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1. Medicina - Periódicos

O Valor das Publicações Científicas

Desde tenra idade aprendemos a valorizar o que advém de esforço, que por definição
implica em dedicação, vontade, visando sempre à obtenção de êxito. Quando o esforço é
conjunto, isto é, desempenhado por um grupo de pessoas afins, com os mesmos objetivos, como
parece que somos nesta nossa amada Escola de Medicina, as ações se dividem e os grandes
sacrifícios e esforços se amenizam. Tentei conjuntamente com nosso jornalista e amigo Gustavo
Maia reunir forças com os Chefes de todos os Departamentos da Instituição, que nomearam um
representante cada um para, em conjunto, traçarmos metas para a Revista Perspectivas Médicas.
Dessa ação, todavia, não adveio um único trabalho para publicação em nossa Revista. Assim
sendo, na qualidade de Editor-Chefe deste periódico, conclamo a nossos docentes colaboração
com a próxima ação que idealizei � convocarei professores para escrever sobre temas específicos,
escolhidos por uma Comissão criada entre os membros do Conselho Científico da Revista. Tais
temas deverão ser escritos num prazo pré-determinado, de 30 a 45 dias, com revisão bibliográfica
atualizada. A BIREME e a Biblioteca da Faculdade de Medicina de Jundiaí colaborarão para
a realização dos levantamentos bibliográficos. Temos a certeza de que será um sucesso, porque
sempre acreditei em nossa força e pujança docente.

Os Editores de Periódicos geralmente ficam conhecidos como uns chatos que vivem
cobrando trabalhos, artigos e que não reconhecem os muitos afazeres que temos. Nos obrigam
até mesmo a inventar desculpas diversas - e por que isto ocorre? Por que se comportam assim
a maioria daqueles que simplesmente não publicam ou mesmo desejam publicar mas não
conseguem? Entre muitas causas, pode ser por falta de estímulo, dificuldade para redigir um
manuscrito, perfeccionismo, medo de possíveis críticas. Qualquer que seja o fator, é perfeitamente
contornável. Quanto às críticas, dê de ombros � que faça melhor quem conseguir.

Por que publicar?
Satisfação e estímulo docente e discente, qualificação e projeção de nossa

Faculdade. Não são excelentes motivos? Publicar ainda é a melhor forma de transmitir
experiência e conhecimentos. Se forem novos conhecimentos, melhor ainda! Advém daí a
importância da publicação de no mínimo 50% de artigos originais, fato que nos levará à
reindexação da PERSPECTIVAS MÉDICAS da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

Um assunto que tem sido muito sugerido é a publicação de nossa Revista exclusivamente
on line, contudo nossa Escola já possui 34 anos de existência e história, um museu com bom
acervo, necessitando portanto ter cada volume editado impresso, visando à preservação da
memória da Instituição. A Revista continua disponível também pela Internet, no site fmj.br.

Talvez seja desnecessário tentar enfatizar aqui o que é óbvio, contudo nunca é
demais relembrarmos que a Ciência vive da curiosidade, da vontade, do ímpeto, de valores
muitas vezes individuais, de Homens que acrescentaram muito com seu próprio RACIOCÍNIO.

Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço.
                                                                                                Editor-Chefe.
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO
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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,

incluindo aspectos pessoais.

* Resumo Comentado - breve comentário sobre assun-

tos já publicados na própria Revista ou artigos publi-

cados em outros veículos de divulgação científica, com

referências.

* Comentários Breves - de assuntos variados de inte-

resse 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, 13(1): 3-4, jan/jun 2002.

1.Endereçar o material à Faculdade de Medicina
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 Conselho
Editorial da Revista Perspectivas Médicas.

2. Todo o material deve ser datilografado em espaço
duplo, em papel sulfite branco tamanho A4, com mar-
gens laterais de 3 cm., e enviado em duas vias impressas
em papel, além de disquete ou CD. 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 - endere-
ço completo, incluindo CEP, telefone/fax e e-mail, se hou-
ver, 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 in-
cluir no cabeçalho à esquerda, o sobrenome do autor
principal e as iniciais, separadas por vírgula, segui-
das das palavras �e col.� - (no caso de haver apenas
um colaborador) ou das palavras �e cols.�- (no caso
de mais de um colaborador), seguindo-se o nome do

artigo. Exemplo: Alves, L.C. e col. (ou cols.) - Perspec-
tivas futuras em implantes cocleares.

5. A partir da segunda página, numerá-las  em
seqüência, no canto superior direito. No rodapé de cada
página, escrever no canto esquerdo: Revista Perspec-
tivas 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, fazendo
referência à essência do assunto, incluindo introdu-
ção com objetivo(s)  do trabalho, método de estudo,
resultados e conclusões. Não serão aceitos, sob quais-
quer pretextos, artigos sem fundamentação ou que nada
apresentem de contribuição científica verdadeira.

7. A terceira página e as subseqüentes devem conter
o texto, seguindo a ordem: Introdução, Material ou
Casuística e Método, Resultados, Discussão, Conclu-
são(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 numera-
das 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 do texto. Usar o Index Medicus para abre-
viaturas dos Jornais e Revistas. Sobrenomes e iniciais
dos autores devem ser colocados em letras maiúsculas.
Usar negrito em lugar dos grifos abaixo. 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 e desenhos devem ser
legendados, com tamanho 9x12 cm.
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Artigo ainda não publicado.

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo apresentar
a técnica de Nissen modificada, preconizada em adultos
por Aranha e Brandalise (1995) e aplicada no tratamento
do refluxo em crianças. Os autores realizaram 20
operações anti-refluxo pela técnica de �Nissen
modificada� por videolaparoscopia no período de janeiro
de 1996 a maio de 1999. A idade dos pacientes foi em
média de 2 anos e 8 meses. Os sintomas principais da
doença que motivaram a indicação cirúrgica foram
vômitos, regurgitação, bronquites e pneumonias. O tempo
médio de cirurgia foi de 75 minutos. Onze pacientes
apresentaram complicações leves  no pós-operatório
imediato e 1 caso com complicação grave. Concluindo,
a aceitação definitiva da fundoplicatura laparoscópica
como o �padrão ouro� para o tratamento da DRGE vai
depender de um maior tempo de seguimento clínico dos
pacientes bem como da realização sistemática de
avaliações funcionais pós-operatórias. Os autores,

Resultados da fundoplicatura laparoscópica no tratamento
da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) em crianças.

Laparoscopic fundoplication in the treatment of
gastroesophageal reflux disease (GRD) in children.

Palavras-chave: esofagite de refluxo; fundoplicatura laparoscópica.
 Key words: reflux esophagitis; laparoscopic fundoplication.

* José Lúcio Martins Machado
** Paula Buozzi Tarabay

*** Rodrigo Senapeschi Garita
**** Marcelo Lopes Furtado
***** Willian Maia Cavarsan
***** Érika Veruska O. Paiva

baseados nos resultados encontrados até o momento, à
parte da necessidade da realização de estudos numéricos
mais profundos, expressivos e prolongados, encontram-
se otimistas o suficiente para continuar optando pela
realização da fundoplicatura laparoscópica tipo �Nissen
modificada�.

Summary

The purpose of the present study is to present the
utilization of the technique of Nissen, which was modified
and preconized in adults by Aranha and Brandalise
(1995), in the treatment of reflux in children. The authors
performed 20 anti-reflux videolaparoscopic operations
using the �modified Nissen technique� between January
1996 and May 1999. The mean age of the patients was 2
years and 8 months. The main symptoms which caused
surgery to be indicated were vomiting, regurgitation,
bronchitis and pneumonia. The mean surgery time was
75 minutes. Eleven patients presented mild complications
during the post-operation period and there was one case
of severe complication. In conclusion, the definitive
acceptance of laparoscopic fundoplication as a �golden
standard� for the treatment of GRD depends on a longer
follow-up period as well as regular post-operation
functional evaluations. Though aware of the need for
further studies on the matter, the authors , based on the
results so far obtained, are optimistic enough to go on
using laparoscopic fundoplication with the modified
Nissen technique.

Introdução

A prática da fundoplicatura laparoscópica para
o tratamento da Doença do Refluxo gastroesofágico
(DRGE) em crianças vem sendo amplamente difundida
no âmbito da Cirurgia Pediátrica em função da sua
factibilidade, da boa tolerância pelo paciente e do seu
evidente benefício no alívio dos sintomas da doença.
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Diversas são as técnicas operatórias realizadas
no intuito de corrigir a DRGE. Dentre as mais utilizadas
estão as fundoplicaturas totais (Nissen) (1) ou parciais
(Lind) (2). Com o surgimento da videolaparoscopia
cirúrgica nos últimos anos, essas passaram a ser
empregadas com sucesso ainda maior, dado o reduzido
trauma operatório e elevada eficácia deste tipo de
procedimento (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

O presente trabalho tem por objetivo apresentar
a técnica de Nissen modificada, preconizada em adultos
por Aranha e Brandalise (1995) e aplicada no
tratamento de refluxo em crianças, que aparenta ser de
realização mais simples por videolaparoscopia e que
não só proporciona uma satisfatória contenção do
refluxo, como minimiza alguns dos inconvenientes das
demais técnicas (10, 11).

Casuística e Métodos

A. Casuística
Os autores realizaram 20 operações anti-refluxo

pela técnica de �Nissen modificada� por videolaparos-
copia no período de janeiro de 1996 a maio de 1999,
sendo 12 do sexo masculino. A idade média dos
pacientes foi de 2 anos e 8 meses, com extremos de 6
meses e 10 anos.

Os sintomas principais da doença que motivaram
a indicação cirúrgica são apresentados no Gráfico 1. O
tempo médio de tratamento clínico prévio foi de
aproximadamente 10 meses e 15 dias, com extremos de
30 dias até 21 meses e 11 dias. Todos os pacientes foram
submetidos a exame radiológico contrastado (com
presença de vários episódios de refluxo durante o exame)
e endoscopia digestiva, em que se verificaram  graus
variados de esofagite (entre moderada e grave).

Gráfico 1 - Distribuição percentual dos pacientes segundo
a freqüência de sinais e sintomas de RGE.

B. Método

Descrição da Técnica Cirúrgica

1. Os pacientes foram submetidos à anestesia geral e
posicionados em decúbito dorsal horizontal.

Figura 1 - Disposição do paciente na mesa operatória.

2.  Foram utilizados 5 trocartes, sendo um para câmera,
dois de 3 mm para o afastamento cranial do fígado e
tração caudal do estômago e dois de 5 mm utilizados
pelo cirurgião principal.

3. A disposição das �portas� para os trocartes está
esquematizada na Figura 2.

Figura 2 - Disposição das �portas� para introdução
dos trocartes. a) trocarte de 3mm para introdução do
endoscópio; b) e c) trocartes do cirurgião de 5mm cada
um; d) e e) trocartes de 3mm para auxiliares (tração do
estômago e afastamento do fígado respectivamente).

4. Realizou-se dissecção junto à transição esofa-
gogástrica para adequada visualização do hiato
esofágico e aproximação, dos braços do pilar direito
do diafragma, utilizando-se o fio 000-multifilamentar
não absorvível.

%
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5. Foram dados um ou dois pontos de aproximação dos
braços do pilar diafragmático em forma de �X�.

A técnica de Nissen modificada foi assim
realizada (Figuras 3 e 4):
a) Liberação do fundo gástrico, em especial de sua

parede posterior sem ligadura dos vasos breves;
b) Passagem do fundo gástrico por detrás do estômago

abdominal;
c) Realização de ponto semelhante à técnica de Nissen,

suturando apenas estômago ao estômago e com o
cuidado necessário para não provocar a constritura
do esôfago;

d) Realização de 4 pontos acima e abaixo deste
primeiro já realizado, envolvendo o fundo gástrico
e as paredes ântero-laterais do esôfago abdominal,
à semelhança da técnica de Lind.

Figura 3 � Detalhe do ponto em X na hiatoplastia.

Figura 4 � Técnica da fundoplicatura de �Nissen
modificada�.

Resultados

Em todos os casos, foi possível valer-se do
método operatório sem necessidade de conversão para
cirurgia aberta.

O tempo médio de cirurgia foi de 75 minutos, com
extremos de 40 e 140 minutos. As complicações no pós-
operatório imediato são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Complicações apresentadas no Pós-
operatório imediato no grupo de pacientes portadores
de RGE submetidos a fundoplicatura laparoscópica.

Não se registraram casos de sangramento,
abscessos ou hematomas. A reintrodução da dieta deu-
se após 24 horas à cirurgia, sendo o período médio de
internação de 4,5 dias ± 9,57 dias.

Todos os pacientes operados permaneceram em
acompanhamento ambulatorial, sendo que os queixosos
foram submetidos a exames de controle para melhor
esclarecimento dos sintomas. As complicações tardias
ao tratamento operatório são apresentadas na tabela 2.

Tabela 2 - Complicações apresentadas no Pós-
operatório tardio no grupo de pacientes portadores de
RGE submetidos a fundoplicatura laparoscópica.

Três pacientes foram submetidos a endoscopia em
torno do 7º dia de pós-operatório devido a queixas de
disfagia; em 2 deles verificou-se a presença de edema de
mucosa da transição esofagogástrica acompanhada de
pequeno corpo estranho em nível esofágico, com
franqueamento do aparelho pela válvula realizada sem
dificuldades. O 3º paciente apresentava estenose péptica do
esôfago, já diagnosticado no pré-operatório e foi submetido
a diversas dilatações esofágicas, tendo boa evolução. Foram
necessárias 2 reoperações. A primeira, no 3º dia de pós-
operatório devido a perfuração inadvertida do esôfago no
período transoperatório, exigiu rafia da lesão e drenagem
da cavidade. A segunda reoperação, realizada no 5º dia de

Total

Disfagia/Engasgo

Vômitos

Infecção respiratória

Distensão Abdominal

Ileo Adinâmico prolongado

Infecção Cirúrgica

Herniação em Incisão

Grupo II

Nº

12

6

1

1

1

1

1

1

%

60

30

5

5

5

5

5

5

Complicações

Total

Disfagia

�Gas bloat� (distensão)

Sintomas Respiratórios

Vômitos

Perda/Não ganho de peso

Herniação

Estenose péptica esofágica

Grupo II

Nº

6

2

2

1

1

1

1

1

%

30

10

10

5

5

5

5

5

Complicações
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pós-operatório, requereu ressutura da aponeurose de uma
das �portas� utilizadas para a introdução do trocarte, porque
apresentou evisceração do epíplon. Em ambos os casos os
pacientes tiveram boa evolução.

Discussão

A escolha da melhor técnica de fundoplicatura
no tratamento da DRGE em crianças vem sendo ponto de
divergência entre diversos autores há vários anos (11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18).
Em nosso meio, a maioria dos cirurgiões tem

optado pela técnica de fundoplicatura parcial (Lind) (19,

20). A fundoplicatura total, apesar de corrigir o refluxo de
maneira eficiente, pode favorecer o aparecimento de
sintomas dispépticos com maior freqüência, como a
síndrome da bolha gástrica, disfagia persistente,
impossibilidade de eructar ou mesmo excessiva
flatulência.

Por outro lado, seus defensores alegam que a
mesma pode conferir maiores garantias de controle total
e definitivo do refluxo sem estes inconvenientes, quando
realizada de maneira curta e frouxa em torno do esôfago
abdominal (21, 22, 23).

À parte a discussão quanto aos resultados conferidos
pelas técnicas de fundoplicaturas totais ou parciais, há um
consenso acerca do método, videolaparoscópico como sendo
o mais adequado para o tratamento cirúrgico do refluxo em
adultos e crianças(9, 18, 24).

A técnica de Nissen modificada necessita
basicamente de 9 pontos na construção da válvula ao
redor do esôfago e sua realização não cria dificuldade
ao cirurgião.

A realização de ponto em X na aproximação dos
braços do pilar direito do diafragma facilita sua execução e
ao mesmo tempo determina maiores garantias nos resultados
definitivos da hiatoplastia.

A técnica propriamente dita inicia-se com a liberação
do fundo gástrico.

A realização de ligaduras dos vasos breves para
liberar o fundo gástrico prolonga o ato cirúrgico e aumenta
o risco de sangramento. Para evitar esse inconveniente são
propostas cirurgias sem ligadura dos vasos (4), sendo porém,
discutível se a não liberação do fundo gástrico dificultaria a
realização da boa fundoplicatura.

Acreditamos que se iniciarmos a liberação do fundo
a partir do esôfago, seguindo em direção ao baço, com
especial atenção à parede posterior, é possível obter
segmento extenso o suficiente para realizar a válvula livre de
tensão, sem obrigar o cirurgião a ligar vasos breves. Através
de medidas objetivas do fundo gástrico de cadáveres, foi
demonstrado que o comprimento do fundo gástrico quando
liberado de aderências da parede posterior, adquire
dimensões maiores que a parede anterior, permitindo
realização de fundoplicaturas totais ou parciais de fácil
realização, sem necessidade de ligadura sistemática dos vasos
breves (25).

A passagem do estômago por detrás do esôfago
abdominal deverá ser feita utilizando-se sobretudo a parede
póstero-superior do fundo gástrico (1) e deverá apresentar-se
tão frouxo que dispense o uso de pinças para mantê-lo em
sua nova posição.

