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EDITORIAL

      Nossa Revista completa em 2004, DEZ anos de reedição, 
desencadeada em 1995 a pedido do então Diretor, Prof. Dr. Jalma 
Jurado. Criada na década de 80, foi interrompida pela grave crise 
política sofrida pela Faculdade de Medicina de Jundiaí naquela 
época, da qual ninguém tem saudade, nem mesmo seus autores. 
Amigo leitor: haja esforço, tenacidade e persistência, quase uma 
teimosia, para que abnegadamente uma reduzida Comissão 
Editorial se dedique a esta árdua missão. Os trabalhos científicos 
são escassos, não há tradição de produção científica na 
Instituição, alguns pareceristas não colaboram e afinal, enquanto 
a periodicidade do periódico não for no mínimo semestral e as 
publicações não se constituírem em mais de 50% de artigos 
originais, este não preencherá os requisitos para ser reindexado 
no Index Medicus. Parabéns e agradecimentos aos pouquíssimos 
que colaboraram e suaram conosco suas camisas, porque a 
Revista Perspectivas Médicas faz aniversário - completa 10 longos 
anos de reedição. A vocês, meu muito obrigado.

EDMIR AMÉRICO LOURENÇO
                                                              10 anos de Editor-Chefe. 
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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, 
progressos em diferentes áreas médicas ou da 
Saúde.
* Terapêutica ou Seção Como eu trato - opiniões 
pessoais sobre tratamento.
* Estado da Arte - artigo sobre detalhes técnicos ou 
formas de ação para aperfeiçoamentos e melhorias 
em qualquer área da Saúde.
* Normas e Rotinas - normalizações de 
procedimentos ou de Ensino, Educação Médica, 
Ética Médica.
* Atualização - breves comentários sobre avanços 
clínicos, laboratoriais e terapêuticos.
* Comunicações Breves - artigos práticos, curtos e 
objetivos, incluindo aspectos pessoais.
* Resumo Comentado - breve comentário sobre um 
assunto já publicado na própria revista ou artigos 
publicados 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 
respeito 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 
colaborações especiais à Revista, ou da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí em assuntos relevantes.

Obs.: Direitos Autorais - a revista terá todos os di-
reitos, inclusive de tradução em todos os países sig-
natários da Convenção Internacional sobre Direitos 
Autorais. A reprodução total ou parcial em outros 
periódicos mencionará a fonte e dependerá de auto-
rização da Revista. A reprodução parcial ou total 
dos trabalhos publicados é proibida para fins 
comerciais.  

Obs.: Direitos Autorais

Perspectivas Médicas, 15:3 jan/dez 2004.

       O periódico Perspectivas Médicas, órgão oficial 
de divulgação científica da Faculdade de Medicina 
de Jundiaí, São Paulo, é de publicação anual e 
aceita artigos originais de qualquer área médica ou 
da Saúde.

Perspectivas Médicas

      PRINCÍPIO BÁSICO: As normas devem ser obe-
decidas com rigor para que o trabalho seja 
apreciado.

PRINCÍPIO BÁSICO:

    O trabalho a ser publicado na Perspectivas
Médicas deve:

    1 - Ser inédito - anexar declaração assinada
pelo Autor, que pode ser até 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 4g dos
“ Elementos essenciais à publicação”).
     Observação: o trabalho já pode ter sido apre-
sentado anteriormente como tema livre ou 
conferência, contudo 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 
seletivos 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 inglês, Resumo, Summary, Introdução, 
Objetivo, 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 
campo, constando de Título e palavras-chave em 
português e inglês, Resumo, Summary, Introdução, 
Objetivo, Discussão, Conclusão e Referências 
bibliográficas.
* Relato de Caso - relato de um ou mais casos, com 
justificada razão para publicação (raridade, aspec-
tos inusitados, evolução atípica e novas 
terapêuticas), obedecendo aos seguintes tópicos:          

