios de comportamento e funcio-
namento psicológico.

Todavia, para que possamos falar de um Transtorno
de Personalidade emocionalmente instável, as característi-
cas a serem preenchidas seriam (pelo menos três):
-  Tendência a agir impulsivamente e sem levar em conta as
conseqüências.
-  Humor imprevisível e caprichoso.
-  Tendência a ter rompantes de emoção e incapacidade de
controlar explosões de comportamento.
-  Tendência a comportamento querelante e a ter conflitos
com os outros.

Para o sub tipo Borderline, em adição, teríamos:
-  Perturbações da auto-imagem, objetivos e preferências internas.
-  Sentimentos crônicos de vazio.
-  Relacionamentos interpessoais intensos e instáveis, levan-
do com freqüência a crises emocionais.
-  Tendência a comportamento autodestrutivo, incluindo
gestos e tentativas de suicídio.
-  Esforços excessivos para evitar abandono.

Considerando o exposto acima, o paciente preen-
cheria os critérios que se seguem:
1. Para Transtorno de Personalidade:

-  Padrão de comportamento persistente.
-  Surgimento precoce das alterações.
-  Padrão inadequado para a cultura onde está inserido.
-  Abrange alterações em várias esferas:
Cognição � interpreta de modo muito peculiar as pessoas e
os fatos com percepção alterada de si mesmo e dos outros.
Afetividade � respostas emocionais inadequadas.
Descontrole dos impulsos
Inadequação nos relacionamentos, manifesta em atitudes
de manipulação e nas situações interpessoais em geral.

2. Para Transtorno de Personalidade emocionalmente instável:
-  Tendência a agir inesperadamente e sem considerar as
conseqüências.
-  Acessos de violência e incapacidade de controlar as
manifestações de comportamento resultantes.
-  Humor instável e caprichoso.

3. Para o tipo Borderline:
-  Incerteza sobre a auto-imagem, sobre seus objetivos e
preferências internas.
- Envolvimento em relacionamentos intensos e instáveis,
muitas vezes com conseqüentes crises emocionais.
-  Atos recorrentes de dano a si próprio.
-  Sentimento crônico de vazio.

Ao examinarmos a literatura acerca dos transtornos
de personalidade, encontramos a existência de uma significa-
tiva comorbidade destes com os transtornos de humor. Em
estudo de uma amostra de 275 pacientes ambulatoriais com
traços depressivos, evidenciou-se que 74% deles também re-

ceberam o diagnóstico de transtorno de personalidade (Shea
et al., 1990 in Schestatsky, 1999)(2). Estudos feitos com popula-
ções clínicas constataram taxas de prevalência de transtor-
nos de personalidade borderline de 23 a 67% em pacientes
internados com depressão maior unipolar (Docherty et al.,
1986 in Schestatsky, 1999)(2). Em um estudo de seguimento a
longo prazo (Stone e cols., 1987 in Gabbard, 1998)(3), havia
uma sobreposição de 69% entre transtorno afetivo maior e
transtorno de personalidade borderline. O DSM-IV (1995)(4)

corrobora tais achados, apontando que é freqüente a associ-
ação entre transtorno de personalidade borderline e transtor-
no de humor. Gunderson e Phillips (1991) in Gabbard (1998)(3),
revisando todas as evidências disponíveis sobre a interface
entre transtorno de personalidade borderline e depressão maior,
concluíram que os dois transtornos freqüentemente co-exis-
tem numa pessoa, mas não têm maior relação.

Segundo Gabbard (1998)(3), um problema comum que
o clínico enfrenta é a diferenciação entre a depressão típica da
personalidade borderline e a do transtorno afetivo maior, pois os
pacientes borderline podem utilizar o termo �depressão� para a
descrição de sentimentos crônicos de enfado, vazio e solidão,
mas em termos diagnósticos podem faltar os sinais típicos de
depressão maior (perturbação do sono, perda de interesse em
atividades que anteriormente produziam prazer, culpa, falta de
energia, autodepreciação, perda de apetite, perda de libido,
retardo psicomotor), em sua maioria ausentes no paciente
relatado.

A importância clínica da comorbidade entre trans-
torno de personalidade e transtorno de humor se expressa,
atualmente, na constatação de que a mesma influencia des-
favoravelmente a apresentação, curso e prognóstico dos
transtornos de humor: pacientes com transtorno de persona-
lidade concomitante tentam mais o suicídio, respondem me-
nos aos tratamentos, têm menos remissões completas e apre-
sentam menores níveis de readaptação social após cada epi-
sódio (Girolamo & Reich, 1993 in Schestatsky, 1999)(2).