O primeiro ponto realizado à semelhança da
fundoplicatura total, suturando estômago ao estômago, tem
por principal objetivo expor de maneira prática a porção do
fundo gástrico em que serão realizados os demais pontos da
válvula, bem como minimizar os riscos de desgarro e
conseqüente insucesso da cirurgia (26).

Os demais pontos acima e abaixo do primeiro
envolvendo o estômago e o esôfago, à semelhança da
fundoplicatura parcial, aumentam a extensão da válvula
para aproximadamente 4 a 6 cm.

Não houve a necessidade de conversão para a
cirurgia aberta e o tempo cirúrgico médio de 75 minutos
demonstra ser a execução simples.

A conversão para um procedimento aberto durante
a realização de fundoplicatura tem sido necessária em 2 a
12% dos pacientes operados na idade adulta, devido a
dificuldades de ordem técnica ou traumatismos com
sangramento intracavitário (1, 7, 24). Em nossa limitada
casuística não tivemos nenhum caso de conversão, embora
tenhamos tido uma reoperação no 3º dia de pós-operatório.

Com relação ao instrumental cirúrgico, a maior parte
dos autores tem utilizado material laparoscópico em crianças
semelhante ao utilizado nas cirurgias dos adultos.

Normalmente realizam-se com 5 trocartes: 2 de 10mm
e 3 de 5mm. Nas crianças de menor peso e sobretudo nos
lactentes, este instrumental dificulta as manobras cirúrgicas
e representa um trauma adicional. Na casuística apresentada
a utilização de instrumentos mais delicados introduzidos
por portas finas permitiu a realização de procedimentos
laparoscópicos pediátricos, em pacientes de pouca idade,
com menor trauma e manuseio mais fácil, confirmando relato
da literatura (27).

Acreditamos que com a utilização do instrumental
cada vez mais apropriado e adequado à cirurgia das
crianças, bem como o progressivo aumento da
experiência da equipe cirúrgica, possamos manter os
índices de conversão em níveis semelhantes ou mesmo
abaixo daqueles apresentados nas cirurgias de adultos.

Não foi necessário realizar drenagem da cavidade
ou manter sonda nasogástrica no pós-operatório. Desta
feita, utilizamos rotineiramente a sonda por via
orogástrica apenas no início da cirurgia, para garantir
o adequado esvaziamento do estômago e sem riscos de
provocar danos na nasofaringe dos pacientes.

O uso terapêutico da cefalotina durante 7 dias
iniciando no período peroperatório foi medida de rotina em
todos os pacientes. Houve um caso de paciente com febre
acompanhada de prolongado íleo adinâmico no pós-
operatório, onde atribuímos à infecção da cavidade como
causadora do quadro. Com o tratamento clínico e
intensificação da terapia antimicrobiana o paciente evoluiu
bem, não sendo necessária a reintervenção operatória.
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A reintrodução da dieta foi realizada de maneira
progressiva, iniciando-se com dieta líquida na manhã
seguinte à cirurgia (água ou chá). Em 48 horas de pós-
operatório passou-se para dieta líquido-pastosa, que foi
mantida durante a primeira semana, pastosa a semi-sólida
no período que se seguiu, até atingir por fim dieta normal
após 3 semanas de pós-operatório.

Náuseas e por vezes vômitos podem ocorrer no
pós-operatório imediato em 5 % dos pacientes e não
trazem repercussões maiores.

Nesta série de pacientes, a complicação
transoperatória mais grave foi uma perfuração
inadvertida do esôfago, na altura do cárdia. A criança
foi submetida a hiatoplastia e fundoplicatura, e no 3º dia
de pós-operatório foram observados sinais de peritonite
e septicemia sem pneumoperitônio evidente. A
esofagoscopia revelou uma perfuração fusiforme,
confirmada por laparotomia subseqüente, tendo sido
realizada rafia e drenagem da lesão. Depois de nova
reintervenção após 5 dias da segunda cirurgia, a criança
evoluiu bem, tendo alta no 20º dia de internação. A
perfuração inadvertida do esôfago no período
transoperatório não é considerada por diversos autores
um problema específico da cirurgia laparoscópica (28).

A factibilidade e os detalhes técnicos da
fundoplicatura laparoscópica em crianças vêm sendo
discutidas por diversos pesquisadores nos últimos anos,
porém ainda são raros os artigos que incluem dados de
avaliação pós-operatória funcional após um seguimento
mais prolongado.

Foram relatados resultados satisfatórios e
semelhantes entre 60 fundoplicaturas laparoscópicas e
60 procedimentos cirúrgicos abertos, porém o tempo de
seguimento pós-operatório não foi referido pelos autores.
Para avaliação dos resultados pós-operatórios não foi
realizado nenhum estudo radiológico contrastado, nem
endoscópico, ou mesmo de pHmetria. Os critérios
utilizados foram puramente clínicos (29). Os mesmos
critérios foram utilizados para analisar 15 pacientes
neuropatas operados por essa técnica (28). O mesmo
ocorreu com outros autores em 11 crianças com o mesmo
quadro (30). Em nossa casuística, embora com tempo de
seguimento ainda limitado (de 6 meses a 3 anos), os
critérios de avaliação utilizados em todos os pacientes
foram clínicos, deixando o exame radiológico e
endoscópico para os que apresentaram queixas mais
importantes e persistentes.

Está claro que apenas a avaliação clínica para
um curto período de seguimento não oferece um quadro
objetivo dos maiores benefícios tanto da via laparoscópica
como da opção da técnica utilizada.

Relatos na literatura apresentam índices de falha
na eficácia da válvula que vão de 20 a 25% ou até mais.
São relatadas também dificuldades para reconhecer a
recidiva de um refluxo, e autores sugerem que pelo menos
um estudo radiológico contrastado do esôfago, estômago
e duodeno e um exame endoscópico ou uma monitoração

do pH esofágico são necessários para avaliar o sucesso
do tratamento (30).

Taylor relatou que a proporção de falhas na
válvula em crianças operadas por refluxo com doença
pulmonar é de 23%. Relatou também que quando os
sintomas pulmonares estão associados com doença
neurológica essa proporção aumenta para 46%.

Conclusão

A aceitação definitiva da fundoplicatura lapa-
roscópica como o �padrão ouro� para o tratamento
da DRGE vai depender de um maior tempo de
seguimento clínico dos pacientes, bem como da
realização sistemática de avaliações funcionais pós-
operatórias. Os autores, baseados nos resultados
encontrados até o momento, à parte da necessidade da
realização de estudos numéricos mais profundos,
expressivos e prolongados, encontram-se otimistas o
suficiente para continuar optando pela realização da
fundoplicatura laparoscópica tipo �Nissen
modificada� e contribuir para difundi-la no meio da
Cirurgia Pediátrica.
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Resumo

O artigo apresenta uma pesquisa realizada com
estudantes de medicina visando a compreender de que
forma eles constróem o conceito de cura, durante o curso
de graduação e qual a influência das diversas disciplinas
que se propõem a discutir tal tema. As concepções de
Vygotsky sobre a formação de conceitos fundamentaram
a pesquisa, na comparação e análise dos conteúdos
trazidos pelos alunos quando de seu ingresso na
Faculdade de Medicina, das idéias que possuem no
terceiro ano do curso, após terem tido contato com todas
as disciplinas que tratam de tal assunto e no sexto ano,
quando já tiveram dois anos de contato com os pacientes
nos diversos ciclos do Internato. A conclusão da pesquisa
permite afirmar que, ao ingressarem na graduação, os
alunos já possuem muitos dos atributos que formarão
seus conceitos ao término do curso, tais como o
relacionamento entre cura  e condições biopsicossociais,
qualidade de vida e a participação ativa do indivíduo
no processo de cura.

Summary

This paper presents the results of a study
conducted with undergraduate medical students in
order to understand the ways in which they
conceptualize cure during their course and the
influence of the classes which discuss this theme.

Comparison and analysis of the results were done based
on Vygotsky�s ideas related to concept formation. The
following different periods of the undergraduate
program were analyzed: the  ideas they entered the
university with, the third year, in which they have had
in- class discussions related to the concept of cure, and
the sixth year, when they have already had 2 years of
patient contact. The conclusions allow us to affirm that
in the beginning of their studies, students already
possess many of the attributes that will form the way
they conceptualize cure at the end of the program, as:
the relationship between cure and biopsychosocial
conditions, and patient�s quality of life, and the active
participation of the individual in the curative process.

Introdução

O objetivo do presente artigo é apresentar o
resultado de uma pesquisa realizada com alunos do curso
de Medicina a respeito da formação do conceito de cura
desde o seu ingresso no primeiro ano até o Internato.

O contato do médico com o doente traz as seguintes
reflexões sobre o processo de tratamento e a obtenção da
cura: estar curado significa apenas estar livre de um
processo mórbido ou há outros sentimentos enraizados,
com os quais o indivíduo não se relaciona
adequadamente e que precisam ser tratados? Como
devemos olhar para o indivíduo, doente ou são? Que
valor atribuir ao que ele traz de história de vida e como
isso vai influir em todo seu processo de tratamento e de
cura?

Os alunos  iniciam o Curso de Medicina com
muitas expectativas e com um conceito adquirido
predominantemente de forma espontânea do que é a
cura, objetivo primordial do trabalho médico. Se o
aluno passa seis anos em um curso de graduação, de
que forma as diferentes disciplinas influenciam no que
ele já trazia e acreditava ser correto quanto ao processo
de tratamento e de cura?

É muito importante que ao término do curso o
estudante de Medicina, que está se tornando médico,
conheça quais as finalidades da profissão escolhida. Ele
precisa saber o que se espera dele e, principalmente, o
que ele poderá oferecer ao cliente que o procura.  Deverá
lembrar-se  que  esse  cliente  é   um ser  humano também
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com expectativas, sonhos e uma realidade tantas vezes
dura e cruel. Não estamos acostumados com o uso do
termo cliente quando queremos nos referir à pessoa que
procura o trabalho profissional do médico. No entanto,
estamos dando preferência  a  esse  termo  porque ele
expressa melhor a qualidade de agente de uma ação. O
termo paciente mostra alguém que somente sofre uma
ação mas que não interfere nela. Hoje, o Código de Ética
Médica (1984) e as leis nacionais que falam do
relacionamento do médico com a pessoa que o procura
deixam claro que essa pessoa tem direitos a serem
observados. Ela não será mera espectadora, mas poderá
participar da escolha dos métodos de tratamento e dos
exames a que será submetida. Terá a opção de dizer se
concorda ou não com as condutas adotadas.  É   de  seu
direito ser informada dos riscos inerentes a todas as
condutas escolhidas e dos efeitos adversos das
medicações  que virá a utilizar.

Compreender o conceito de cura coloca o
estudante de medicina frente ao seu objetivo último: tratar
seu cliente. De que forma fazer isso é o que ele terá que
escolher. Para isso, deverá levar em conta sua história de
vida e também o que acrescentou a si mesmo enquanto
profissional e pessoa humana durante o curso de
graduação que escolheu. Pode existir nele uma confusão
sobre o que é restabelecer a saúde física e a cura, que
implica em algo muito mais amplo e que se relaciona com
as condições não somente físicas mas também
psicossociais.

Como proceder para melhor buscar a cura?
Como as diferentes disciplinas do curso estão

contribuindo para a formação do conceito de cura, um
dos mais importantes e fundamentais para esse futuro
médico?

Sob que óptica está se olhando ao falar em cura?
O aluno, em diferentes momentos do curso, tem

diferentes conceitos de cura?
Pensando nessas questões a pesquisa teve como

objetivos:
1. Entender como se dá o processo de formação dos

conceitos científicos.
2. Avaliar quais e como as diferentes disciplinas do

curso de graduação auxiliam na formação do
conceito de cura.

3. Analisar o conceito de cura formado pelo aluno do
curso médico e o processo de formação desse conceito.

Três outros conceitos foram analisados
paralelamente, pois só se pode compreender cura de
forma relacional ao que é saúde, o que é doença e como
tratar essa doença, atingindo um estado que pode ou
não ser chamado de cura.

Formação de conceitos

Vygotsky desenvolveu muitas pesquisas a
respeito da formação de conceitos(1, 2). Segundo ele, as
experiências cotidianas das crianças lhes permitem

elaborar conceitos espontâneos, de natureza
denotativa, porque são elaborados principalmente
sobre aspectos perceptivos, funcionais ou contextuais,
e se desenvolvem, como seu nome diz, espontaneamente.
A transição desses conceitos para os conceitos
científicos é  produto da participação da criança nos
contextos escolares.Estes últimos se organizam sob a
forma de sistemas complexos, estabelecendo entre si
relações lógicas e coerentes. Na situação de
aprendizagem formal, a criança se vê impelida a tomar
os conceitos como objetos de aprendizagem por si; sobre
eles trabalha e os manipula conscientemente para
tratar de aprendê-los em relação a outros conceitos;
aprende - os sobre uma base lingüística e racional,
com o apoio de um docente, em um contexto cultural (a
escola) especialmente projetado para trabalhar com
os conceitos pelos próprios conceitos (3).

A formação de conceitos é um processo dinâmico,
criativo e não somente uma cadeia associativa. Dele
participam todas as funções intelectuais: atenção,
memória, abstração e, principalmente, a percepção e a
linguagem. A palavra aparece como o signo que é a
base do processo de formação de conceitos; atua como
mediador desse processo, permitindo sua expressão.
No início, a palavra funciona como meio que permite a
formação do conceito. Depois, vem simbolizar o
conceito adquirido.

Diversos níveis de generalização vão
acontecendo durante a aprendizagem de conceitos. Os
conceitos novos e mais elevados transformam o
significado dos conceitos anteriores. Para transferir
um objeto de pensamento de uma estrutura para outra
é necessário ir passando sempre para um plano de maior
generalidade, para um conceito que subjaz tanto a uma
como a outra estrutura.

Os conceitos vão se formando à medida que vão
sendo identificados os atributos que caracterizam cada
ser, cada fato. Todo esse processo é bastante completo,
rico e em seu decorrer, utiliza-se sempre a palavra.

Os conceitos científicos exigem um sistema
hierárquico de inter-relações. Eles devem fazer parte
de uma generalização que implica na existência de
vários conceitos subordinados em uma certa posição
em relação a outros conceitos. As propriedades de um
evidenciam as propriedades de outro conceito. É a
partir dessa inter-relação que se torna possível
estabelecer comparações, hierarquizações e outros.

Um conceito resulta de a) discriminação de
atributos que caracterizam determinados seres, eventos,
relações e b) generalização de tais atributos, de forma
que estes possam ser reconhecidos em seres, eventos e
relações diferentes daqueles nos quais foram
originalmente identificados. Esse complexo processo
ocorre com o auxílio da palavra e é fundamental para
a interpretação da realidade, uma vez que, assim, as
experiências vividas podem ser integradas num
conjunto de significados (4).
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Vygotsky (2) atribuía função de singular
importância à escola. Isso estava de acordo também
com as necessidades daquele momento de pós-guerra
na União Soviética. No entanto, evidentemente, não
somente a escola mas todos os atuais e modernos
recursos de comunicação influenciam o processo de
formação de conceitos e suas relações de generalidade.
Também, sem dúvida, a experiência de vida enriquece
esse processo. Como dissemos, à medida que o indivíduo
vive, o sistema de conceitos vai se estruturando. As
diferenças são evidentes de indivíduo para indivíduo e
de sociedade para sociedade e elas não ocorrem apenas
no que diz respeito à quantidade.

O processo de formação de conceitos é também
influenciado pela afetividade de cada pessoa, o que
possibilitará diferentes nuanças, diferentes coloridos
no conceito adquirido. Cada indivíduo é único e sua
estrutura de personalidade peculiar. A forma de inter-
relação entre as diversas funções psíquicas é singular
para cada sujeito embora obedeça em todos a uma
estrutura básica. É isso que diferencia um indivíduo de
outro. Os interesses são pessoais. A história de vida de
cada um difere da dos demais.

Metodologia

A pesquisa realizada pode ser identificada como
um estudo de caso, para o qual os dados empíricos foram
obtidos junto aos alunos do 1º, 3º e 6º anos do curso de
graduação em Medicina da Faculdade de Medicina de
Jundiaí. Também foram coletados dados na bibliografia
indicada  nos planos de ensino das disciplinas do curso,
os quais apresentavam, na descrição de seus conteúdos
estes conceitos, indicados direta ou indiretamente.

Para os alunos, o procedimento foi a aplicação
de um questionário escrito com quatro perguntas
abertas, aplicado em sala de aula, com autorização do
professor atuante em cada momento da ação.

As perguntas foram:
O que é saúde? O que é doença? O que é

tratamento? O que é cura?
Aos alunos do 3º ano, foi acrescentada uma

questão: As disciplinas estudadas até aqui
contribuíram para mudar sua opinião sobre esses
conceitos? De que forma?

Aos alunos do 6º ano, foram acrescentadas as
questões: O Internato contribuiu para mudar sua
opinião sobre esses  conceitos? De que forma? Você
poderia mencionar alguma situação que viveu nesses
anos de aprendizado e que contribuiu para alterar sua
opinião sobre esses conceitos?