NORMAS DE PUBLICAÇÃO
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      5.  A partir da segunda página, numerá-las em 
seqüência, no canto superior direito. 
     6. A segunda página deve conter o Resumo em 
português e o Summary em inglês, contendo cada 
um, no máximo, 150 (cento e cinqüenta) palavras, 
fazendo referência à essência do assunto, incluindo 
introdução com objetivo(s) do trabalho, método de 
estudo, resultados e conclusões. Não serão aceitos, 
sob quaisquer pretextos, artigos sem funda-
mentação 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, Dis-
cussão, Conclusão(ões), Referências bibliográficas e 
ao final, em folha(s) separada(s), as tabelas, qua-
dros e figuras legendadas e numeradas na ordem de 
aparecimento no texto.
  8. Referências bibliográficas: Devem ser 
numeradas 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 abreviaturas dos Jornais e 
Revistas. Exemplos (observar os negritos e 
pontuações):
           8a. Periódicos: Sobrenome do Autor, seguido 
de suas Iniciais; Sobrenome do Co-Autor, seguido de 
suas iniciais - Título do Artigo, Nome do Periódico, 
Volume (número do fascículo): página inicial - 
final, ano. 
    8b. Teses: Sobrenome do Autor, seguido
de suas iniciais - Título da Tese, Cidade, ano, 
página,[Dissertação de Mestrado ou Tese de 
Doutoramento - Nome da Faculdade].
       8c. Livros: Sobrenome do Autor, seguido de 
suas iniciais - Nome do livro. Edição, Cidade, 
Editora, ano, página inicial - final.
         8d. Capítulos de livros: Sobrenome do Autor 
do Capítulo, seguido de suas iniciais - Nome do 
Capítulo. In: Sobrenome do Autor do Livro, seguido 
de suas iniciais - Nome do Livro. Edição, Cidade, 
Editora, ano, página inicial - final.
   9. Ilustrações - Fotos e desenhos devem ser 
legendados, separados do texto e enviados em jpg.
  10. Os trabalhos recebidos que estiverem em 
desacordo com as Normas de Publicação e/ou com 
os elementos essenciais acima, serão devolvidos 
imediatamente para as correções sem qualquer 
apreciação do conteúdo.   

Nome do Periódico, 
Volume (número do fascículo)

Título da Tese

Nome do livro

Nome do Livro

Ilustrações

Perspectivas Médicas, 15:4, jan/dez 2004.

      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 Editor ou Co-Editor da revista 
Perspectivas Médicas.
     2. Todo o material deve ser datilografado em es-
paço duplo, em papel sulfite branco tamanho A4, 
com margens laterais de 2,5 cm e enviado em duas 
vias impressas em papel, além de cópia em disquete 
ou CD. Preferir editor de texto Word, compatível 
com Windows. O texto, incluindo legendas de  
ilustrações, tabelas, quadros, resumo, summary e 
referências bibliográficas, não deve exceder 5.000 
palavras em artigos originais e revisões e 2.000 
palavras em relato de caso, embora trabalhos 
maiores possam ser apreciados.
    3. Anexar e assinar declaração: “Declaro para 
fins de publicação na Revista Perspectivas Médicas, 
que o artigo “(nome do artigo)” não foi, nem será 
publicado em outro veículo de divulgação científica 
até o parecer final do Conselho Editorial”. Desejo 
que o mesmo seja incluído na seção “tal” (vide item 
2 das normas de publicação). Exemplos: Artigo 
original, relato de caso, Idéias e Inovações, etc. 
Assinar e datar. 
      4. A primeira página deve incluir:
          4a. No cabeçalho, à esquerda, deve ser escri-
to Revista Perspectivas Médicas.
            4b. Título do artigo, em português e inglês.
            4c. Palavras-chave e key words.
           4d. Nome do autor em primeiro lugar, segui-
do(s) nome(s) do(s) eventual(is) co- autor(es), 
identificados com asteriscos, de acordo com seus 
títulos principais, que deverão ser descritos logo 
abaixo.
       4e. Endereço completo da Instituição onde
foi realizado o trabalho.
         4f. Contatos com o autor ou co-autor - ende- 
reço completo, incluindo CEP, telefone/fax e e-mail, 
se houver, evitando referenciar a própria Instituição 
para tal.
           4g. Informação sobre já ter sido ou não apre-
sentado em algum Congresso ou qualquer Evento 
Científico, seguido das palavras artigo ainda não 
publicado. É vedado o envio de artigos já publi-
cados.
         4h. Citar eventual fonte de suporte ou finan-
ciamento do trabalho.

Anexar e assinar declaração:

Revista Perspectivas Médicas.

artigo ainda não 
publicado

ELEMENTOS ESSENCIAIS À PUBLICAÇÃO



Distribuição dos achados otoneurológicos em 3701 pacientes com distúrbios vestíbulo-
cocleares de acordo com a faixa etária. 