Derivado da colocação dos autores acima citados, jul-
gamos ser importante a discussão sobre o atual sistema de assis-
tência em saúde mental quando de casos análogos ao descrito.

A quase que total refratariedade do paciente ao trata-
mento proposto também nos confrontou com os alcances e limi-
tações terapêuticas da equipe de saúde mental quando de casos
deste tipo.  Indagamos qual a abrangência do tratamento e
mesmo qual a pertinência da hospitalização em casos seme-
lhantes. Ademais, julgamos tratar-se de paciente que idealmente
deveria ter um seguimento especializado ambulatorial a longo
prazo, fato que não está garantido por diferentes fatores: a cons-
tituição emocional do paciente e a falta de retaguarda familiar
mais sistemática � ambos fatores complicadores quanto à adesão
ao tratamento � além da incerteza de uma assistência ambulatorial
que contemple as peculiaridades do caso, sobretudo no que se
refere aos achados psicodinâmicos de personalidade.
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Trauma penetrante do pênis: resultados funcionais.
Penetrating trauma to the penis: functional results.

GOLDMAN, H.B.; DMOCHOWSKI, R.R.; COX, C.E.
J Urol, 155: 552-3, 1996.

Os autores estudaram no Departamento de Urologia da Universidade de Tenessee 26 prontuários de pacien-
tes que sofreram trauma penetrante do pênis entre julho de 1990 e dezembro de1994. Avaliaram o mecanismo da
lesão, alterações físicas locais, exame de urina, presença de sangue no meato, injúrias associadas, aspecto per e pós-
operatório, bem como a subseqüente capacidade de ter ereção.

Dos 26 casos revistos, 20 foram por revólveres, 5 por espingardas e um por arma branca. A idade dos pacientes
variou de 16 a 67 anos (média de 30 anos). Não foi possível estimar o calibre da maioria das feridas por revólveres.
A lesão foi no eixo peniano em 22 pacientes, na glande em 2 e na pele isoladamente em outros 2. Lesões associadas
ocorreram em 20 dos 26 casos e situaram-se nos membros inferiores (13), escroto superficialmente (5), testículo
unilateral (2), testículo bilateral (1), epidídimo (1), uretra (4), nádega (3), parede abdominal inferior (2), intestino
delgado (1), vértebra lombar (1).

O sangue no meato ocorreu em 3 dos 4 pacientes com lesão uretral e em 1 de 22 pacientes sem evidência de
comprometimento da uretra.

A uretrocistografia retrógrada foi realizada em 81% dos pacientes e houve extravasamento do meio de contraste em três.
Todos os pacientes que estavam hemodinamicamente estáveis foram candidatos à cirurgia, a não ser aqueles

com lesões superficiais ou com um único projétil, sem sangramento ou lesão uretral. Dos 26 pacientes, 16 foram
submetidos à cirurgia com reparação das lesões.

O seguimento foi realizado em 16/26 pacientes (62%), incluindo 11/15 (73%) com lesões do eixo peniano num
tempo que variou de 1 a 31 meses (média de 12 meses). Todos os pacientes com lesões do eixo peniano que foram
acompanhados estavam potentes (73%). Dois com danos mínimos que não sofreram exploração cirúrgica, estavam
bem. Apenas 2 pacientes com lesões mais extensas e destrutivas tiveram disfunção da ereção.

Comentário editorial

O trauma penetrante do pênis é relativamente raro devido à sua localização e mobilidade, sendo relacionado no
passado ao mister militar(1). O presente trabalho chama a atenção, logo de início, pela expressiva casuística reunida,
perfazendo uma média aproximada de 6,5 casos/ano. É curioso que os autores não especulem sobre os possíveis fatores
que predispuseram tal cifra, aliás, condição patológica esta pouco vivenciada pela maioria dos urologistas.

Deve-se salientar a cifra de bons resultados obtida no que se refere à potência, indicando pequeno dano da
vascularização cavernosa apesar da lesão. É de se supor que uma perda mínima da túnica albugínea e do tecido
cavernoso por um ferimento penetrante não comprometa a ereção peniana ulterior.