Aos alunos do primeiro ano, o questionário foi
aplicado no início do ano letivo, antes que eles entrassem
em contato com os conteúdos das disciplinas ministradas,
de forma a estarem muito mais próximos do que seriam
seus conceitos espontâneos sobre as questões.

Os alunos do 3º ano foram escolhidos porque as
disciplinas ministradas a partir do 4º não retomam o conceito

de cura. A escolha do 6º ano justifica-se pela necessidade de
se verificar quanto o Internato, com suas atividades
práticas, influencia, altera ou modifica tal conceito.

Aproximadamente 50% dos alunos do 1º, 3º e 6º
ano responderam  ao questionário. Esta porcentagem
corresponde ao número de alunos presentes no dia da
aplicação, eliminando-se os questionários devolvidos
em branco e  anulados.

Para verificar as contribuições das disciplinas
ministradas do 1º ao 4º ano e os seus correspondentes
conteúdos, foi feito o levantamento da bibliografia
indicada nos planos de ensino. Ainda que cientes da
importância do professor na forma de abordar os
conceitos em aula, eles não foram investigados.

Com o material bibliográfico em mãos, procedeu-
se ao levantamento dos atributos relacionados com cada
conceito envolvido na pesquisa. Inicialmente, isso foi feito
com cada disciplina para, em um segundo momento,
agrupar os mesmos atributos contidos em mais de um
material bibliográfico estudado.

Resultados

Conceitos expressos pelos alunos

As respostas dos alunos passaram por um
levantamento dos atributos. O termo atributo é aqui
entendido como  - aquilo que é próprio -  característica
qualitativa ou quantitativa que identifica.

Foram mantidas as expressões usadas por eles
em suas respostas. Alguns atributos foram agrupados,
quando não houve prejuízo do entendimento.

Tabela 1 � Atributos mais mencionados pelos alunos
para o conceito de saúde.

SAÚDE
Características físicas
Características psicológicas
Características sociais
Pleno funcionamento do organismo
Conviver bem consigo mesmo
Saneamento básico
Estar sem problemas financeiros
Realizar atividades
Características espirituais
Gozar a vida
Alimentação adequada
Estar sem doenças
Equilíbrio que varia com o grupo social
Equilíbrio que se relaciona com o
indivíduo e com o meio
Bem-estar
Harmonia
Bem-estar cultural
Utopia
Ausência de dor
Qualidade de vida
Equilíbrio das funções
Prevenção de doenças

1o Ano
100%
100%
79,3%
13,8%
10,3%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%

3o Ano
100%
80,6%
61,3%

6,5%
13%
6,5%
3,2%
16,1%

3,2%

29%
6,5%
6,5%
3,2%
3,2%
3,2%

6o Ano
85,1%
85,1%
74%

3,7%

3,7%
3,7%

7,4%

3,7%
3,7%
3,7%
7,4%
7,4%
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Tabela 2 � Atributos mais mencionados pelos alunos
para o conceito de doença.

Tabela 3 � Atributos mais mencionados pelos alunos
para o conceito tratamento.

Tabela 4 � Atributos mais mencionados pelos alunos
para o conceito de cura.

Atributos levantados na bibliografia das
disciplinas

O estudo das bibliografias das disciplinas que
abordam os conceitos estudados nesta pesquisa mostra
que, com relação ao conceito de SAÚDE, os autores
fazem menção a aspectos pessoais (ROUQUAYROL,
1998 ; FUERST, WOLF & WEITZEL, 1977), ao processo
saúde-doença (ROUQUAYROL,1998; DUNCAN,
SCHMIDT & CINGLIANI, 1992) e, principalmente à
saúde como questão pública e social (ROUQUAYROL,
1998; PAIM & ALMEIDA FILHO, 1998). Em uma das
obras estudadas (FORATTINI,1996) há ênfase à  saúde
como questão pessoal  e oposta a doença.

Com relação ao conceito de DOENÇA, ela aparece
associada à fatores etiológicos (ROUQUAYROL,1998), à
fatores endógenos ou exógenos (FORATTINI,1996), à
falha nos mecanismos de adaptação do organismo
(ALMEIDA FILHO, e ROUQUAYROL, 1992), à ausência
de saúde (ROUQUAYROL,1998), a sintomas
(FOUCAULT, 1977) e a fatores políticos, econômicos,
sociais, culturais, psicológicos, genéticos, biológicos,
físicos e químicos (ROUQUAYROL,1998 e ALMEIDA
FILHO & ROUQUAYROL,1992).

TRATAMENTO é mencionado sob dois aspectos:
1. sua eficácia é a evidência de que ele traz mais
vantagens que desvantagens em pacientes com
determinada doença.

Amorim, A  B. � A Formação do conceito de cura pelo estudante de medicina

DOENÇA
Alterações do estado físico
Alterações do estado psiquico
Alterações do estado social
Indivíduo fora dos padrões normais
Malfuncionamento do organismo
Sentir incômodo consigo mesmo
Distúrbio que compromete a saúde

Desequilíbrio do bem-estar
Qualquer distúrbio que incomoda
Impossibilidade de manter a rotina
Desequilíbrio corpo/mente
Alteração do comportamento
Desequilíbrio com o meio
Debilitação
Pensamentos e atitudes que causam
constrangimento, vergonhas e estresse
Existência de patologia
Processo transitório ou não

1o Ano
65,5%
65,5%
38%

24,1%
13,8%
6,9%
6,9%
3,5%
3,5%

3o Ano
10%
63%
13%
9,7%

3,2%

13%
22,2%
9,7%
6,5%
6,5%
6,5%
3,2%

6o Ano
66,6%
51,9%
37%

3,7%
11,1%

3,7%

3,7%

3,7%

7,4%
7,4%
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CURA
Término da doença
Conseqüência do tratamento
Alcançar o estado de saúde
Estar em ótimas condições físicas
Estar em ótimas condições psicológicas
Estar em ótimas condições sociais
Restabelecimento de condições normais
Equilíbrio total
Através de tratamento psicológico
Recuperar harmonia
Alcançar bem-estar
Reequilíbrio corpo/mente
Não ter seqüelas
Recuperar função dos órgãos
Sucesso do combate ao agente ou
mecanismo causador da doença
Retorno à normalidade
Voltar a ter o mesmo vigor
Voltar a ter as mesmas atividades
Remissão de sintomas
Normalidade físico � psicológica
Harmonia físico � social
Reequilíbrio indivíduo � meio
Reversão do desequilíbrio
Recuperar qualidade de vida
Podem existir seqüelas
Tratamento correto da doença
Voltar ao período pré � doença

1o Ano
38%

27,6%
27,6%
24,1%
24,1%
20,7%
13,8%
6,9%
6,9%
6,9%
3,5%
3,5%

3o Ano
40,8%
3,2%

6,5%
6,5%
13%
9,7%

9,7%
9,7%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
3,2%

6o Ano
22,2%
7,4%
3,7%
25,9%
22,2%
22,2%

3,7%

11,1%

7,4%

11,1%

11,1%
7,4%
7,4%

TRATAMENTO
Aliviar a doença
Reequilíbrio
Processo
Recuperar a saúde
Remédio
Atendimento Médico
Terapia
Orientações
Prevenção
Acompanhamento por profissional
da saúde
Algo que se pode fazer para curar
Resolver anormalidades
Tratamento psiquiátrico
Reequilíbrio de funções físicas
Reequilíbrio de funções psicológicas
Precisa da força de vontade
Conversa
Aliviar sintomas
Aliviar seqüelas
Deixar o indivíduo livre para ter vida
normal
Equilíbrio orgânico
Volta às atividades cotidianas
Cirurgia
Restabelecer qualidade de vida
Reintegração social
Cuidados físicos
Meios para restabelecer equilíbrio
Correção de distúrbios
Promover a saúde

1o Ano
38%
38%

24,1%
17,2%
17,2%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%
6,9%

3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%

3o Ano
32,2%
6,5%
13%
13%

25,8%
3,2%
9,7%
3,2%
3,2%
6,5%

3,2%
3,2%

3,2%
3,2%
3,2%
3,2%

16,1%
6,5%
3,2%
3,2%

6o Ano
25,9%
3,7%
3,7%

22,2%

22,2%

3,7%

3,7%
3,7%

25,9%
25,9%

7,4%

3,7%
7,4%
22,2%
18,5%
18,5%
11,1%
7,4%
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2. a terapia prescrita tem como objetivo melhorar o
curso clínico de uma doença (DUNCAN, SCHMIDT &
CINGLIANI, 1992).

Não foram encontradas na bibliografia
colocações diretas sobre o conceito de CURA.

Discussão

Contribuições das disciplinas na formação dos
conceitos científicos pelos alunos

A primeira evidência é que as disciplinas não
tratam diretamente do conceito CURA. Discorrem sobre
saúde e doença, falam um pouco de tratamento, mas
não abordam o tema cura. Assim, a formação de tal
conceito ocorre de forma indireta durante toda a
graduação, com o estudo das diferentes matérias e no
contato do estudante com o doente durante o Internato.

Com relação ao conceito SAÚDE, percebemos
que a maior parte dos atributos trazidos pelos alunos
em suas respostas ao questionário aplicado tem
embasamento no conteúdo por eles estudado nas
diversas disciplinas. No entanto, devemos lembrar que
os alunos do 1º ano foram entrevistados nas primeiras
semanas da graduação, o que significa que eles ainda
não haviam entrado em contato com a bibliografia
mencionada mas traziam um conceito fruto de sua
formação antes do ingresso na faculdade.

Depreende-se das respostas obtidas que os
alunos do 1º ano já haviam tido contato, em aula, com
o conceito amplo de saúde, estudado bastante
precocemente no curso de graduação: bem-estar físico,
mental e social, pois 100% deles relacionam saúde com
características físicas e psicológicas e 79,3%
relacionam saúde com características sociais.

Alguns atributos mencionados pelos alunos do
1º ano não têm embasamento no conteúdo das
disciplinas: pleno funcionamento do organismo,
conviver bem consigo mesmo, relação entre saúde e
características espirituais, relação entre saúde e
educação sexual.

A bibliografia coloca que a saúde é uma característica
própria de cada sociedade e que o processo saúde-
doença exprime as condições de vida de uma sociedade;
que saúde representa ser útil socialmente e que os
fatores políticos e socioculturais devem ser
considerados nesse processo.

Alguns fatores relacionados com qualidade de
vida imbricam-se com fatores de ordem social. Por
exemplo: quando falamos em trabalho, não podemos
negar seu aspecto social, mas, sem dúvida, as condições
de trabalho de um indivíduo influenciam sua qualidade
de vida, bem como as condições de moradia, educação,
serviços de saúde. Torna-se difícil estabelecer até onde
vai um e onde começa o outro.

Comparando os atributos mencionados nas
respostas dos alunos do 3º ano com o conteúdo das

disciplinas estudadas, com relação ao conceito SAÚDE,
observamos:
� A maior parte das respostas relaciona saúde com a

definição da Organização Mundial de Saúde.
�  Mais de 15% relacionam saúde com estar sem doenças,

o que contrapõe a maioria dos autores cuja
bibliografia foi estudada.

� Muitos atributos são acrescentados aos colocados
anteriormente pelos alunos do 1º ano e a maioria se
relaciona com o conteúdo das disciplinas estudadas:
bem-estar cultural (6,5%), por exemplo.

� Outros atributos relacionados com qualidade de vida
são levantados pelos alunos do 3º ano: bem-estar
(29%).

Nas respostas dos alunos do 6º ano, observamos
que  é introduzida a idéia da prevenção (7,4%). Nas
respostas do 1º ano aparecem atributos que
indiretamente falam de prevenção (educação sanitária,
alimentação adequada) mas somente nas respostas dos
sextoanistas o conceito  técnico aparece. Os alunos do
6º ano apontam moradia adequada, escola, lazer,
alimentação e educação como fatores importantes para
uma boa saúde. Talvez o contato mais estreito com o
paciente no âmbito hospitalar leve o estudante a
perceber a importância de tais fatores.

As bibliografias levantadas trazem a idéia de
que não existe somente a saúde individual mas também
em âmbito de sociedade, de população. A idéia de que
a saúde é algo particular, característico de cada
indivíduo, também é significativa e provavelmente é
percebida e aprendida no contato com o paciente  no
Pronto-Socorro, Ambulatório e Hospital.

Quanto ao conceito DOENÇA, observamos que
a grande maioria dos alunos dos três anos
questionados menciona a relação entre estar doente
com alterações do estado físico  e psíquico.

É necessário ressaltar que, novamente, os alunos
do 1º ano relacionam vários atributos que ainda não
foram estudados por eles.

Os alunos do 3º ano trazem alguns atributos que
poderíamos classificar de melhor elaborados. Eles já
possuem  uma idéia de que o homem é uma unidade em
seus aspectos físicos, psíquicos e sociais, remetendo-
nos a várias colocações encontradas na bibliografia,
tais como: o processo saúde - doença é biopsicossocial;
o processo saúde - doença tem natureza biológica e
psicológica; fatores culturais e sócio - econômicos
contribuem para a existência de saúde ou doença.

A qualidade de vida, aspecto ressaltado na
bibliografia estudada, embora não trazida pelos alunos
de forma direta em suas respostas, aparece indireta-
mente quando eles colocam a impossibilidade de manter
a rotina  e debilitação.

Os alunos do 6º ano trazem também, de forma
indireta, características relacionadas à qualidade de
vida: desequilíbrio do bem-estar.

Não é trazida de forma clara e específica a
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informação encontrada na bibliografia que a relação
agente � sujeito - ambiente influi no processo saúde-
doença. O ambiente (geografia, clima, solo, sociedade)
não é lembrado como fator importante nesse processo em
todos os anos pesquisados.

Com relação ao conceito TRATAMENTO,
observa-se que ele é abordado de forma direta na
bibliografia estudada, mas com menor ênfase. Assim, pode-
se inferir que ele é formado indiretamente à medida que
os alunos estudam o que é saúde, o que é doença e como
se pode caminhar deste último para o primeiro estado.

Observando os atributos levantados das respostas,
percebemos que 38% dos alunos do 1º ano, 32,2% dos do
3º e 25,9% dos do 6º ano relacionam tratamento com
aliviar a doença. Também há relacionamento significativo
entre o que é tratamento e o uso de remédios nos estudantes
dos três anos pesquisados (17,2% no 1º e 13% no 3º).

Em porcentagem progressivamente crescente, os
alunos relacionam tratamento com terapia, mostrando
com isso a importância atribuída a fatores psíquicos na
gênese do adoecimento (6,9% no 1º ano; 9,7% no 3º; e
22,2% no 6º ano).

Há baixa porcentagem de alunos que fazem
relação entre tratamento e prevenção, embora as
disciplinas mencionem a importância dos aspectos
preventivos no processo saúde � doença.

Algumas respostas mostram que os alunos
atribuem importância a aspectos gerais do indivíduo,
tanto no processo saúde - doença como no tratamento.
São exemplos: orientações, conversa, deixar o indivíduo
livre para ter vida normal.

Uma resposta direciona nosso olhar para o fato
de o paciente não somente sofrer a ação terapêutica,
tornando-se, dessa forma, agente: precisa da força de
vontade. É importante lembrar o que já foi colocado neste
trabalho: as modernas tendências da Medicina
consideram o indivíduo não como paciente mas como
cliente, sendo dono de uma ação no sentido de seu
tratamento, influindo diretamente nele, fazendo opções e
tendo responsabilidades.

De modo geral, as respostas dos alunos do 1º, 3º e
6º ano com relação ao conceito tratamento, não mostram
diferenças significativas. Novamente, somos levados a
concluir que os alunos já entram na faculdade com uma
base considerável sobre os conceitos pesquisados.

Chegamos ao conceito de CURA, objeto principal
da pesquisa. Voltamos a salientar que os outros conceitos
pesquisados (saúde, doença, tratamento) mereceram
atenção porque percebemos que, para a formação do
conceito de Cura, aspectos relativos aos outros três
conceitos se misturam. Quando se pensa em saúde, forma-
se importante relação com o estar doente em algum
aspecto do todo do indivíduo (físico, psicológico, social).
Para o restabelecimento da saúde, torna-se necessário
incidir no indivíduo usando-se algum tipo de abordagem
terapêutica (ou tratamento).

As afirmações do parágrafo anterior fundamentam-

se nos atributos das respostas dos alunos pesquisados:
término da doença, conseqüência do tratamento, alcançar
o estado de saúde, tratamento correto da doença, voltar
ao período pré-doença.

Embora alguns atributos sejam acrescentados
pelas respostas dos alunos do 3º e 6º ano, as respostas
dos alunos do 1º ano demonstram a formação de um
conceito sobre o que é cura mesmo antes da entrada no
curso de graduação.

Muitas das respostas relacionam-se com a
compreensão dos alunos de que o indivíduo é um todo �
corpo, mente, social. Não é possível chegar a uma
situação satisfatória em um desses aspectos se a outra
esfera não estiver atingida. Algumas respostas mostram,
em contrapartida, compreensão da cura como algo que é
parcial: remissão de sintomas e tratamento correto da
doença.