Distribuição dos achados otoneurológicos em 3701 pacientes com distúrbios vestíbulo-
cocleares de acordo com a faixa etária. 

Distribution of otoneurological findings in 3701 patients with cochleovestibular
dysfunction according to age.

ARTIGO ORIGINAL
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Palavras-chave: doenças vestíbulo-cocleares, idade, otoneurologia.
Key words: cochleovestibular dysfunction, age, otoneurology.

      A Otoneurologia é uma ciência que estuda a 
audição e o equilíbrio corporal. Equilíbrio significa 
manutenção de um corpo na sua posição ou postura 
normal sem oscilações ou desvios. Pacientes com 
qualquer tipo de tontura ou desequilíbrio, zumbido 
e/ou perda auditiva neurossensorial devem ser 
submetidos ao exame otoneurológico. Foram 
avaliados 3701 prontuários de pacientes submetidos 
a exames otoneurológicos clínicos e com registro 
vecto-eletronistagmográfico realizados em uma 
clínica particular de Otorrinolaringologia da cidade 
de Jundiaí-SP, no período de 1979 a 2004 e analisada 
a distribuição sindrômica de acordo com a faixa 
etária: 2-9, 10-19, 20-39, 40-59 e acima de 60. Na 
análise da distribuição sindrômica por faixa etária, é 
notório o fato de que a maioria dos exames foi 
solicitada a pacientes entre 20 e 59 anos. Ao contrário 
do que se esperava, a faixa etária de 20 a 39 anos 
(41%) incluiu a maioria dos pacientes portadores dos 
vários tipos de síndromes vestibulares, seguida da 
faixa de 40 a 59 anos (38%) e não os idosos. 
Observou-se ainda que na infância e adolescência 

* Professor Adjunto - Doutor e Professor Responsável 
pela Disciplina de Otorrinolaringologia da Faculdade 
de Medicina de Jundiaí - SP. Mestre em ORL e CCP e 
doutor em Medicina pela UNIFESP  Escola Paulista de 
Medicina - SP.
** Médicos Residentes do 1º ano da Disciplina de 
Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí - SP.

Trabalho realizado em clínica particular e 
apresentado como tema livre no VII Congresso 
Médico-Acadêmico da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí-setembro 2004.
Contato com o autor: Rua do Retiro, 424 - 5º andar 
Jundiaí-SP CEP 13.209-000. 
E-mail: edmirlourenco@ibest.com.br 

predominaram os exames normais, talvez porque 
estejam em ascensão os problemas psico-emocionais 
dessa faixa populacional. Na observação da 
distribuição sindrômica, ocorreu uma similaridade 
nas faixas de 20 a 39 e de 40 a 59 anos, com maior 
predomínio da síndrome periférica, seguida de 
normais. Até mesmo nos pacientes acima de 60 anos 
foi encontrada uma maior incidência da síndrome 
periférica, seguida da central.

     Otoneurology is the science that studies the 
hearing and body equilibrium. Equilibrium means 
body maintenance on his position or normal posture 
without oscillations or detours. Patients with any 
type of dizzy or desequilibrium, tinitus and/or 
sensorioneural hearing loss must be submitted to 
otoneurologic examination. 3701 prontuaries were 
appraised in otoneurology clinical exam with vecto-
electronistagmografic record realized in a clinical 
otolaryngology office in Jundiaí(SP) city, between 
1979 and 2004. It was also analyzed the sindromic 
distribution according to age: 2-9, 10-19, 20-39, 40-
59 and above 60 years old. About analisys of 
sindromic distribution, it was notorious the fact that 
most exams were solicitted to patients between 20 
and 59 years old. Instead the expected, patients 
between 20 - 39 years old (41%) were the majority 
with vestibular sindromic disease, followed by 38% 
patients between 40 - 59 years old, instead advanced 
age. It was observed that in childhoods and 
adolescents predominated normal exams, perhaps 
because have more psicoemotion problems. Between 
20 - 39 and 40 - 59 years old there were more periferic 
syndromes, followed by normal exams. Patients above 
60 years have more frequently periferic 
s i n d r o m e s ( 3 5 % ) ,  f o l l o w e d  b y  c e n t r a l  
sindromes(25%).