Nesta série, a uretrorragia estava associada à lesão uretral em 75% dos casos, ao passo que a micro-hematúria
não. Ademais, ou autores corroboraram outros estudos onde, em situações similares, houve baixos índices de lesão
uretral (1,2,3). Dessa forma, parece que a uretrocistrografia retrógrada realizada em 81% dos pacientes, poderá ser
indicada com mais critério, ou seja, em casos de traumas penetrantes de baixa velocidade, uretrorragia, dificuldade
miccional ou trajetória do projétil próxima à uretra. Contudo, na dúvida, realiza-la, em virtude de sua simplicidade
e informações fornecidas.
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RESUMO COMENTADO

Rotina exploratória com tomografia computadorizada em pacientes
cistectomizados: muda a conduta?

Usual practice of computerized tomography in cystectomy
 patients: does it change management?

HERR, H. W. & HIITON, S. - Urology, 47(3): 324-5, 1996.

Entre janeiro de 1993 e julho de 1995 os autores avaliaram 105 pacientes não selecionados, consecutivos,
com câncer vesical invasivo, porém não metastático, que foram submetidos à cistectomia. Todos os pacientes tinham
apresentado a neoplasia com invasão muscular e foram submetidos inicialmente à ressecção transuretral (RTU) e
bimanual sob anestesia. O tumor primário foi estadiado como confinado à bexiga (T

2
), disseminação extravesical

(T
3
) e envolvimento dos órgãos adjacentes (T

4
).

Cada paciente realizou uma tomografia computadorizada (TC) abdomino-pélvica duas semanas após a RTU
e seis semanas após a cistectomia. As avaliações do radiologista e dos autores foram efetuadas. A suspeita de
metástases ganglionares pélvicas foi baseada no tamanho e na distribuição dos nódulos. A TC foi interpretada como
normal, suspeita ou positiva se identificasse nódulos na pélvis < 1 cm, entre 1 e 1,9 cm e > 2,0 cm, respectivamente,
ou se houvesse nódulos > 1,0 cm no retroperitônio. Os pacientes foram submetidos à cirurgia ou à biópsia por agulha
em casos selecionados se o achado da TC ou a situação clínica indicassem, isto é, uma vez documentada metástase
ganglionar, a cirurgia seria evitada e preferida a quimioterapia. A avaliação exclusiva pela TC do tumor primário
não impediu a cirurgia.

A TC foi anormal (nódulos > 1,5 cm) em 32% e normal (nódulos < 1,5 cm) em 68% dos 28 pacientes com
glânglios positivos. Dos 52 casos com tumor T

2
, a TC foi anormal em 6, 14% (1 de 7) com nódulos positivos e 11% (5

de 45) com nódulos negativos, enquanto que 53 pacientes com tumor T
3,4

, 15 revelaram-se anormais, 38% (8 de21)
com nódulos positivos e 22% (7 de 32) com nódulos negativos. A TC mudou a conduta (a biópsia adiou a cirurgia)
em 2 (2%) dos 105 casos.

Os autores concluem que a TC não foi útil na conduta de tumores T
2
 operáveis, mas poderia mudar a terapia

em pacientes selecionados com tumor T
3,4

 que são candidatos à cistectomia.

Comentário editorial

A TC é rotineiramente utilizada na avaliação da neoplasia vesical invasiva, objetivando-se verificar a exten-
são do tumor primário e a identificação de metástases ganglionares. Entretanto, a TC é relativamente limitada na
detecção extravesical do tumor e é falha na visibilização de gânglios positivos na metade dos casos(1). Tais observa-
ções questionaram a utilidade prática da TC no estadiamento do câncer da bexiga localmente avançado(2).

Os autores não encontraramem 68% dos casos (19 a 28) gânglios na TC (falsos negativos) e, o índice de
gânglios observados na TC sem que os pacientes os tivessem foi de 16% (12 de 77). Assim, a doença ganglionar
microscópica e a sua disseminação poderão não ser detectadas pela TC. Por sua vez, a linfoadenopatia benigna
poderá ser secundária à neoplasia ou à RTU, o que tornaria a biópsia desnecessária.

O ponto fraco deste estudo é que tanto a técnica quanto à qualidade das imagens realizadas pela TC não
puderam ser confrontadas com outras avaliações. Entretanto, os índices alcançados falam por si mesmos e apontam
para a pouca importância que a TC tem na avaliação dos pacientes com câncer vesical T

2
.
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