Percebe-se, muitas vezes, a idéia de que cura tem
a ver com aspectos do físico, do corpo, do orgânico:
recuperar função dos órgãos, sucesso do combate ao
agente ou mecanismo causador da doença, não precisar
mais de remédios, tratamento correto da doença.

Vários aspectos trazidos pelos alunos do 3º ano
têm a ver com conteúdos estudados na bibliografia
pesquisada: reequilíbrio indivíduo-meio e  recuperar
qualidade de vida.

Não são muitos os atributos trazidos pelos
sextoanistas que já não estivessem contidos nas respostas
dos alunos do 1º e 3º ano: tratamento correto da doença
e  voltar ao período pré � doença. Percebe-se que, apesar
de estes alunos já terem tido contato não somente com as
disciplinas estudadas mas também diretamente com o
indivíduo alvo de seu trabalho � o paciente, o cliente �
parece permanecer a idéia de que estar curado se
relaciona com o término de doença física unicamente.

Algumas das respostas, ainda, relacionam-se com
a existência de seqüelas. Isso nos leva a pensar que a
cura não implica, necessariamente, em não existir
qualquer mal-estar, mas que o indivíduo deve estar
preparado para lidar com ele e com a dificuldade que
esse mal-estar representa.

Nos questionários respondidos pelo 3º ano,  os
alunos tiveram a possibilidade de discorrer sobre como,
do ponto de vista deles, as disciplinas estudadas até ali
haviam contribuído na formação dos conceitos
pesquisados. É significativo o fato das respostas
indicarem que as disciplinas do ciclo básico contribuíram
pouco. Parte delas enfoca o papel do médico e sua forma
de atuação. Menciona que fica evidente a grande
responsabilidade do médico. Na relação médico-
paciente, tornam-se imprescindíveis paciência,
humildade e perseverança. Também salienta-se que nem
sempre o professor leva sua função a sério e que deveria
se preparar melhor para as aulas e cobrar mais dos
alunos.

Aparece a afirmação de que as disciplinas não
trazem a idéia de que o paciente deva ser considerado
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como um todo, perdendo-se muito a visão de conjunto.
Outras falam de o indivíduo ser uma máquina que
funciona harmonicamente, devendo, portanto, ser
considerado como um todo � não se pode dissociar a
visão de corpo e de mente.

Lembram que as disciplinas mostram a influência
dos contextos social, econômico e cultural na vida e que,
portanto, a etiologia de uma doença nem sempre é um
microorganismo.

Quanto ao que os alunos do 6º ano responderam
sobre existir ou não influência do Internato (o contato
pessoal com o doente) na formação de tais conceitos, as
respostas obtidas mencionaram que os internos se
percebem em uma situação de solidão e desamparo, não
lhes sendo oferecido apoio emocional adequado. Os
internos são obrigados a conviver com preocupações de
toda ordem: familiares, psicológicas e sociais. Precisam
ver além do corpo e perceber angústia, tristeza, situações
mal - resolvidas, desejo de morte e vida. Necessitam
perceber a própria dor da alma. Percebem que o indivíduo
que procura atendimento médico necessita de atenção e
de ser ouvido. Precisa ser valorizado. Tais aspectos
ressaltam a importância da relação médico - paciente.

Eles sentem que estar com saúde não depende só
do corpo, mas também da mente, e que as dificuldades da
vida tornam raro encontrar alguém com saúde plena.

Ao deixar o curso de graduação, o aluno do 6º ano
percebe que não pode lidar apenas com o que é orgânico,
mas deve considerar também o psiquismo e todo o
complexo que envolve os aspectos sociais da vida de cada
indivíduo. Sem dúvida, ele terá muito ainda a aprender:
sobre saúde, doença, tratamento, cura e tantas outras
coisas necessárias à sua real formação como médico.

Considerações finais

Os alunos do 1º ano já possuíam conceitos
espontâneos do que é saúde, doença, tratamento e cura,
em conseqüência de experiências já vividas, do contato
com material de informação como revistas, periódicos,
televisão, internet, rádio e outros. As disciplinas
estudadas durante a graduação vêm solidificar e
modificar em alguns aspectos tais conceitos,
acrescentando a eles algumas características, permitindo
a formação de um sistema mais fundamentado e mais
aperfeiçoado de inter-relação entre tais conceitos. Ocorre
uma manipulação consciente dos conceitos e eles são
aprendidos em relação a outros conceitos.

O processo de formação de conceitos, como
vimos, inicia-se na infância. A formação dos conceitos
estudados nesta pesquisa também se inicia na infância.
A criança passa por situações que lhe mostram o que é
estar doente. Tem dor de garganta, fica gripada, cai e
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machuca-se, sua mãe precisa sofrer uma cirurgia. Tais
situações e a forma como elas se resolvem permitem a
ela construir dentro de si os conceitos do que é saúde,
doença, tratamento ou cura. Ainda quando criança ou
em fase mais adiantada da vida, ela pode passar por
situações de dificuldade social: seu pai ficou
desempregado, a família foi obrigada a mudar de
cidade, a população foi vítima de uma epidemia. O
contato com tais situações vai permitindo a introjeção
das noções de bem-estar, do prejuízo que fatores sociais
podem causar na estrutura psicológica da família. Tais
coisas podem não ser faladas, mas são percebidas pela
criança, pelo adolescente, pelo indivíduo. Mais tarde,
a vivência de outras situações semelhantes pode levar
a que se busque na memória o que se construiu enquanto
conceito e que pode ajudar na condução da situação
de vida atual.

A formação dos conceitos pesquisados, assim
como a de qualquer outro conceito, é um processo
dinâmico e criativo do qual tomam parte todas as
funções intelectuais, dentre elas a atenção, a memória,
a abstração e, também, as afetivas. Dessa forma, o
contato com as disciplinas estudadas e o contato com
o doente no Internato, ao mobilizarem todas essas
funções, modulam e aperfeiçoam a formação dos
conceitos já iniciada espontaneamente desde a
infância. As funções intelectuais dão o significado ao
conceito, enquanto as funções afetivas emprestam-lhes
sentido. O significado é aprendido no contato com os
conteúdos estudados enquanto o sentido vai sendo
enriquecido com a experiência, com a vida. Também o
fato de que cada indivíduo é único e singular, com uma
forma peculiar de inter-relação entre as diversas funções
psíquicas, com interesses particulares e com uma
história de vida única nos leva a considerar que todos
os alunos entram em contato com o mesmo conteúdo
nas disciplinas estudadas. No entanto, a elaboração
disso será feita conjuntamente com o conteúdo interno
de cada um, sofrendo modulações afetivas e levando à
apropriação de um sentido particular para cada sujeito.

Referências Bibliográficas

1. VYGOTSKY, LS - Pensamento e Linguagem. 4ª ed.S.
Paulo: Martins Fontes, 1996.
2. VYGOTSKY, LS - A Formação Social da Mente. 5ª ed.
S. Paulo: Martins Fontes, 1998.
3. ROJAS, GH - Paradigmas en psicologia de la
educación. México: Paidós,1998.
4. KOLYNIAK FILHO, C - Mudanças conceituais sobre
o corpo e a motricidade humanos: do naturalismo à
concepção sócio - cultural. São Paulo, 1999. Tese
(doutorado) PUCSP.

Revista Perspectivas Médicas, 13(1): 11-17, jan/jun 2002.



18

ARTIGO  ORIGINAL

Corpos estranhos de orelha externa em Hospital-Escola:
prevalência e remoção apropriada.

External ear foreign bodies in a School Hospital:
its prevalence and convenient removal.

Palavras-chave: corpo estranho, orelha externa, prevalência, remoção.
Key words: foreign body, external ear, prevalence, removal.

*Paulo Sérgio Trabuco Dórea
*Alexandre César Martins Fonseca

*Silvia Maria M.C. Valadares
**Patrícia S. Takenaka

***Edmir Américo Lourenço

* Médicos Residentes da Disciplina de
Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de
Jundiaí-SP.
**Professora auxiliar voluntária da Disciplina de
Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de
Jundiaí-SP.
***Professor adjunto Doutor e Responsável pela
Disciplina de Otorrinolaringologia da Faculdade de
Medicina de Jundiaí-SP.
Contato com o autor: Paulo Sérgio T. Dórea. Rua do
Retiro, 1976, apto. 104, B. Anhangabaú � Jundiaí � SP
- CEP 13209-002 � Fone: (0**11) 4521-0994 � E-mail:
pstdorea@hotmail.com
Instituição: Serviço de Otorrinolaringologia do
Hospital Regional de Franco da Rocha, DIR-IV,
Hospital-Escola da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Artigo ainda não publicado.

Resumo

Objetivo: Quantificar a incidência de pacientes
com corpo estranho em orelha externa em Hospital-
Escola e avaliar as possíveis complicações associadas
à sua remoção. Introdução: Corpo estranho em orelha
externa é uma ocorrência freqüente em Pronto-Socorro,
geralmente benigna, contudo pode ter como
conseqüência complicações traumáticas e infecciosas.
Casuística e Método: Foram incluídos 105 pacientes,
atendidos entre maio de 2001 e abril de 2002 no
Ambulatório do Serviço de Otorrinolaringologia do
DIR-IV, Hospital-Escola da Faculdade de Medicina de
Jundiaí. O estudo realizado foi clínico prospectivo,
avaliando-se a idade, o sexo, a natureza dos corpos
estranhos, os diversos instrumentais mais adequados
para a retirada de cada tipo de corpo estranho, as
complicações ocorridas para sua retirada e a
necessidade ou não de auxílio anestésico para
contenção do paciente por ocasião de sua remoção.

Resultados: A idade variou de 1 a 62 anos, sendo que
63 pacientes (62%) apresentavam idade inferior a 14
anos. Não houve diferença estatística entre os sexos.
Uma grande variedade de corpos estranhos foram
encontrados, sendo os insetos os mais freqüentes. Como
complicações foram registrados 10 casos de laceração
de conduto, cinco de otite externa e um de perfuração
da membrana timpânica. Foi necessária uma
intervenção anestésica em quatro pacientes.
Conclusão: A presença de corpo estranho em orelha,
apesar de ser considerada uma ocorrência simples e
corriqueira, pode evoluir para importantes
complicações se não for efetuada a sua remoção
adequada e de maneira menos traumática possível.

Summary

Aim: Quantify the incidence of patients with
strange object into external auditory canal in a School
Hospital and evaluate possible complications allied to
its remotion. Introdution: Foreign objects located into
the external auditory canals are frequent occurrences in
first-aid clinics, commonly benign, but they can cause
traumatic and infectious complications. Casuistic and
Method: There were included 105 patients attended
between may 2001 and april 2002 in the ambulatory of
Otolaryngology of DIR-IV, the School Hospital of
Faculdade de Medicina de Jundiaí. It was realized a
clinical and prospective study evaluating age, sex, nature
of the foreign bodies, most convenient instruments for
removal of their different types, the complications occured
and the necessity or not of anesthetic aid for contention
of the patient during its removal. Results: Age varied from
1 to 62 years old, 63 pacientes (62%) with age inferior to
14 years old. There was no statistical difference related
to sex. A great variety of foreign bodies were encountered
and the insects were the most frequent. As complications
there were registered 10 cases of laceration of the external
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auditory canal, five cases of external otitis and one of
timpanic membrane perforation. It was necessary an
anesthetic intervention in four pacients. Conclusion: The
presence of foreign body into external ear, in spite of being
considered a simple and current occurrence, can develop
to important complications if it�s not realized as adequate
and less traumatic remotion as possible.

Introdução

A presença de corpo estranho (CE) em orelha é
uma queixa comum em Pronto-Socorro. Embora o
procedimento de retirada pareça ser de fácil realização,
pode apresentar algum grau de  morbidade. Os sintomas
podem incluir: otalgia, otorréia, hipoacusia, otorragia
e irritabilidade(1,2). Podem ocorrer iatrogenias se a
remoção for realizada de forma inadequada. Entre as
complicações da presença de CE em ouvido estão o
trauma da pele do conduto, hematoma, otite externa,
otite média, perfuração da membrana timpânica (MT),
paralisia do nervo facial(1,2). Uma grande variedade de
CE pode ser encontrada na orelha externa. A incidência
de CE é mais alta em crianças1 porém também é comum
em adultos. A contenção ou o uso da anestesia geral às
vezes se torna necessária em casos selecionados, como
por exemplo para pacientes não cooperantes(1,3). O
objetivo deste estudo é analisar a incidência de
pacientes portadores de CE em orelha externa, sua
variedade e discutir as formas de abordagem adequada
para sua remoção evitando, dessa forma, complicações
secundárias e iatrogenias.

Casuística e Método

Foi realizado um estudo clínico retrospectivo
em pacientes atendidos no período de maio de 2001 a
abril de 2002 no Ambulatório de Otorrinolaringologia
do DIR-IV- Franco da Rocha, Hospital da Faculdade
de Medicina de Jundiaí. Das 4955 consultas de Pronto-
Atendimento (emergências e primeiras consultas)
realizadas nesse período, foram identificados corpos
estranhos nas orelhas externas de 102 pacientes. Foram
anotadas para análise posterior a idade, o sexo, a
natureza do CE, o tempo de permanência, as
complicações, os eventuais tratamentos prévios e a
necessidade ou não do auxílio do anestesista. Foram
excluídos os portadores de rolhas de cerúmen, os casos
de miíase e pacientes que afirmaram que a presença de
CE foi descartada na otoscopia. A grande maioria dos
pacientes foi encaminhada por médicos dos Postos de
Saúde da região. Os demais procuraram diretamente
assistência especializada em nosso serviço. Alguns CE
foram encontrados ocasionalmente, em pacientes
assintomáticos, durante exame otorrinolaringológico
de rotina. Diversos instrumentais foram utilizados para
a retirada de diferentes tipos de corpo estranho,
evitando-se o uso de pinças e micropinças do tipo jacaré

para corpos estranhos de difícil apreensão e dando-se
preferência para microganchos e aspirador.

Resultados

Foram identificados 105 corpos estranhos nas
orelhas externas de 102 pacientes. A incidência de
pacientes com CE  foi de 2,4 % no intervalo de tempo
incluído na pesquisa. A idade variou de 1 a 62 anos, com
média de idade de 14,8 anos. Sessenta e três casos (62%)
eram crianças com idade inferior a 14 anos (Gráfico 1) e
38% tinham idade superior a essa . Cinqüenta e sete
(44%) pacientes eram  do sexo masculino e 45 (56%) do
sexo feminino (Gráfico 2). Apenas três pacientes
apresentavam CE bilateralmente. Do total de casos, 62
pacientes (61%) procuraram atendimento nas primeiras
24 horas. Em três casos (2,9%) os corpos estranhos foram
identificados e removidos somente após 30 dias de acordo
com informação dos pacientes ou familiares. Em cinco
(4,9%) pacientes a descoberta foi ocasional. Apenas 10
pacientes (9,8%) sofreram tentativas prévias de remoção,
por médicos ou  familiares, todos sem morbidade
associada. Em 10 casos ocorreu laceração de conduto,
pela introdução do CE ou no momento da extração. Foi
diagnosticada otite externa em 5 pacientes. Um paciente
apresentou perfuração da membrana timpânica (Gráfico
3). Para quatro crianças foi necessária intervenção
anestésica. A tabela 1 mostra a variedade dos corpos
estranhos encontrada nesta pesquisa.

Gráfico 1 � Faixa etária dos pacientes incluídos.

Gráfico 2 � Distribuição dos pacientes por sexo.
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Gráfico 3 � Número de orelhas que apresentaram
complicações após a remoção de 105 corpos estranhos
de 102 pacientes.

Tabela 1 - Variedade dos corpos estranhos removidos
das orelhas externas de 102 pacientes.

Discussão

Em nosso estudo  38% dos pacientes tinham mais
que 14 anos de idade. Este valor deve-se em parte à
população psiquiátrica (internados) e presidiária à
qual prestamos atendimento médico, explicando a
grande parcela de pacientes adultos com corpos
estranhos incluídos nesta pesquisa. Não houve
diferença estatística entre os sexos. Entre os tipos de
CE relatados em nossa estatística o grupo dos insetos
foi o mais encontrado (n=25).

Nos três casos de CE bilateral (crianças) apenas
um paciente apresentava CE da mesma natureza. Em
crianças sempre devemos realizar exame no outro
ouvido contralateral e em fossas nasais, pois é freqüente
nesta faixa etária corpos estranhos em outras
cavidades(1). A curiosidade de explorar os orifícios do
corpo, hábito ou prurido e irritabilidade devido a
doença otológica têm sido os motivos relacionados à
introdução do  CE(4,5,6) .

Os casos de descoberta acidental em pacientes
assintomáticos ocorreram em virtude do exame

otorrinolaringológico completo que é realizado
rotineiramente no nosso serviço.

Em virtude do DIR-IV ser referência em
otorrinolaringologia na região, a grande maioria dos
casos foi encaminhada de forma precoce  e sem
manipulação prévia, fato que diminuiu a incidência de
complicações. Entre elas tivemos apenas um caso de
perfuração de membrana timpânica pelo CE e nenhum
caso devido à sua remoção.