      A Otoneurologia é uma ciência que estuda a 
audição e o equilíbrio corporal. Equilíbrio significa 
manutenção de um corpo na sua posição ou postura 

Edmir Américo Lourenço *
Adriana Umemura **

Marcelo Henrique de Oliveira **
Ana Laura Vargas **

Edmir Américo Lourenço *
Adriana Umemura **

Marcelo Henrique de Oliveira **
Ana Laura Vargas **

ResumoResumo

SummarySummary

IntroduçãoIntrodução

Perspectivas Médicas, 15: 5-7, jan/dez 2004.

Artigo ainda não publicado.Artigo ainda não publicado.
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       Foi realizado um levantamento dos prontuários 
de 3701 pacientes, submetidos a anamnese minuciosa 
e exame clínico, seguido de exame cócleo-vestibular 
com registro vecto-eletronistagmográfico, em clínica 
particular de Otorrinolaringologia em Jundiaí, 
Estado de São Paulo, no período de 1979 a 2004 (25 
anos). Foi feita a distribuição dos pacientes em faixas 
etárias,  a saber: de 2 anos completos a 9 anos e 11 
meses de idade (infância), de 10 a 19 anos e 11 meses 
(adolescência), de 20 a 39 anos e 11 meses (adulto 
jovem), de 40 a 59 anos e 11 meses (adulto) e acima 
de 60 anos (senilidade). 
      Os  prontuários foram avaliados individualmente 
para a inclusão de dados incluindo  idade e 
diagnóstico sindrômico (normal, periférica, central, 
mista ou incaracterística). Entende-se por Síndrome 
vestibular incaracterística a presença de alterações 
nos exames, isto é, um resultado patológico, contudo 
sem sinais de localização periférica ou central. 
Prontuários com dados incompletos foram excluídos.

normal sem oscilações ou desvios. Pacientes com 
qualquer tipo de tontura ou desequilíbrio, zumbido 
e/ou perda auditiva neurossensorial devem ser 
submetidos ao exame otoneurológico. Outras 
indicações menores são o retardo do desenvolvimento 
motor, síndromes neurológicas de tronco encefálico e 
cerebelo, distúrbios da linguagem escrita e falada, 
mau rendimento escolar, enjôos sem causa aparente, 
cinetoses, migrânea, síndrome do pânico, quedas e 

(1,2)perdas de consciência sem causa aparente . O 
exame vestibular analisa o funcionamento do 
labirinto e suas correlações com outros órgãos e 
sistemas, tornando-se portanto, parte fundamental 

(3)da avaliação otoneurológica . A elaboração de uma 
anamnese acurada pode permitir o estabelecimento 
do diagnóstico sindrômico e mesmo etiológico de 
quadros clínicos otoneurológicos. Aproximadamente 
85% das tonturas são causadas por disfunção do 
sistema vestibular, periférico ou central, contudo as 
tonturas das vestibulopatias periféricas podem ser 
semelhantes às tonturas das vestibulopatias 

(4)centrais . O exame otoneurológico completo inclui 
anamnese, exame físico otorrinolaringológico e 
neurológico,  audiometria tonal  l iminar,  
imitanciometria quando necessária, testes 
o t o n e u r o l ó g i c o s  c o m  r e g i s t r o  v e c t o -
eletronistagmográfico. Os padrões de resposta, que 
são pré-estabelecidos permitem, em conjunto, a 
formulação do diagnóstico sindrômico, isto é, 
topográfico. 
     O objetivo deste trabalho foi o de estabelecer, 
por estudo retrospectivo de extensa casuística, a 
distribuição sindrômica otoneurológica e 
correlacioná-la com as faixas etárias.
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Casuística e MétodosCasuística e Métodos

ResultadosResultados

Faixa

  2       10                     27                           1
10       20                    143                          4
20       40                   1514                        41
40       60                   1408                        38
60                               609                         16

Total                           3701                      100 

Etária                  
n                          

%
 (anos)                                               aproximada

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

2  a  9 1 0  a  1 9  2 0  a  3 9 4 0  a  5 9  >  6 0

D I S TR I B U IÇ Ã O  S IN D R Ô M I C A  P O R  F AI X A E T Á R IA  
n  =  3 7 0 1

1

2

3

4

5

Total
1 – normal 15 61 481 319 88 964
2 – periférica 6 36 518 538 211 1309
3 – central 3 29 261 270 151 714
4 – mista 3 12 154 202 128 499
5 - incaracterística 0 5 100 79 31 215

Total 27 143 1514 1408 609 3701

  2       10                     10       20              20       40                   40       60                   60                               Síndrome Idade

        Através dos resultados encontrados, obtivemos a 
distribuição sindrômica de toda a população 
estudada, que foi então relacionada com  a faixa 
etária acometida.