A retirada de corpo estranho do ouvido se trata,
geralmente, de um procedimento simples  desde que
realizada por profissionais treinados e que disponham
de material adequado. Diversos instrumentais foram e
devem ser utilizados para a retirada de diferentes tipos
de corpo estranho, evitando-se micropinças do tipo
Hartmann e pinças jacaré delicadas para corpos
estranhos de difícil apreensão e dando-se preferência
para microganchos e aspirador(7). Algumas vezes usa-
se seringa para lavagem otológica e na literatura cita-
se até mesmo o uso de silicone(8) e super-cola(2), sendo
que estes dois últimos não fazem parte de nosso arsenal
terapêutico.

O uso da contenção física e no insucesso desta,
da anestesia geral, às vezes é necessária em pacientes
que não colaboram, como é o caso de algumas crianças
de baixa idade e deficientes mentais.

A otoscopia  nos revela a natureza do corpo
estranho, suas dimensões, a proximidade da membrana
timpânica e as possíveis complicações já ocorridas. A
visibilização da membrana timpânica é importante
principalmente quando há objetos ocupando mais que
2/3 do conduto auditivo externo ou objetos
pontiagudos. Sempre que um microscópio estiver
disponível este deve ser usado, diminuindo dessa forma
as chances de complicações como perfuração de
membrana timpânica ou laceração da pele do conduto.
Caso existam estas complicações, está indicado o uso
de gotas antibióticas otológicas para evitar infecção
secundária. Se houver perfuração de membrana
timpânica o seguimento otoscópico e audiométrico se
torna obrigatório. Caso surjam durante o
acompanhamento  sintomas como vertigem e perda
neurossensorial progressiva deveremos pensar em
acometimento  coclear(9) concomitante.

Alguns corpos estranhos merecem uma atenção
especial, como é o caso das baterias alcalinas e dos CE
animados. A bateria alcalina, geralmente usada em
relógios, pode causar necrose de liqüefação na área
circunjacente transformando-se, desse modo, em uma
emergência(1, 2, 3, 10). Nesses casos, jamais deve ser
realizada lavagem auricular. Deve-se instituir
rapidamente limpeza local e uso de antibióticos(8).
Corpos estranhos como baratas e outros insetos são
comuns, principalmente em áreas socialmente carentes.
Eles causam um forte estresse emocional no paciente
quando permanecem vivos no interior da orelha. Dessa
forma devemos logo imobilizá-los ou matá-los. Nesses

Corpos Estranhos
Tipo
Barata
Outros insetos
Algodão
Esfera de plástico
Feijão
Semente
Ponta de lápis
Pedrisco
Papel
Fragmento de planta
Conta de colar
Tarraxa de brinco
Grama
Canudo plástico
Impossível de ser determinado

Total

n
8

17
13
11
10
10
8
6
6
4
3
2
2
2
3

105
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casos podemos fazer uso de lidocaína ou  óleo
mineral(2,3), seguida da retirada total ou residual, que
pode ser feita  com lavagem auricular ou com
instrumentais específicos dependendo da natureza do
CE. Sob visão microscópica teremos a certeza de não
haver resquícios de partes do inseto, causa comum de
otite externa subseqüente(3).

Corpos estranhos hidrófilos, como feijão por
exemplo, não devem ser retirados com lavagem
auricular(3) sob o risco de insucesso e posterior aumento
do diâmetro do CE, dificultando  a retirada e elevando
o risco de complicações. Lembrar  que a junção ósteo-
cartilaginosa é um importante ponto de estreitamento
do conduto, podendo haver impactação neste local.

O encaminhamento  para o otorrinolaringolo-
gista, portanto, deve ser indicado em casos de falta de
instrumentais apropriados, pacientes não cooperantes,
tentativa de remoção sem sucesso, lesão do conduto ou
da membrana timpânica, infecção associada, objetos
volumosos e/ou pontiagudos, insetos e baterias
alcalinas(3). A remoção com o auxílio da anestesia geral
é indicada em pacientes não cooperantes (caso a
contenção física não seja bem sucedida) e para casos
selecionados de lesão do conduto e/ou da membrana
timpânica(3).

Conclusão

    A retirada de corpos estranhos de orelhas é
um procedimento geralmente simples e comum em
Pronto-Socorro. Entretanto, pode haver uma
morbidade associada quando os profissionais não
dispõem de instrumental adequado, treinamento prévio
e cooperação por parte do paciente, para que seja
efetuada a sua remoção de maneira mais adequada e
menos traumática possível. As complicações

geralmente são infecciosas. Sempre que possível, o
procedimento de remoção deve ser realizado com
auxílio da microscopia para melhor visibilização e sob
contenção, sedação ou anestesia geral quando
necessária, diminuindo assim a incidência de
complicações.
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Resumo

Os autores apresentam uma avaliação do
desempenho do ambulatório de otorrinolaringologia
da Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo,
Brasil, num período de nove meses e meio, através da
análise de mapas de produção diária incluindo nome,
número de registro, data de nascimento, diagnósticos
pelo CID 10 e conduta. Foram realizados 944
atendimentos e os achados sindrômicos prevalentes
detectados foram perda auditiva (n=381), obstrução
respiratória alta (n=172), restando 391 pacientes no
item �Outros�.Os achados foram comparados aos da
escassa referência disponível na extensa literatura
pesquisada.

Summary

The authors present an appraise of the
performance of the otorhinolaryngologic ambulatory

of the Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo
State, Brazil, during nine months and a half, by means
of analysis of diary production maps including name,
registration number, nativity, diagnosis by the CID -
version 10 and conduct. There were attended 944
patients and the prevalent syndromic diagnosis
encountered were hearing loss (n=381), high
respiratory obstruction (n=172) and the rest 391
patients were included in the item �Others�. The
findings  were compared to the infrequent avaiable
reference in the extensive searched literature.

Introdução

Na rotina de um ambulatório de especialidades
nos deparamos com diversas doenças, dentre as quais as
de maior prevalência despertam interesse para o
direcionamento do atendimento e análise da vocação do
ambulatório. Assim, o conhecimento da freqüência des-
tas doenças é fundamental para que haja maior habili-
dade no diagnóstico e tratamento dessas e outras entida-
des correlatas, independente da especialidade de atua-
ção. Desta forma, nosso estudo procurou apontar a
prevalência das doenças nos pacientes atendidos no
Ambulatório de Otorrinolaringologia da Faculdade de
Medicina de Jundiaí durante um período de 9 meses e
meio, com o objetivo de estabelecer sua ocorrência e con-
frontar os achados com os da literatura.

Casuística e Método

Foi realizada uma análise retrospectiva de 944
pacientes atendidos no Ambulatório didático de
Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de
Jundiaí, no período de 02/04/2001 a 17/01/2002,

Doenças otorrinolaringológicas prevalentes na população
atendida no ambulatório de Especialidades da Faculdade

de Medicina de Jundiaí - Estado de São Paulo, Brasil.
Prevalent otorhinolaryngologic diseases occuring in the population

attended in the specialities ambulatory of the Faculdade de
Medicina de Jundiaí, São Paulo State, Brazil.
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enfocando os diagnósticos individuais efetuados com
base no Código Internacional de Doenças (CID � 10).
Os pacientes foram distribuídos em grupo de doenças
para o estudo, contudo para cada paciente foi
considerado um único diagnóstico, correspondente à
queixa principal.

Resultados

Na distribuição geral da população estudada de 944
pacientes incluídos no estudo, podemos evidenciar uma
equivalência quanto ao sexo (Gráfico 1), tendo sido
atendidos 466 pacientes do sexo masculino (49,4%) e
478 do sexo feminino (50,6%). Os pacientes incluídos
no estudo foram divididos em faixas etárias (Gráfico 2)
e a incidência das doenças prevalentes nas diferentes
faixas etárias é mostrada nos Gráficos 3 a 7, respectiva-
mente de zero a 12 anos incompletos (n=273); de 12
anos completos a 20 anos incompletos (n=97); de 20
anos completos a 40 anos incompletos (n=166); de 40
anos completos a 60 anos incompletos (n=185); e com
mais de 60 anos de idade (n=223). Quanto à incidência
de doenças nas diferentes faixas etárias, podemos
verificar no Gráfico 3 que na faixa etária de 0 a 12
anos incompletos tivemos como doenças de maior
prevalência hipertrofia adenotonsiliana (n=86), perda
auditiva (n=27), desvio de septo nasal (n=22) e outros
(n=138). No Gráfico 4, incluindo a faixa etária de 12 a
20 anos incompletos, a prevalência foi de desvio do
septo nasal (n=25), rinite alérgica (n=23), perda
auditiva (n=19) e outros (n=30). No Gráfico 5,
incluindo a faixa etária de 20 anos completos a 40
anos incompletos, a prevalência foi de perda auditiva
(n=49), desvio do septo nasal (n=16), rolha de cerúmen
(n=12) e outros (n=89). No Gráfico 6, incluindo a faixa
etária de 40 anos completos a 60 anos incompletos, a
prevalência foi de perda auditiva (n=82), rolha de
cerúmen (n=27) e outros (n=76). No Gráfico 7,
incluindo a faixa etária de acima de 60 anos, a
prevalência foi de perda auditiva (n=115), rolha de
cerúmen (n=50) e outros (n=58).

Gráfico 1 - Distribuição por sexo dos 944 pacientes do
Ambulatório de ORL.

Gráfico 2 - Distribuição dos pacientes estudados por
faixas etárias.

Gráfico 3 - Incidência das doenças de maior prevalência
nos 273 pacientes até 12 anos incompletos.

Gráfico 4 - Incidência das doenças de maior prevalência
nos 97 pacientes entre 12 e 20 anos incompletos.

Gráfico 5 - Incidência das doenças de maior prevalência
nos 166 pacientes entre 20 e 40 anos incompletos.
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Gráfico 6 - Incidência das doenças de maior prevalência
nos 185 pacientes entre 40 e 60 anos incompletos.

Gráfico 7 - Incidência das doenças de maior prevalência
nos 223 pacientes entre maiores de 60 anos de idade.

Gráfico 8 - Resumo dos achados sindrômicos
prevalentes considerando todas as faixas etárias
indistintamente.

Conclusões

Os achados deste trabalho mostram o desempenho
do ambulatório didático de Otorrinolaringologia da
Faculdade de Medicina de Jundiaí anexo à Escola,
iniciado em 02/04/2001, que já se constitui no segundo
ambulatório da Instituição em volume de atendimento,
bem como a prevalência de doenças nos pacientes
atendidos. Ficou evidente que 292 pacientes de todas
as faixas etárias apresentaram-se à consulta tendo como
primeira queixa perda auditiva a esclarecer, excluindo
cerúmen, seguida de 89 pacientes portadores de rolha
de cerúmen, isto é, perfazendo um total de 381 pacientes
com queixas de alterações auditivas ou 40,4% do total
de pacientes incluídos no estudo. A segunda queixa foi
de obstrução respiratória, incluindo hipertrofia
adenotonsiliana, desvio do septo nasal, rinite alérgica,
num total de 172 pacientes ou 18,2% do total. As
demais doenças incluíram disfonias a esclarecer, otites
de vários tipos (externa e média crônica) e demais
diagnósticos menos expressivos, num total de 391
(41,4%). As doenças prevalentes na população
estudada, considerando-se todas as faixas etárias
indistintamente, foram as relacionadas a perdas
auditivas, seguidas pelas doenças obstrutivas
respiratórias altas.

Discussão

O ambulatório de Otorrinolaringologia da
Faculdade de Medicina de Jundiaí apresentou, no
intervalo de tempo analisado, equivalência de
atendimento de pacientes quanto ao sexo. As faixas
etárias extremas foram as de maior volume de
atendimento, fato talvez motivado pelas características
peculiares do Ambulatório de Especialidades desta
Escola, entre elas a demora relativa para a efetivação
dos atendimentos por tratar-se de um serviço
universitário e didático, motivo pelo qual pacientes
que trabalham e não desejam perder algumas horas de
serviço têm maior dificuldade para se apresentarem às
consultas. A terminologia surdez, que consta no CID
foi substituída pelos autores por perda auditiva.
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Resumo

O autor relata um caso de Eritroplasia de
Queyrat ou carcinoma não invasivo do pênis e alerta
para a importância diagnóstica dessa lesão que na
maior parte das vezes deixa de ser realizada nessa fase
precoce, inviabilizando a possibilidade de cura através
de extenso arsenal terapêutico.

Summary

The author describes one patient with
Erythroplasia of Queyrat or �in situ� carcinoma of the
penis and alerts to diagnostic importance of this lesion
that, in most cases, isn�t realized in this precocious
moment, turning into unviable the possibility of cure
by means of a great number of therapeutic resourses.

Introdução

Entre as lesões penianas de risco destacam-se
as pré-malignas, em virtude das seqüelas físicas e
psicológicas que as exéreses mais amplas ocasionam
ao paciente. O diagnóstico precoce da Eritroplasia de
Queyrat é um bom exemplo disso.

Dados do Caso

Paciente com 66 anos de idade, branco, eviden-
ciou após postectomia recente, lesões múltiplas na
glande e prepúcio de aspecto levemente ulcerado,
friáveis, indolores e de coloração eritêmato-
esbranquiçada. (Figuras 1 e 2).

Figura 1    Figura 2

Anatomopatológico

Áreas com carcinoma espinocelular �in situ�
bem diferenciado não ultrapassando a lâmina própria.

Comentários

O carcinoma espinocelular do pênis representa 95%
dos tumores penianos. Em países desenvolvidos tais como
EUA e Dinamarca, constitui 0,09% das neoplasias senso
lato e 0,16% daquelas do homem adulto. Entretanto, em
alguns países da Ásia, África, América do Sul e Central, a
incidência do câncer peniano varia de 10 a 20% dos tumo-
res malignos do homem. O carcinoma �in situ� peniano ou
Eritroplasia de Queyrat é diagnosticado em apenas 10%
das apresentações clínicas das neoplasias penianas. Há vá-
rias formas de tratamento descritas: creme de 5-fluorouracil,
crioterapia, radioterapia, YAG laser, laser com CO

2
, exérese

da lesão e penectomia parcial.
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Abstract

Nonspecific granulomatous prostatitis is a
relatively uncommon disorder of the prostate. The
incidence of the type of prostatitis can be less than 0,07
percent of benign prostatic inflammatory disease. The
etiology of  granulomatous prostatitis is still unknown.
However, inflammation of the prostate, blockage of the
ducts, as well as chronical infection by Escherichia
coli appear to be important factors in the development
of granulomas.

Xanthogranulomatous  prostatitis and the
clinical characteristics of this condition are not yet
well defined. Only seven cases have been reported in
the literature worldwide up to 1993.

Nonspecific clinical symptoms and a close
similarity in clinical course to prostatic adenoma or
mainly adenocarcinoma, may be misleading and
produce severe diagnostic difficulties, even for an
experienced urologist. The differential diagnosis
between xanthogranulomatous prostatitis and
prostatic adenocarcinoma is by histological finding of
granuloma composed of large numbers of foamy
histiocytes. This particularity can cause in echography
of the gland hypoechoic lesions which can not be
differentiated  of malignancy.

We report a 73 year old white patient that, due
to severe urinary lower tract symptoms, was submitted
to prostatic transurethral resection. The histological
finding showed xanthogranulomatous prostatitis. To
our knowledge, there are no previous report in the
brazilian medical literature.

Introdução

A prostatite xantogranulomatosa é uma entidade
rara, de etiologia desconhecida, que causa aumento e
endurecimento da glândula. Foi relatada pela primeira
vez em 1920 por Kinoshita, sendo que até 1993, tinham
sido descritos seis casos na literatura mundial (1).

A diferenciação clínica com o carcinoma
prostático pode ser difícil. Entretanto, do ponto de vista
histológico, há regularidade e uniformidade das
células; os nódulos se encontram bem delimitados e
não mostram tendências de invasividade. Como
características, encontram-se células histiocitárias e
células gigantes multinucleadas com citoplasma
espumoso devido aos depósitos de gordura (células
xantomatosas). Tanto a hiperplasia prostática benigna
quanto o adenocarcinoma podem coexistir na
glândula.

A xantogranulomatose pode afetar outras áreas
das vias urinárias tais como o ureter, a pelve renal e a
bexiga. É mais comum o acometimento renal como
resposta a um processo inflamatório e infeccioso
crônicos (1,2).

Desconhecemos descrição prévia na literatura
nacional de prostatite xantogranulomatosa, o que
também justifica este relato.

Relato do Caso

J.P.,  73 anos, branco, referia quadro de noctúria
(3 a 4 vezes) e dificuldade miccional há cerca de um
ano e meio, sem melhora com o uso prévio de 2 mg de
doxazosina/noite. Como antecedentes pessoais, havia
sido submetido a herniorrafia inguinal direita (duas
vezes), esquerda (uma vez), cirurgia para úlcera
péptica perfurada e duas angioplastias coronarianas.
Fazia uso de omeprazol 40 mg/dia, mononitrato de 5-
isossorbida 40 mg/dia e maleato de enalapril 5 mg/
dia. Ao exame físico, apresentava-se em bom estado
geral e o toque retal revelou próstata aumentada em
cerca de uma vez (± 40 g), de consistência muscular,
móvel, simétrica e indolor.
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Os exames bioquímicos mostraram-se normais com
exceção da glicemia de 131 mg %, uréia 68 mg % e PSA
19,88 ng/ml. O ultra-som renal revelou cistos renais
simples direito e esquerdo de 37 x 33 mm e 27 x 23 mm,
respectivamente. A próstata tinha 38 g. O fluxo urinário
máximo era de 8 ml/seg. Optou-se por desobstrução
mecânica através de ressecção endoscópica da próstata,
cujo laudo anatomopatológico revelou prostatite crônica
xantogranulomatosa sem evidências de malignidade
(Figuras 1 e 2). O paciente apresentou boa melhora pós-
operatória com redução do PSA para 1,68 ng/ml e
aumento do fluxo urinário máximo para 16 ml/seg.

Figura 1 - Visão em pequeno aumento do xantogranuloma
prostático (hematoxilina � eosina 40 x).

Figura 2 - Tecido prostático com histiócitos e células
gigantes multinucleadas com citoplasma espumoso
devido a depósitos de gordura (hematoxilina-eosina
200 x).

Comentários

A prostatite granulomatosa é uma enfermidade
rara que freqüentemente simula o carcinoma prostático
devido à formação de nódulos, assim como ao aumento

da consistência da glândula ao toque retal. Entretanto,
a diferenciação histológica da prostatite granulomatosa
se deve à infiltração linfocitária e de células plasmáticas;
à presença de pseudotubérculos, o encontro de células
epiteliódes e gigantes e à ausência de figuras mitóticas
que caracterizam a neoplasia (2,3).

A prostatite granulomatosa se classifica em
específica e inespecífica. No primeiro grupo, estão
incluídas as que se devem a microorganismos
conhecidos, tais como Mycobacterium tuberculosis,
Treponema pallidum, Brucella, bem como a alguns
fungos, entre eles, o Paracoccidioides braziliensis (3).

Tanner e McDonald em 1943, atribuíram o termo
de prostatite inespecífica quando apesar das alterações
histológicas granulomatosas não se encontrava o
agente etiológico. Dentro deste grupo, a prostatite
xantogranulomatosa, também conhecida como
�nodular histiocitária� é a forma menos comum.

Em 1984 Epstein e Hutchins acrescentaram duas
outras modalidades às prostatites inespecíficas, quais
sejam, a pós-ressecção transuretral da próstata e a
alérgica, que inclui as formas eosinofílicas e a devida
à granulomatose de Wegener (1,2,3).

A incidência da prostatite granulomatosa é de
0,07 %  das afecções inflamatórias prostáticas. A sua
etiologia é desconhecida mas suspeita-se de que a
inflamação crônica, o bloqueio dos ductos prostáticos,
bem como a infecção por Escherichia coli, sejam os
fatores desencadeantes (2).

Ao ultra-som, podem-se observar áreas
hipoecóides devido ao grande número de histiócitos
com depósitos de gordura (1).

No presente caso, o paciente tinha um toque retal
e dosagem sérica de PSA que alertavam para a
diferenciação com neoplasia. Devido aos severos sintomas
do trato urinário inferior, bem como aos antecedentes
pessoais do paciente, optou-se por desobstrução
mecânica do trato urinário através da  ressecção
transuretral da próstata. O diagnóstico de prostatite
xantogranulomatosa foi uma surpresa histológica. O
paciente apresentou boa evolução pós-operatória.
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Resumo

De todos os tumores do cordão espermático 30 %
são malignos e 70% benignos, onde o lipoma é o mais
freqüentemente encontrado. Embora o lipoma seja o mais
incidente, é de raro achado clínico. Trata-se de uma massa
intra-escrotal e paratesticular de crescimento
relativamente rápido que não se acompanha de outro
sintoma clínico. A ultra-sonografia e a tomografia
computadorizada auxiliam no diagnóstico. A exérese é o
tratamento de escolha. Relatamos um caso de lipoma
paratesticular esquerdo num paciente de 63 anos que foi
submetido a cirurgia prostática pela segunda vez e
exérese de tumor de 6 cm no mesmo ato operatório.

Summary

Thirty per cent of spermatic cord tumors are malignant
and the remaining 70% are benign,  lipoma being the most
common benign lesion. Although it is the most common tumor
of the spermatic cord, its clinical presentation is rare. It is an
extratesticular intrascrotal mass that grows relatively rapid
with no other clinical symptoms or signs. The clinical diagnosis
can be helped by ultrasonography and computerized
tomography. Surgical excision is the choice treatment. We
report one case of paratesticular lipoma in a 63 year old male
patient who was submitted to prostatic surgery twice  and
excision of 6 cm tumor at the second surgery.

Introdução

Cerca de 95% dos tumores sólidos intra-
escrotais são originados do testículo. Por sua vez 70%
dos tumores de cordão espermático são benignos. Os
tumores mesenquimatosos paratesticulares primários
de acordo com sua localização podem ser originados
do cordão espermático(mais habituais), do epidídimo
e das túnicas testiculares (mais raros).

O lipoma que aparece dentro do cordão
espermático é considerado verdadeiro quando surge
do tecido gorduroso que engloba as estruturas do
cordão e falso, quando é procedente do tecido
gorduroso retroperitoneal que se infiltra no cordão. (1)

Este trabalho relata um caso de lipoma de
cordão espermático, raro na prática urológica.

Relato do caso

E.F., 63 anos masculino, branco, apresentava
há 11 meses hematúria macroscópica total com
coágulos de caráter intermitente e indolor. Referia
também aumento indolor do volume escrotal esquerdo
há 6 meses. Como antecedentes, era tabagista há 40
anos, portador de hipertensão arterial sistêmica com
tratamento irregular e relatava ter sido submetido em
1992 a prostatectomia transvesical com laudo de
hiperplasia prostática benigna e prostatite crônica
inespecífica. Ao exame físico, apresentava-se em bom
estado geral, PA 150 x 90 mmHg e P 88 bpm. Havia
aumento do hemiescroto com tumoração paratesticular
de cerca de 6 cm de diâmetro, móvel, endurecida e
superfície irregular. No toque, a próstata tinha cerca
de 70 g, consistência fibroelástica, simétrica e móvel.

Os exames bioquímicos foram normais inclusive
as dosagens de alfafetoproteínas e da fração beta de
gonadotrofina coriônica, marcadores de tumores
testiculares. A ultra-sonografia confirmou o crescimento
prostático, com espessamento da parede vesical. O
paciente foi submetido a ressecção transuretral da
próstata e a exploração escrotal esquerda com exérese
de tumor de cerca de 6 cm de diâmetro, endurecido,
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móvel, encapsulado e de coloração marrom, que no
exame microscópico revelou ser lipoma. (Figura 1).

Figura 1 �  Presença de adipócitos pericordonal.
Hematoxilina � eosina 100 X.

Comentários

A lipomatose é o excesso de tecido gorduroso de
aspecto amorfo, de consistência mole, de coloração
amarelada, mais comum, sendo encontrada em vários
sítios, inclusive no cordão espermático. Não deve ser
confundida com lipoma que é um tumor benigno,
circunscrito, encapsulado, de consistência endurecida
e de ocorrência incomum quando de localização intra-
escrotal.

Os tumores mesenquimatosos do cordão
espermático são ocasionalmente relatados na
literatura. Incluem lipomas, lipossarcomas,
fibrossarcomas, fibromas, fibrolipomas mixocon-
drossarcomas, cisto dermóide, linfangiomas e adrenal
ectópica. (2)

Embora seja de raro relato, o tumor sólido intra-
escrotal não-testicular mais comum é o lipoma. Cerca
de 90% dos tumores extratesticulares se localizam no
cordão espermático, sendo 30% malignos. Esses
tumores mesenquimatosos acometem homens da 5ª e 6ª
décadas, sendo excepcionais na infância. Desconhece-

se a etiologia do lipoma, bem como descarta-se a sua
malignização. A propósito, o lipossarcoma representa
apenas 7 % dos tumores malignos do cordão
espermático (1).

Clinicamente, o lipoma caracteriza-se por
crescimento tumoral rápido, móvel, indolor, sem
história de traumatismos locorregionais prévios.
Ecograficamente, aparece como massa paratesticular
homogênea com aspecto ligeiramente mais hipereco-
gênico do que o do tecido testicular adjacente. Não há
pelo ultra-som relação entre a localização do tumor e
o padrão de ser benigno ou maligno. A tomografia
computadorizada denota uma massa paratesticular com
densidade próxima à da água (1, 2, 3).

Entre os diagnósticos diferenciais deve-se
pensar em hérnia inguinal, hérnia vesical, hidrocele,
cisto de cordão, neoplasia testicular, espermatocele,
hematocele, epididimite, cisto dermóide, restos de
adrenal e tumor adenomatóide do epidídimo (1, 2).
Microscopicamente, o lipoma apresenta células
gordurosas de diversos tamanhos, firmemente aderidas
entre si, dispostas em lóbulos rodeados por fibroblastos,
colágenos e vasos sangüíneos. O tratamento é a exérese
cirúrgica completa, com bom prognóstico.
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*Professor Adjunto-Doutor Responsável pela Disciplina
de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina
de Jundiaí.

Introdução

A finalidade deste artigo é mostrar uma das
muitas formas de estruturação de um Currículo de Vida.
Trata-se de um resumo de roteiro sugerido pelo Autor.
Por definição, currículo é o conjunto de dados pessoais,
educacionais e profissionais de quem se candidata a
algum trabalho. É uma referência estudantil e da
carreira profissional. Deve-se efetuar o arquivamento
de todos os documentos comprobatórios.

Estrutura

As folhas devem ser escritas na frente, deixando
sempre o verso em branco.

1ª folha - PÁGINA DE ROSTO (sem numeração)
Deve incluir somente 3 frases: Curriculum Vitae,

Nome e mês/ano.

A partir da 2ª folha numerar - SUMÁRIO
página

I. Dados Pessoais........................05
II. Documentos............................06
III. Formação Escolar................08
IV. etc.

I. Dados Pessoais
Nome completo, Data de nascimento,

Naturalidade, Nacionalidade, Filiação, Estado civil �
identificação cônjuge, Filhos � identificação, Profissão,
Endereços comercial, residencial e outros.

II. Documentos
Registro de nascimento, Certidão de casamento,

Documento de Identidade (R.G., com data e local de
expedição), Título de Eleitor, Certificado militar, Carteira
Profissional, Carteira Nacional de Habilitação, Certidão
de casamento, Diploma de médico (e seus registros),
Registro no Conselho Regional de Medicina, INPS
autônomo, PIS/PASEP, ISS municipal e Cadastro
Municipal de Contribuintes, Alvará.

III. Formação Escolar
Pré-escola, 1º ciclo - Grupo Escolar, Cursinho

Curriculum Vitae Médico

* Dr. Edmir Américo Lourenço

preparatório de admissão, 2º ciclo � Ginásio, 3º ciclo �
Colégio, Cursinho � Vestibular, Exame de seleção - vestibular,
local, classificação, Curso Superior (universitário).

IV. Atividades Acadêmicas
Seminários � apresentação oral, Trabalhos

escritos, Trabalhos em grupo, Trabalhos experimentais.
Todas estas atividades deverão ter comprovação, o que
habitualmente não é feita pelo interessado.

Modelo de CERTIFICADO
�Certifico para fins de Curriculum Vitae que

MARCO AURÉLIO BLATT apresentou o trabalho
intitulado �ETIOLOGIA METABÓLICA DAS
LABIRINTOPATIAS� sob a forma de Seminário, como
parte das atividades do curso curricular da Disciplina
de Otorrinolaringologia do 4º ano de Graduação da
Faculdade de Medicina de Jundiaí, com a duração de
10 minutos, no dia 7 de junho de 2002�.

Data, nome do Professor responsável e assinatura.

V. Cursos Extracurriculares freqüentados durante o
Curso de Graduação

Detalhados e com certificados comprobatórios.

VI. Internato do Curso de Graduação
Todas as áreas de Estágios � local, período, tipo

de Convênio da Faculdade, carga horária, detalhes e
peculiaridades importantes.

VII. Estágios Extracurriculares do Curso de
Graduação

Ponto-Socorro, UTI, Hospitais, Serviços,
Médicos particulares, Projetos � Rondon, por exemplo.

Detalhar e comprovar.

VIII. Histórico do Curso de Graduação Médica
Dados transcritos do documento fornecido pela

Secretaria da Faculdade. Deverá incluir todos os
Cursos da Graduação, avaliações � notas e cargas
horárias.

IX. Proficiência em Idiomas Estrangeiros
Espanhol, inglês e até mesmo chinês, alemão e

outras. Procurar incluir detalhes dos cursos ou prática
no Exterior, intercâmbios por exemplo.

X. Residência Médica
É a Pós-Graduação senso lato � latim �latu

sensu� � sentido amplo. Área da medicina, local,
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duração, carga horária, regime de trabalho, publi-
cação em Diário Oficial. Em caso de Especialização ou
Estágio, especificar da mesma forma.

XI. Formação Pós-Graduada senso estrito
É uma Pós-Graduação senso estrito e  provém

do latim �strictu sensu�.Há os níveis ascendentes de
Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado e Livre-
Docência. Pode incluir:

XI.1 � Cursos de Pós-Graduação:
XI.1.1 � Mestrado � Instituição, nº da matrícula,
área e locais de atuação, descrição dos
créditos e conceitos.

XI.1.1.1 � Cursos realizados durante o
Mestrado - ouvinte. Nomear os professores
responsáveis.
XI.1.1.2 � Tese de Mestrado - defesa e resumo.

XI.1.2 � Doutorado � Instituição, nº da
matrícula, área e locais de atuação, descrição
dos créditos e conceitos.

XI.1.2.1 - Cursos realizados durante o
Doutorado - ouvinte. Professores responsáveis.
XI.1.2.2 � Tese de Doutorado - defesa e
resumo.

XI.2 � Aulas e Seminários ministrados na Pós-
Graduação.
XI.3 � Outras Atividades: triagens, ambulatórios,
cirurgias, reuniões (temas), supervisão de
Residentes ou outros PG, participação de grupos
específicos de trabalho, etc.

XII. Participação em Cursos de Educação Continuada,
Cursos de Atualização, Jornadas, Simpósios, Palestras
e Defesas de Tese

Participação exclusivamente como ouvinte.
Colocar nome do evento, docente(s), local,  período,
promoção, coordenação e carga horária. Incluir Mesas
Redondas e Cursos freqüentados em Congressos. Os
Cursos de Educação Continuada deverão ter no mínimo
80 horas.

XIII. Atividade Científica
XIII.1 � Participação em Congressos Nacionais
e Internacionais realizados no Brasil � como
ouvinte, passivo.
XIII.2 - Participação em Congressos
Internacionais realizados no Exterior � ouvinte,
passivo.
XIII.3 � Trabalhos apresentados em Congressos,
Simpósios e Jornadas Nacionais. - Temas-livres,
comunicações, pôster, citar se é Autor ou co-
autor e Relator, se for o caso.
XIII.4 � Trabalhos apresentados em Congressos
Internacionais no Exterior - idem acima.
XIII.5 � Outras participações em Congressos e
Cursos. - Presidente, Vice, Secretário,

Tesoureiro, Coordenação de Cursos e Simpósios,
Comissões organizadora, científica, editorial
(anais), de patrocínio, social, cultural. Sessões:
presidente, coordenador, moderador, secretário,
apresentador (relator).
XIII.6 � Publicações Científicas (incluir Resumos
objetivos e curtos).

XIII.6.1 � Publicações de Artigos Científicos
em Periódicos na área médica.
XIII.6.2 � Publicações de  livros, Capítulo(s).
XIII.6.3 � Publicações em Anais de Congressos.
XIII.6.4 � Outras publicações � Editoriais,
mensagens, normas, comentários, homenagens,
folhetos, jornais e Internet.
XIII.6.5 � Citações bibliográficas de trabalhos
publicados - impacto.

XIII.7 � Participação em edição de Revistas
Médicas e outras publicações científicas. -
Editor, co-editor, Conselhos editorial, científico,
patrocínio, revisor e outros.
XIII.8 - Participação como Membro de Bancas
Examinadoras.

XIV. Atividade Didática
XIV.1 � Monitoria(s).
XIV.2 � Docência na(s) Faculdade(s) em sua
área de atuação.
XIV.3 � Aulas ministradas no Curso �tal� da
Disciplina �tal� - por convite.
XIV.4 � Coordenação de Seminários ou outras
atividades não curriculares.
XIV.5 � Organização ou Coordenação de
Congressos e Cursos.
XIV.6 � Cursos, Conferências, Aulas e Palestras
ministradas.

XV. Atividades de Pesquisa
Humana e animal. Requer a participação efetiva

em pesquisas experimentais, clínicas, triagens, trabalho
de campo e outras. Exige-se Ética.

XVI. Concursos Públicos
Estágio, Residência, Pós-Graduação, para o

cargo de Médico, de Professor e outros.

XVII. Títulos
Especialista, Docência, Coordenadoria,

Diretoria Clínica, Chefias de clínica ou de grupos,
Supervisão, Membro de Colegiado Universitário,
Cidadão, Ordem do Mérito e outros.