       A distribuição da população estudada em faixas 
etárias e por diagnóstico sindrômico é mostrada nos 
Gráficos e Tabelas a seguir:
 
TABELA 1: Distribuição numérica por faixas etárias 
dos 3701 pacientes submetidos à rotina de avaliação 
otoneurológica completa.

TABELA 2: Distribuição por diagnóstico sindrômico 
vestibular e por faixa etária ( em anos ) dos pacientes 
submetidos à rotina de avaliação otoneurológica 
completa.

GRÁFICO 1: Distribuição percentual aproximada por 
faixas etárias dos pacientes submetidos à rotina de 
avaliação otoneurológicas completa. 

Os gráficos 2 a 7 a seguir mostram a distribuição por 
diagnóstico sindrômico vestibular e por faixa etária 
(em anos) de todos os pacientes submetidos à rotina 
de avaliação otoneurológica completa. 1-normal; 2-
periférica; 3-central; 4-mista; 5-incaracterística.

  2       10                     10       20              20       40                   40       60                   60                               
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       Diversos sinais de disfunção vestibular podem ser 
detectados por meio da anamnese associada ao 
exame clínico e exame otoneurológico ou 
v e s t i b u l o m é t r i c o  c o m  r e g i s t r o  v e c t o -
eletronistagmográfico e neste, uma ou mais provas 
podem apresentar alterações, possibilitando a 
formulação de uma hipótese diagnóstica de Síndrome 
vestibular periférica (uni ou bilateral, do tipo 
irritativo ou deficitário), central, mista ou 
incaracterística, contudo muitos pacientes não 
apresentam anormalidades nessa avaliação. 

Clinicamente as tonturas das vestibulopatias 
periféricas podem ser semelhantes às tonturas das 
vestibulopatias centrais. 
        Na análise da distribuição sindrômica por faixa 
etária, é notório o fato de que a maioria dos exames 
foi solicitada a pacientes entre 20 e 59 anos (Tabela 1 
e Gráfico 1). Ao contrário do que se esperava, a faixa 
etária de 20 a 39 anos incluiu a maioria dos pacientes 
portadores dos vários tipos de síndromes vestibulares, 
seguida da faixa de 40 a 59 anos e não os idosos. Isto 
pode ter repercussão sócio-econômica, pois tende a 
incapacitar temporária ou definitivamente 
indivíduos da camada populacional em sua fase de 
vida mais produtiva (Tabela 2 e Gráficos 2 a 7) e este 
fa to  pode  ter  corre lação com o  r i tmo 
progressivamente mais estressante da vida moderna. 
Observou-se ainda que na infância e adolescência 
predominam os exames normais, talvez porque 
estejam em ascensão os problemas psico-emocionais 
dessa faixa populacional. Na observação da 
distribuição sindrômica, ocorreu uma distribuição 
muito similar nas faixas de 20 a 39 e de 40 a 59 anos, 
com maior predomínio da síndrome periférica, 
seguida de normais. Até mesmo nos pacientes acima 
de 60 anos encontramos uma maior incidência da 
síndrome periférica, seguida da central (Tabela 2 e 
Gráfico 7). 

     A análise dos 3701 exames otoneurológicos 
clínicos e cócleo-vestibulares com vecto-
eletronistagmografia possibilitou-nos concluir: 
1.   A faixa etária mais acometida foi entre 20 e 39 
anos, seguida da faixa de 40 a 59 anos, contudo em 
ambas, a síndrome mais prevalente foi a periférica. 
2.   Na infância e adolescência, a maioria dos exames 
mostrou-se normal. 
3.  A maior prevalência de síndrome central foi 
observada na faixa etária acima de 60 anos.

3.  CASTAGNO, L.A.; CASTAGNO, S. In: Campos, 
C . A . H . ;  C o s t a ,  H . O . O .  -  Tr a t a d o  d e  
Otorrinolaringologia. 1ª. Ed, V.1, São Paulo, Roca, 
2003. p.530. 

1.  GUZMÁN, V.G.; CAOVILLA, H.H. - Sintomas 
otoneurológicos: Investigação por meio de um 
questionário. Acta Awho, 20(3): 130-40, 2001. 