XVIII. Outros cargos ocupados
Comissões de Trabalho, Comissões de Ética,

Comissões Eleitorais, Comissões de Estudo, Comissões
Especiais com finalidades específicas.
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XIX. Atividades Associativas
Diretório Acadêmico, Associações Atléticas,

Ligas, Associações (de Docentes, Residentes, ex-alunos,
etc), Sociedades de Especialidade, AMB, APM, CFM,
CRM, FNM, Conselhos de Especialistas, Associações
médico-hospitalares, Cooperativas de Trabalho
Médico, Conselhos Gestores.

XX. Atividades Profissionais
Locais de trabalho, públicos e privados, eviden-

ciando a experiência profissional prática. Descrever as
funções desempenhadas no passado e no presente.

XXI. Dados Honoríficos, outras atividades sociais,
culturais, artísticas e recreativas

São inseridas aqui as congratulações, agradeci-

mentos, votos de louvor, homenagens, síndico, sub-
síndico, membro de conselhos, esportes como xadrez e
tênis de campo, hobbies como pintura e poesia. Não
incluir esportes conside-rados não-nobres, como
pebolim e jogo de botão por exemplo.

XXII. Termo de Encerramento
Última folha. Escrever: �Este Curriculum Vitae

contém x folhas�. Declarar a afirmação da verdade da
seguinte maneira: �Afirmo que todos os dados
constantes deste Curriculum Vitae são a expressão da
verdade� e anunciar a disponibilidade dos documentos
originais comprobatórios.

Portanto, mãos à obra para aumentar seu
Curriculum Vitae, porque ninguém fará isso por você...
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A medicina como profissão de fé

Dirijo esta mensagem aos nossos alunos, amigos e quase colegas do 6º ano de Graduação da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, bem como aos já formados há qualquer tempo. Terminado o Curso, de posse do já tão sonhado
cartucho, a luta passa a ser pela vaga numa Residência de bom nível, que lhe dê condições de exercer sua profissão e área
de atuação escolhida com convicção e domínio técnico do conhecimento. A seguir, seria só desempenhar, mas na verdade,
o médico nunca cessa sua formação profissional, não há monotonia e muito menos previsibilidade. Como dizia sempre o
querido Professor Clemente Ribeiro de Almeida, que foi nosso Titular de Otorrinolaringologia durante muitos anos,
quando me formei, em 1975, o médico sem reciclagens tornar-se-ia uma múmia na profissão em alguns anos, contudo na
atualidade, bastam alguns meses... Ele precisa estar sempre atualizado acerca dos novos medicamentos e métodos
terapêuticos, quando não inventando, criando melhorias técnicas e científicas, com seu próprio RACIOCÍNIO. Exercer a
Medicina exige seu efetivo e constante exercício como ferramenta de trabalho. Mas não é só isso: precisamos cuidar de
nosso consultório, de nossa família, fazer um certo marketing e com tudo isso alguns se esquecem, mesmo que por alguns
momentos, que o seu rei, seu imperador e não seu súdito, é o PACIENTE. Por esse e outros motivos, principalmente de
ordem ética, é importante, vez por outra, ler os seus Juramentos e mesmo a Declaração de Genebra. Talvez você encontre
alguma mensagem nas entrelinhas e somente agora descubra seu real valor.

Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço.
       Editor-Chefe.

Juramento de Hipócrates

Prometo que, ao exercer a arte de curar, me mostrarei fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da
ciência.

Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem
revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou
favorecer o crime.

Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu, a minha vida e a minha arte com a boa reputação entre
os homens e para sempre: se dele me afastar ou infringir, suceda-me o contrário.

MENSAGEM
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Juramento Médico

Com o pensamento voltado para Deus, juramos:
Defender todos os direitos da pessoa humana.
Atender com amor aos doentes como se fossem nossos próprios irmãos.
Procurar o aperfeiçoamento técnico-científico para maior benefício dos doentes e progresso da Medicina.
Concorrer sempre para a elevação moral da profissão.
Reverenciar os mestres que nos possibilitaram o conhecimento das ciências médicas.
Não praticar o aborto ou a eutanásia sob pretexto algum, a menos que o direito natural imponha o contrário.
Respeitar a família na sua honra, nos direitos de procriação e na indissolubilidade do vínculo matrimonial.
Dedicar sincera amizade aos colegas de profissão para que reine maior cordialidade na classe.
Não aceitar a recompensa econômica como fim profissional, se não como meio que possibilite subsistência digna.
Assim, Deus nos ajude.

Declaração de Genebra

Ao ser admitido como membro da profissão médica:
Comprometo-me solenemente a consagrar minha vida ao serviço da humanidade.
Dedicarei aos meus mestres o respeito e a gratidão a que fazem jus.
Exercerei minha profissão com consciência e dignidade.
A saúde do meu paciente constituirá minha principal preocupação.
Respeitarei os segredos que me foram confiados.
Manterei por todos os meios ao meu alcance a honra e as nobres tradições da profissão médica.
Meus colegas serão meus irmãos.
Não permitirei que questões de religião, nacionalidade, raça, política partidária ou situação social se

interponham entre meu dever e de meu paciente.
Conservarei o máximo respeito pela vida humana, desde sua concepção. Mesmo sob ameaça, não utilizarei

meus conhecimentos médicos contra as leis da Humanidade.
Assumo esses compromissos solenemente, livremente e por minha honra.

COMUNICAÇÃO BREVE

Diagnóstico diferencial da otalgia e orientação
terapêutica, sem realização de otoscopia.

* Luciano Gonçalves Nina

* Professor assistente da Disciplina de
Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de
Jundiaí, Mestre em Otorrinolaringologia pela Santa
Casa de Misericórdia de São Paulo. Contato: Fone
(0**11) 3735-8605.

A otalgia (dor na região da orelha) é uma queixa
muito freqüente tanto em pacientes adultos como
pediátricos. As causas são variadas e algumas vezes se
apresentam associadas, isto é, otalgia por vários

MENSAGEM

motivos de aparecimento simultâneo. Normalmente uma
história e exame físico bem feitos são suficientes para
se chegar a um diagnóstico correto e a uma orientação
adequada de tratamento. O exame físico nesta situação
é baseado na otoscopia. É exatamente neste ponto que
surgem as dificuldades, pois algumas vezes é impossível
recolher informações do paciente (crianças que não
informam detalhadamente) e muitas vezes é impossível
realizar uma otoscopia que traga informações
suficientes. A otoscopia é um procedimento simples e
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OBS: NUNCA USAR GOTAS TÓPICAS (OTOLÓGICAS)
SEM FAZER OTOSCOPIA � isto confunde o exame físico
e mascara a doença.
* problemas mais freqüentes.
Tipos de analgésicos: paracetamol, dipirona, ácido acetil
salicílico. Evitar uso de antiinflamatórios não hormonais.

Manifestações iniciais: dor na orelha
e ao seu redor (localização imprecisa),
sem otorréia e sem perda auditiva.
Fatores desencadeantes: choques
térmicos por exposição ambiental ou
ingestão de alimentos com temperatura
extrema. Processos inflamatórios
agudos ou crônicos, neoplásicos na
faringe e laringe, problemas dentários
ou gengivais posteriores. Não existe
relato de contato com água ou quadro
clínico de obstrução nasal.
Orientação e tratamento: evitar choque
térmico, analgésico sistêmico ou
antinevrálgicos. Encaminhar o
paciente para rinofaringolaringos-
copia. Avaliação odontológica.

Nevralgia
reflexa

Manifestações iniciais: dor na orelha e
ao seu redor (localização imprecisa), sem
otorréia e sem perda auditiva. Dor aparece
ou piora com mastigação, abertura da
boca ou lateralização da mandíbula.
Fatores desencadeantes: esforços de
mordida, abuso de extensão da mandíbula,
trauma local. Não existe relato de contato
com água ou quadro clínico de IVAS.
Orientação e tratamento: Avaliação
odontológica, calor local, analgésico
sistêmico associado a relaxantes
musculares. Correção da mordida.

Disfunção da
Articulação
Têmporo-
mandibular
(ATM)
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inócuo ao paciente mas muitas vezes sua realização é
muito difícil, inclusive para o otorrinolaringologista.
Estas dificuldades são geralmente causadas por falta de
colaboração do paciente (geralmente crianças que
choram e se agitam), por alterações anatômicas
(estreitamento do conduto auditivo externo), acúmulo
de cerume, dificuldade de limpeza de detritos do conduto,
más condições do otoscópio ou falta deste e finalmente
falta de treino visual do profissional que examina o
paciente. Esta queixa muitas vezes leva o paciente a um
Pronto-Socorro, obrigando o clínico geral ou pediatra a
fazer a interpretação diagnóstica inicial e orientação
terapêutica. Baseado nestes argumentos recomendo o uso
da tabela de orientação diagnóstica a seguir, sem a
realização da otoscopia. É IMPORTANTE LEMBRAR QUE
A OTOSCOPIA NÃO DEVE SER ELIMINADA DA ROTINA
DO EXAME FÍSICO GERAL. DEVE SER PRATICADA
REGULAR-MENTE EM TODOS OS PACIENTES
EXAMINADOS, INCLUSIVE NAQUELES QUE NÃO
APRESENTAM QUEIXA. ISTO FACILITA E MELHORA O
TREINO DO PROFISSIONAL, AUXILIANDO O EXAME
EM CONDI-ÇÕES DESFAVORÁVEIS. ESTA
ORIENTAÇÃO DEVE SER SEGUIDA APENAS QUANDO
A REALIZAÇÃO DA OTOSCOPIA É IMPOSSÍVEL OU SUA
INTERPRETA-ÇÃO É MUITO DIFÍCIL.

Esta tabela fornece apenas uma orientação para
raciocínio diagnóstico.

Causa de otalgia, suas principais manifestações
e orientações iniciais de tratamento (ATÉ QUE O
PACIENTE POSSA SER EXAMINADO):

Manifestações iniciais: Início com dor
que vem do interior do conduto auditivo
externo com prurido, às vezes seguida
de otorréia. No início não existe queixa
de perda auditiva (sem edema da pele
do conduto). Dor à palpação das
cartilagens da orelha é bem evidente.
Fatores desencadeantes: (relatados):
contato recente com água. Exposição
prolongada à água de piscina ou
praia. Prurido crônico na pele da
orelha. Hábito de mexer na orelha com
cotonetes. Não existem sintomas de
IVAS (obstrução nasal, coriza, febre).
Orientação e tratamento: analgésico via
oral, calor úmido local, evitar entrada de
água no conduto. Uso de antibiótico após
limpeza da orelha e confirmação
diagnóstica pelo especialista.

Manifestações iniciais: surdez com
sensação de orelha �cheia� (plenitude
auricular) + autofonia (eco da própria
voz dentro da orelha afetada). A dor só
aparece horas ou dias após.
Fatores desencadeantes: Existem
sintomas de IVAS (obstrução nasal, coriza,
febre) antes da manifestação otológica.

Otite externa*

Otite média
aguda*

Orientação e tratamento: analqésico via
oral, calor úmido local, evitar entrada de
água no conduto, gotas descongestio-
nantes nasais. Uso de antibiótico
sistêmico após confirmação diagnóstica.
Evitar uso de gotas na orelha.

Manifestações iniciais: dor na orelha
e ao seu redor (localização imprecisa),
sem otorréia e sem perda auditiva.
Fatores desencadeantes: esforço recente
e exagerado da musculatura cervical,
vícios de postura, trauma mecânico
cervical. Não existe relato de contato com
áqua ou quadro clínico de IVAS.
Orientação e tratamento: calor local
na musculatura, uso de analgésicos
associados a relaxantes musculares.
Correção da postura.

Dor
muscular
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RESUMO COMENTADO

Injeção endoscópica de colágeno como tratamento da
incontinência urinária de estresse Tipo I na mulher idosa.

Endoscopic collagen injection therapy in elderly
women with Tipe I stress urinary incontinence.

FAERBER, GJ - J Urol 1996; 155: 512-4.

O autor avaliou 12 mulheres de 68 a 85 anos de idade (média de 76) com incontinência urinária de estresse
Tipo I, submetidas como terapia a injeção endoscópica de colágeno. Por incontinência urinária Tipo I, entendeu-se
as pacientes que apresentavam perda de urina ocasionalmente com atividades severas de esforço, tais como durante
exercícios, no levantar-se, no tossir ou respirar. Todas as pacientes foram submetidas ao estudo urodinâmico com
fluoroscopia onde se fazia a determinação do pico pressórico vesical de perda urinária na posição semi-sentada a
45ºC. A classificação do Tipo I foi ratificada pelo fato do colo vesical estar fechado ao repouso, ausência de movimen-
tação do colo vesical e uretra durante o esforço e pressão intravesical de perda urinária maior que 60cm de água. Tal
pressão variou nas 12 pacientes de 60 a 120 cm de água (média 82,5 cm H

2
0).

Nenhuma paciente se beneficiou com os exercícios para o assoalho pélvico. Duas delas não tiveram resulta-
dos com a terapia anticolinérgica empírica; quatro referiram resultados mínimos com a reposição estrogênica e 4
foram submetidas a procedimentos antiincontinência mais de 20 anos anteriormente à aplicação do colágeno.

Três pacientes realizaram a injeção de colágeno sob anestesia geral ou bloqueio raquidiano e 9 sob anestesia
local. Cinco injeções foram feitas periuretralmente através de agulha raquidiana 22 e 10 por via transuretral com
cateter agulhado de 5F. Em ambos os métodos, a injeção era feita às 3 e 9 horas da submucosa do colo vesical com
controle endoscópico. O colágeno era injetado até que a coaptação visual da mucosa uretral fosse notada. Antibió-
ticos orais foram ministrados antes do procedimento e continuados por 48 horas. A alta era após a micção espontâ-
nea e se o resíduo vesical fosse maior que 50 ml, as pacientes eram orientadas para o cateterismo intermitente.

O seguimento foi feito 1, 3, 6 e 12 meses após a injeção do colágeno e a seguir anualmente. Com um tempo
médio de 10,3 meses (variação de 3 a 24 meses), l0 das 12 pacientes (83%) estavam curadas; e as outras duas
referiram melhora subjetiva na incontinência. O número médio de injeções por paciente foi de 1,25 (1 injeção em nove
e 2 em três pacientes) e a média de colágeno injetado por paciente foi de 2,2 cm3 (variação de 1,0 a 3,5 cm3). Houve
um aumento da pressão intravesical de perda urinária com a manobra de Valsalva após a injeção do colágeno numa
média de 22 cm de água (variação de 0 a 40 cm de água).

Comentário editorial

A incontinência urinária de estresse ou de esforço caracteriza-se pela perda involuntária de urina precedida
de tosse, espirro, risada, exercícios e esforços, que acarretam aumento da pressão intra-abdominal com conseqüente
não contenção uretral. No Tipo I, a incontinência é caracterizada pelo fechamento do colo vesical ao nível ou acima
da margem inferior da sínfise púbica no repouso. Ao esforço, o colo vesical e a uretra proximal abrem-se mas descem
menos que 2 cm com perda do ângulo uretrovesical posterior. A pressão intravesical de incontinência com a manobra
de Valsalva varia de 60 a 120 cm de água (1). A incontinência urinária Tipo I tem sido tradicionalmente tratada pela
colporrafia anterior e recentemente pela suspensão endoscópica vesical com excelentes resultados.

Na literatura, a injeção de colágeno no tratamento da incontinência urinária por deficiência esfincteriana
(Tipo III) tem sido um método efetivo, de baixo risco e pouco invasivo, com índices de sucesso a curto prazo de 73 a
94% (2,3). O número de tratamentos oscila de 1,7 a 1,9 com uma variação na utilização do colágeno de 14 a 16 cm3.
Num seguimento médio de 46 meses, aproximadamente 80% das pacientes apresentam cura ou melhora da inconti-
nência com um número médio de sessões de 3,2 e uma utilização de colágeno de 28 cm3. Tais achados demonstram que
o colágeno tem um efeito antiincontinência não duradouro e depende de reaplicações (4).

Por outro lado, a utilização do colágeno em mulheres com incontinência urinária Tipo II (hipermotilidade
uretral) oferece um índice de cura em um ano de 60%, cifra esta aquém daquelas entre 75 e 92% quando se faz a
suspensão endoscópica do colo vesical (5).

O autor deste artigo conseguiu resultados sobreponíveis aos da literatura levando-se em consideração a
incontinência urinária de esforço Tipo I. Parece que o volume de colágeno utilizado, bem como o número de sessões
são menores no Tipo I. Dessa forma, o uso do colágeno representa um tratamento alternativo, sobretudo em mulheres
idosas. Entretanto, os resultados deverão se repetir com um maior número de estudos e com um maior tempo de
seguimento.
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Biópsia de próstata por agulha transperineal guiada
por ultra-som transuretral em pacientes sem o reto.

Transperineal prostate needle biopsy guided by transurethral
 ultrasound in patients without the rectum.

SEAMAN, EK; SAWCZUK, IS; FATAL, M; OLSSON, CA; SHABSIGH, R - Urology 1996; 47 (3): 353-5.

Os autores do Departamento de Urologia do Centro médico da Columbia-Presbyterian University - Nova Iorque
- USA, reuniram 5 pacientes com elevação do PSA (variação de 5,6 a 21,4 ng/ml com média de 13,5 ng/ml após remoção
do reto por adenocarcinoma retal (1) e colite ulcerativa (4). As idades variaram de 58 a 73 anos com média de 65,8 anos.

Sob sedação intravenosa e anestesia local os pacientes foram submetidos a biópsias por via transperineal orien-
tados por ultra-som transuretral. Um probe de 5,5 MHz foi passado transuretralmente através da camisa do ressectoscópio
ACMI 26 Fr. O volume prostático foi calculado pela seguinte fórmula: comprimento x largura x altura x 0,52 e, daí,
obtinha-se a densidade do PSA. A largura e altura foram avaliadas na imagem transversa e o comprimento era medido
pela retirada do probe de base para o ápice prostático. A antibioticoprofilaxia foi feita com ciprofloxacina 500 mg, duas
vezes ao dia, iniciado um dia antes do procedimento. Não houve complicações nos procedimentos.

O exame anatomopatológico revelou hiperplasia prostática benigna em dois pacientes em cujos seguimentos
apresentaram elevação do PSA sendo realizadas novas biópsias. No total foram efetuados 7 procedimentos, sendo
detectados 3 casos de adenocarcinoma prostático.

Comentário editorial

Os pacientes com elevação do PSA e sem presença do reto são um desafio ao diagnóstico urológico pela impossi-
bilidade da realização do toque e do ultra-som transretal. O ultra-som abdominal e a própria ressonância nuclear
magnética não dão a precisão diagnóstica auferida pela biópsia.

Em tais casos, já foram realizados para orientar a biópsia transperineal (1), o ultra-som transabdominal(2) e o
transuretral(3), com desvantagens na obtenção da imagem prostática, uma vez que, em 26% dos casos não foram bem
visualizadas. No presente estudo, a próstata pôde ser bem vista em todos os sete procedimentos. O limite da técnica é a
obtenção das imagens somente no plano transverso. O acesso a este tipo de probe também poderá restringir o uso técnico
a alguns centros.
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RESUMO COMENTADO

Avaliação de Hytrin em vários centros comunitários: Um ano
de estudo do Terazosin versus placebo no tratamento do homem

com  hiperplasia prostática benigna sintomática.
The Hytrin community assessment trial study: A one-year study of terazosin

versus placebo in the treatment of men with symptomatic benign prostatic hyperplasia.

ROEHRBORN, CG; OESTERLING, JE; AUERBACH, S; KAPLAN, AS; LLOYD, LK; MILAM, DF; PADLEY, RJ - Urology
1996; 47 (2): 159-68.

O objetivo deste trabalho foi determinar a efetividade e segurança clínica do bloqueador alfa-1 terazosin compa-
rado ao placebo no tratamento do homem com sintomatologia moderada a severa de prostatismo.

Para tal, foi feito um estudo prospectivo, randomizado, duplo-cego placebo-controlado durante um ano e englo-
bando 15 centros médicos acadêmicos e 141 consultórios urológicos particulares. Um total de 2084 homens com pelo
menos 55 anos de idade, com sintomas moderados a severos de hiperplasia prostática benigna (HPB) foram avaliados
pelo Escore de Sintomas da Associação Americana de Urologia (AUA-SS). O fluxo urinário máximo tinha que ser menor
que 15ml/segundo para um volume urinado de pelo menos 150ml. O tratamento com terazosin foi iniciado com  1mg/dia,
por 3 dias, seguido por 2mg/dia durante 25 dias. Após, os pacientes eram ajustados a doses de 5 ou 10mg se não
conseguissem obter 35% ou mais de melhora no AUA-SS.

A melhora dos sintomas pelo AUA-SS tendo como linha média basal 20,1 pontos foi de 37,8% no grupo terazosin
e de 18,4% no grupo placebo (P<0,001). A melhora do fluxo urinário máximo tendo como valor basal 9,6ml/s foi de
2,2ml/s no grupo terazosin e de 0,7ml/s no grupo placebo (<0,05). A falha de tratamento ocorreu em 11,2% no grupo
terazosin e 25,4% no grupo placebo (P<0,001). O abandono ao estudo devido a reações adversas ocorreu em 19,7% no
grupo terazosin e 15,2% no grupo placebo (P<0,001).

Os autores concluem que o terazosin ministrado uma vez ao dia na dose que varia de 2 a 10mg é efetivo na redução
dos sintomas moderado a severo de prostatismo e na melhora da qualidade de vida. O efeito foi superior ao placebo e
mantido por um período acima de 12 meses.

A HPB é uma doença prevalente no homem idoso tendo como manifestações clínicas sintomas irritativos (polaciúria,
noctúria, urgência miccional, dor suprapúbica) e obstrutivos (hesitação, jato fino, esforço miccional, sensação de
esvaziamento vesical incompleto, gotejamento terminal e retenção urinária total).

A próstata é constituída por estruturas glandulares e estroma que contém tecido muscular liso e conjuntivo. Na
HPB, há aumento de ambos os componentes, porém cerca de 60% é fibromuscular que tem seu tônus modulado pelo
sistema nervoso autônomo simpático (SNAS). Encontram-se receptores adrenérgicos no estroma prostático e colo vesical
sendo que a hiperatividade do SNAS leva a hipertonia local, tendendo a ocluir a uretra prostática e o colo vesical.

O componente glandular contém células sensíveis à ação da testosterona. O bloqueio da 5-alfa-redutase
intracitoplasmática impede que a testosterona seja transformada no seu metabólito ativo, a diidrotestosterona e, conse-
qüentemente, inibe a síntese do RNA mensageiro e a divisão celular.

Assim, têm-se na HPB dois componentes de obstrução: um mecânico ou estático, dado pelo crescimento glandular
tendo como droga antagônica a finasterida e outro dinâmico, devido ao tônus muscular ao nível do estroma, cápsula
prostática e o colo vesical que são combatidos com os bloqueadores alfa-adrenérgicos.

Na prática, essas são as duas modalidades terapêuticas hodiernamente mais estudadas. Os ensaios clínicos têm
conseguido provar suas eficácias quando comparadas ao placebo. Entretanto, do ponto de vista obstrutivo, embora
demonstrem melhora estatisticamente significativa no fluxo urinário máximo com relação aos valores basais, o aumento
alcançado é sempre muito aquém daquele obtido com a cirurgia, independentemente da técnica utilizada. No presente
estudo, conseguiu-se significância estatística com melhora no fluxo urinário máximo (FUM) de 2,2ml/s. O próprio grupo
placebo obteve melhora de 0,7ml/s no FUM, o que supõe outras variáveis que intervêm no fenômeno obstrutivo da HPB.
Por sua vez, procedimentos cirúrgicos quaisquer que sejam, apresentam potencial de melhora no FUM de 100 a 600%
considerando-se os valores basais.

Isto posto, deve-se ter em mente que o tratamento farmacológico da HPB não deva ser constituído numa panacéia,
prescindindo-se das benesses consagradas até o momento com a cirurgia, tendo-se a ressecção transuretral da próstata
como o melhor padrão de referência.

De acordo com o I Encontro de Consenso Nacional sobre HPB, pode-se recomendar o tratamento farmacológico
nos pacientes com sintomatologia leve (AUA-SS 0 a 7) e moderada (AUA-SS 9 a 19), desde que não interfiram em sua
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qualidade de vida. Regra geral, dá-se preferência à finasterida para as próstatas maiores e os alfa-bloqueadores para as
menores, podendo-se utilizar ambas as drogas simultaneamente.

Pacientes sexualmente ativos devem ser informados de possível disfunção sexual com a finasterida. Para pacientes
hipertensos e com predominância de sintomas irritativos recomenda-se os alfa-bloqueadores(1), contudo, os seus efeitos
colaterais não devem ser subestimados. Neste estudo, 19,7% dos pacientes (cerca de 1 para cada 5) saíram do estudo em
decorrência de reação colateral à droga.
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RESUMO COMENTADO

Falta de correlação dos sete sintomas do escore da Associação Americana
de Urologia com obstrução urodinâmica do esvaziamento vesical.
Lack of correlation of the American Urological Association Symptom 7 Index with

Urodynamic Bladder Outlet Obstruction.

SIRIS, LT; KWKEMO, AK; JAY, J - Neurourology and Urodynamics 1996; 15: 447-57.

Os autores estudaram 75 homens com idade média de 67 anos (variação 42 a 85 anos) com queixas de
�prostatismo�. Realizaram o escore dos sete sintomas da Associação Americana de Urologia (AUA),
urofluxometria,urina residual pós-miccional e estudo do fluxo/pressão. Os pacientes foram classificados como
obstruídos, equívocos e não obstruídos de acordo com o normograma fluxo/pressão de Abrams e Griffiths. O escore
total dos 7 sintomas da AUA e todos os componentes individuais foram comparados com todos os parâmetros
urodinâmicos invasivos e às categorias fluxo/pressão obstruídas, equívocas e não obstruídas. A severidade da
classificação do escore da AUA (leve 0 a 7; moderado 8 a 19 e severo > ou = 20) foi comparada às diversas categorias
fluxo/pressão da avaliação urodinâmica.

Trinta e três (44%) homens tiveram sintomas severos e 42 (56%) foram classificados como moderados ou leves.
Quarenta pacientes (53%) eram obstruídos urodinamicamente e 35 (47%) foram considerados equívocos ou não
obstruídos. Não houve correlação entre quaisquer parâmetros do escore da AUA (total do escore de sintomas, escore
de componente obstrutivo ou irritativo, ou questões individuais) com qualquer parâmetro urodinâmico, quer invasivo
quer não invasivo. A sensibilidade e especificidade do escore da AUA para obstrução urodinâmica foi de 42,5% e
54,3%, respectivamente. Foi usada análise de regressão logística multivariável para determinar se os dados clínicos
facilmente obtidos no consultório (idade, resíduo pós-miccional, fluxo urinário médio e máximo) poderiam predizer
obstrução urodinâmica quando combinado com qualquer item do escore da AUA. Somente a idade teve significância
como preditor de estado obstruído (P=0,026).

Os autores concluíram que a informação subjetiva dos sete sintomas do escore da AUA não se correlaciona
com os dados objetivos da avaliação de obstrução da saída vesical. Embora o escore da AUA seja válido, como
instrumento clínico, não deveria ser usado para medir a presença ou severidade de obstrução ao escoamento vesical.

Comentário editorial

As tentativas de padronizar o questionário clínico de avaliação do trato urinário inferior começaram a
aparecer na literatura em 1968, existindo várias propostas relatadas.(1)

As mais citadas foram as de Boyarsky e cols. (1977) e Madsen � Iversen (1983). A Associação Americana de
Urologia (AUA) padronizou em 1991 seu escore com sete sintomas para avaliação.(2) São seus predicados: simplici-
dade, facilidade de uso, auto-aplicabilidade e reprodutibilidade de dados. Esse índice serviu como base para a
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elaboração do Escore Internacional de Sintomas Prostáticos (I-PSS) que acrescentou uma questão sobre a qualida-
de de vida, vindo a ser adotado pela Organização Mundial da Saúde em 1993.(3)

Os sintomas do trato urinário inferior (�Prostatismo�) são inespecíficos quanto à idade ou sexo, mutáveis e
inseguros como preditores de patologias.(1)

O objetivo deste estudo foi avaliar se as informações subjetivas dos sete sintomas que compõem o escore da
AUA correlacionam com/ou predizem parâmetros urodinâmicos obstrutivos do esvaziamento vesical. A resposta
encontrada foi negativa.

Além disso, a sensibilidade e especificidade do escore da AUA que era de 79% e 83%, respectivamente, (1) foi
reduzida no presente estudo pela avaliação urodinâmica para 42,5% e 54,3%, respectivamente.

Um outro estudo realizado em nosso meio contemporâneo a este e de proposta similar, evidenciou resultados
diversos. Os autores avaliaram 258 pacientes de 50 a 81 anos (idade média de 63 anos) com diagnóstico de HPB.
Obtiveram como resultado do I-PSS os seguintes dados: sintomas leves, 31 pacientes; moderados, l16 e obstruídos
111. O estudo fluxo/pressão realizado nos grupos de pacientes com sintomatologia moderada e severa indicou
respectivamente 62 (53,4%) e 92 (82,9%) de obstruídos. Concluíram salientando que quando o I-PSS for maior que
28, existe probabilidade de obstrução em mais de 0,91. A mesma probabilidade de obstrução é encontrada quando
o escore dos 4 sintomas obstrutivos for maior que 15 (variação de 0 a 20). (4)

Aliás, não se conseguiu estabelecer ainda correlação comprovada entre o peso prostático, fluxo urinário
máximo, avaliação urodinâmica e escores clínicos. (1)  Tais dados devem fomentar os investigadores, a fim de que
novos estudos de validação do I-PSS sejam realizados. A comprovar os achados dos autores do estudo ora analisado,
poder-se-ia prever vida sombria ou mesmo curta ao tão propalado I-PSS.

Referências Bibliográficas:

1. BEGLIOMINI, H - Considerações sobre o escore internacional de sintomas prostáticos (I-PSS). Arq Bras Med
1996; 70: 619-21.
2. BARRY, MJ; FOWLER, FJ; O�LEARY, MP; BRUSKEWITZ, RC; HOLTGREWE, HL; MEBUST, WK; COCKETT, ATK -
The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. J Urol 1992; 148: 1549-57.
3. COCKETT, ATK; KHOURY, S; ASO, Y; CHATELAIN, C; DENIS, L; GRIFFITHS,K; MURPHY, G - The 2nd International
Consultation on Benign Prostatic Hyperplasia. Scientific Communication International Ltd., Channel lsland. pp
624-31, 1994.
4. RODRIGUES NETTO JR, N; D�ANCONA, CAL; LIMA, ML - Correlation between the international prostatic symptom
score and a pressure-flow studv in the evaluation of symptomatic benign prostatic hyperplasia. J Urol 1996; 155:
200-2.

Helio Begliomini
Médico Assistente do Serviço de Urologia do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo (HSPE-FMO).

Revista Perspectivas Médicas, 13(1): 38-39, jan/jun 2002.

Begliomini, H. � Falta de correlação dos sete sintomas do escore da Associação Americana...



40

INFORME

Os percalços de nosso vitorioso Periódico �
análise de 7 anos de reedição.

* Edmir Américo Lourenço

* Professor Adjunto da Disciplina de Otorrinolaringologia da FMJ e Editor-Chefe da Revista Perspectivas Médicas
da Faculdade de Medicina de Jundiaí � SP.

Muitas são as dificuldades práticas para se editar uma Revista Médica como esta, porém grande é a satisfação
de termos conseguido reeditá-la de 1995 até 2002, superando-as todas. Escasseiam artigos, faltam colaboração
docente, apoio financeiro, não há tradição de pesquisa dentro de nossa Escola, embora a Instituição conte com um
bom biotério e excelente Disciplina de Técnica Cirúrgica. A Revista era indexada em suas edições iniciais, nos anos
80 e para ser reindexada necessitaria publicar mais de 50% de artigos originais e ter periodicidade tri ou
quadrimestral. Neste ano de 2002 pretendemos lançar duas edições no volume 13, esta correspondente ao período de
janeiro a junho e a próxima de julho a dezembro.

Neste retrospecto de 7 anos de reedição, temos que de 1995 a 2001, foram publicados 91 artigos científicos no
total, com uma média de 13 em cada edição, distribuídos nas várias sessões (Gráfico 1). Tivemos 23 artigos originais
(25,3%), 17 artigos de revisão (18,7%), 17 normas e rotinas (18,7%), 13 relatos de caso (14,2%),  5 como eu trato
(5,5%), 5 informes (5,5%), 4 artigos de introdução (4,4%), 3 artigos de atualização (3,3%), 2 resumos comentados
(2,2%), 1 estado da arte (1,1%), 1 comentário breve (1,1%), além de 7 Editoriais, 3 Mensagens e 3 Agradecimentos.

As Instituições de onde provieram os trabalhos, excetuando-se a Faculdade de Medicina de Jundiaí e Hospi-
tal do Juqueri, em Franco da Rocha, Hospital-Escola da Faculdade de Medicina de Jundiaí por convênio com a
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, foram 15, das quais 3 são Federais (20%), 6 Estaduais (40%), 1
Municipal (6,7%), 4 Particulares (26,7%) e 1 Internacional (Hospital Acadêmico Bogenhausen de Munique - Ale-
manha).

As tiragens das edições e respectivos números de páginas de cada uma foram: 1500 exemplares em 1995 com
70 páginas, 1000 em 1996 com 50 páginas, 1250 em 1997 com 50 páginas, 1250 em 1998 com 50 páginas, 1350 em
1999 com 50 páginas, 1200 em 2000 com 30 páginas e 1200 em 2001 com 40 páginas. Não houve Empresas
patrocinadoras em 1995, por opção da Direção da própria Faculdade e nas demais edições tivemos, respectivamen-
te, 2, 9, 5, 4, 3 e 4 patrocinadores.

Gráfico 1 - Distribuição em porcentagem dos artigos científicos publicados na Revista Perspectivas Médicas da
Faculdade de Medicina de Jundiaí no período de 1995 a 2001.
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