2.  GANANÇA, M.M.;  MUNHOZ, M.S.L . ;  
CAOVILLA,H.H.; SILVA,M.L.G. - Estratégias 
terapêuticas em otoneurologia. V. 4, São Paulo, 
Atheneu, 2001. p.1-12. 

4.   MAUDONNET, O; FRANCIS, G; MAUDONNET, E-  
Prevalência das doenças cocleares e vestibulares em 
4.825 pacientes. Rev Bras Otorrinolaringol, 
65(1):26-33,1999.
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          As parasitoses intestinais humanas constituem, 
ainda hoje, um grave problema de saúde pública, 
principalmente nos países em desenvolvimento como o 
Brasil, refletindo assim uma relação entre a elevada 
taxa dessas parasitoses e a condição sócio-econômica e 
cultural enfrentada pela população. O presente 
trabalho teve como objetivo verificar a incidência dos 
parasitas nos pacientes atendidos em todas as 
Unidades Básicas de Saúde do município de Jundiaí, 
durante o ano de 2003. Os resultados dos exames 
parasitológicos analisados foram gentilmente 
fornecidos pelo laboratório AFIP - Associação Fundo 
de Incentivo à Psicofarmacologia, responsável pelo 
diagnóstico dos materiais coletados no município de 
Jundiaí, São Paulo, Brasil. Estes sugerem que deva ser 
dada uma maior atenção à ocorrência de 
protozoários, estando muitas vezes relacionados ao 
problema de saneamento básico. Medidas médicas 
podem ser sugeridas com base no conhecimento destes 
dados visando uma política de saúde que priorize o 
diagnóstico e o tratamento específico destas fontes de 
infecção.

         Until current days human intestinal parasitisms 
still constitute a serious problem of public health, 
mainly in the developing countries like as Brazil. This 
reflects the social-economical and cultural condition 
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SummarySummary

reflects the relation between a high rate of parasitisms 
and the social-economical and cultural condition 
faced by these populations. The present paper had the 
objective to verify the incidence of the parasites in the 
patients attended in all the Basic Health Units from 
Jundiaí city, during 2003. The results of the 
evaluated parasitological analysis were kindly 
supplied by the laboratory AFIP, responsible for the 
diagnosis of the samples collected in Jundiaí, Sao 
Paulo, Brazil. These results showed the need of a 
higher attention for occurrence of protozoan, which 
are in majority of the cases related to the basic 
sanitary problems. Medical measures can be 
suggested based on the knowledge of these data in 
order to establish health policies that prioritizes 
specific diagnostics and treatments for these sources 
of infections.    

Perspectivas Médicas, 15: 8-10, jan/dez 2004.

          A Organização Mundial da Saúde concluiu que 
há uma tendência de aumentar o número de casos de 
infecções parasitárias se não for priorizada a Saúde 
Pública e adotadas medidas efetivas para o controle 

( 1 )das mesmas . As infecções parasitárias, 
determinadas por helmintos e protozoários 
patogênicos, acometem cerca de três bilhões de 

(2) indivíduos no mundo e é estimado que um terço da 
população mundial seja infectada por alguma espécie 

(3)de parasita intestinal . 
     A ocorrência das parasitoses intestinais tem 
relação direta com os fatores ambientais e sociais. 
Entre os fatores ambientais, o clima e a natureza do 
solo desempenham papel fundamental; nos fatores 
sócio-econômicos destacam-se a superpopulação de 
muitos países, a precária educação sanitária, o 
inadequado controle da água utilizada para consumo 
e para agricultura, além da pouca atenção destinada 
aos vetores e reservatórios da infecção.

          A transmissão das parasitoses mantém intensa 
relação com as condições de vida e higiene da 

(4,5)população . Os parasitas possuem maior 
prevalência entre a comunidade de baixo nível 

IntroduçãoIntrodução

sócio-econômico, onde o padrão de vida, a educação 
sanitária, saneamento básico e outras noções básicas 
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    Foram analisadas 17.145 amostras fecais, 
recolhidas nas 30 UBS e em um Posto de Saúde 
localizado no Paço Municipal, durante o ano de 2003. 
As análises parasitológicas das amostras foram 
realizadas no laboratório AFIP - Associação Fundo de 
Incentivo à Psicofarmacologia, que é responsável pelo 
diagnóstico dos exames parasitológicos de fezes 
coletados no município de Jundiaí. A técnica utilizada 
em todas as amostras foi  a de Hoffman modificada. 
Os resultados dos exames parasitológicos foram 
gentilmente cedidos ao nosso grupo para análise.
         Com os dados fornecidos pela AFIP foi elaborada 
uma planilha do programa Microsoft Excel 2000 para 
cada UBS, sendo plotados o número total de exames de 
fezes; número de exames de fezes negativos e o número 
de exames de fezes positivos, do qual se obteve as 
espécies de parasitas observadas em cada mês.

        Das  17.145  amostras  recolhidas, 2.406 (14%) 
foram positivas e 14.739 (86%) foram negativas 
(Gráfico 1). A prevalência dos principais parasitas 
protozoários e helmintos entre os exames positivos 
analisados foi de 81% e 19%, respectivamente 
(Gráfico 2). Os enteroparasitas de maior incidência 
foram Endolimax nana (38%), Entamoeba coli 
(35%), Giardia lamblia (20%), Ascaris lumbricoides 

(6,7)de saúde são deficientes e inapropriadas . A 
porcentagem de uma população afetada pelas 
parasitoses pode ser um precioso indicador da 

(8,9,10,11)condição de saúde de uma região.

       O  município  de  Jundiaí  está  localizado  no 
interior do Estado de SP - Brasil, tem uma população  
estimada de 323.397 habitantes, em uma área 
territorial total de 432Km². Segundo o CENSO 2003, 
foi possível constatar que 98,7% da população possui 
abastecimento adequado de água e 90,3% possui 
instalação adequada de esgoto. Jundiaí teve o 
segundo melhor índice de desenvolvimento humano 
(IDH) no Brasil, segundo a OMS (2002). 
      As Unidades Básicas de Saúde (USB) de onde
Procederam os resultados dos exames parasitológicos 
estão localizadas em regiões distintas da cidade de 
Jundiaí tendo características sócio-econômicas 
diversas, o que nos levou a discutir os dados com base 
em medidas de educação e situação sanitária destas 
localidades.

       O  objetivo deste estudo foi analisar os resultados 
dos exames parasitológicos realizados na população 
atendida nas UBS do Município de Jundiaí no ano de 
2003, verificar quais os principais protozoários e 
helmintos que ocorrem nesta região e analisar em 
qual época do ano a ocorrência destes enteroparasitas 
é maior.

Material e MétodosMaterial e Métodos

Objetivo

ResultadosResultados

Gráfico 1: Resultados dos exames parasitológicos de 
fezes realizados pela Associação Fundo de Incentivo à 
Psicofarmacologia (AFIP) durante o  ano de 2003.

Gráfico 2: Prevalência de helmintos e protozoários nos 
exames parasitológicos de fezes positivos realizados em 
2003 nas 30 Unidades Básicas de Saúde da cidade de 
Jundiaí.

Gráfico 3: Prevalência de espécies parasitas intestinais 
em exames parasitológicos de fezes realizados em 30 
Unidades Básicas de Saúde da cidade de Jundiaí no ano 
de 2003.

(8%), Enterobius vermicularis (4%) e  Strongyloides 
stecoralis (3,9%). (Gráfico 3). 

       Nas Unidades Básicas de Saúde localizadas em 
bairros distintos de Jundiaí as amostras com maiores 
porcentagens de exames parasitológicos positivos 
foram: Novo Horizonte (12%), Tamoio (11%), Rui 
Barbosa (10%) e Hortolândia (10%) (Gráfico 4). Os 
principais parasitas encontrados respectivamente 
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observadas as maiores porcentagens de exames 
parasitológicos positivos foram  Novo Horizonte, 
Tamoio, Rui Barbosa e Hortolândia, locais onde 
provavelmente as  condições de saneamento básico e 
de higiene necessitam de maior atenção e recursos 
destinados à educação sanitária e saneamento básico. 

1. UNICEF, (Fundo das Nações Unidas para a 
Infância). Situação Mundial da Infância. Brasília: Unicef 
1995.
2. C A S T R O ,  L .  P. ;  C o e l h o ,  L . G . V.  -   
Gastroenterologia. Rio de Janeiro, Medsi, 2004, 197-203.
3. REY, L. - Parasitologia.Parasitos e Doenças 
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de Janeiro, Guanabara Koogan - 2001, 287 - 662.
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Campinas, SP (1986-1990). Revista da Sociedade 
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Os meses nos quais foram observados os maiores 
valores percentuais de exames parasitológicos 
positivos foram Maio, Agosto e Setembro, sendo 
necessário nesta época do ano redobrar os cuidados e 
orientação da população. A elevada prevalência dos 
parasitas Endolimax nana, Entamoeba coli e Giardia 
lamblia pode manter relação com a precariedade do 
saneamento local. Outro fator que também 
contribuiria significativamente para a elevada 
ocorrência de enteroparasitoses na população é o 
reduzido conhecimento de noções básicas de 
profilaxia sobre parasitoses, higiene ambiental e 
pessoal. Nesse contexto, nosso grupo pode atuar, 
através de futuros projetos, como um importante 
agente de educação e promotor da saúde, 
possibilitando uma melhoria na qualidade de vida 
dessa população. A formação de recursos humanos e 
de cidadãos cientes de suas responsabilidades sociais 
pode ser alcançada através da convivência com as 
dificuldades enfrentadas pela população.

Referências BibliográficasReferências Bibliográficas

ConclusãoConclusão

Gráfico 5: Distribuição da prevalência mensal de 
protozoários e helmintos no ano de 2003.

    As Unidades Básicas de Saúde onde foram      

nestas UBS foram: Novo Horizonte (E. nana 37,1% e 
G. lamblia 28,6%); Tamoio (E. nana 39,52% e S. 
stercoralis 10,27%), Rui Barbosa (E. coli 42,79% e E. 
nana 38,68%); Hortolândia (E. coli 34,85% e G. 
lamblia 32,36%). No entanto, as unidades que 
tiveram amostras de exames de fezes com os menores 
índices percentuais foram: Esplanada (0,5%) ,Vila 
Alvorada (0,7%) e Pitangueiras (0,7%).
       Foi  observado  que  o  número  de  exames 
parasitológicos positivos variou nos meses do ano. Os 
meses nos quais foram observados os maiores 
percentuais de exames positivos foram Maio, Agosto e 
Setembro, cada um registrando 10% do total de 
exames positivos. Já nos meses de Abril, Junho e 
Dezembro foram observados os menores percentuais, 
que foram de respectivamente 7%, 5% e 7%.
      A incidência de protozoários sofreu maiores 
oscilações quando comparada à incidência de 
helmintos ao longo dos meses. Os protozoários 
apresentaram picos de incidência nos meses de Maio e 
Setembro, com acentuada queda nos meses de Abril, 
Junho e Novembro. Já os helmintos não sofreram 
s i g n i f i c a t i v a s  v a r i a ç õ e s ,  m a n t e n d o  
aproximadamente os mesmos valores percentuais 
durante os meses do ano(Gráfico 5).

Gráfico 4: Prevalência de exames positivos nos diferentes 
bairros do município de Jundiaí.  
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      Introdução - O sufentanil por via subaracnóidea, 
tem sido utilizado em associação com a bupivacaína 
hiperbárica a 0,5% na analgesia de parto, reduzindo 
a dor durante o primeiro estágio do trabalho de parto, 
sem produzir bloqueio motor significativo. A 
combinação do sufentanil com a clonidina, droga 
agonista dos receptores alfa-dois adrenérgicos, 
prolonga a duração da analgesia no trabalho de 
parto. O objetivo do trabalho foi observar se a redução 
da dose de sufentanil, na associação com clonidina, 
poderia interferir na qualidade da analgesia do 
trabalho de parto. Material e Métodos - Participaram 
do estudo 60 parturientes, estado físico ASA II, 
submetidas à analgesia de parto no Hospital 
Universitário. Foram administradas de forma 
aleatória no espaço subaracnóide: G1: bupivacaína 
2,5mg associado à clonidina 15µg; G2: bupivacaína 
2,5mg e sufentanil 5µg e G3: bupivacaína 2,5mg, 
clonidina 15µg e sufentanil 2,5µg. A dor foi avaliada 
pela escala analógica visual linear, sendo verificada 
antes da realização da anestesia, 10, 30 e 60 minutos 
após o duplo bloqueio e antes da administração da 
complementação. Caso a paciente referisse dor maior 
que 7 pontos, era injetado 25mg de bupivacaína a 
0,5% pelo cateter de peridural. Os resultados foram 
analisados pelo método ANOVA, sendo o valor de 
p<0,05 considerado significativo. Resultados - Não 
houve diferenças significativas na qualidade da 
analgesia nos grupos  G2 e G3; o tempo de analgesia 
subaracnóide foi maior no G3, sendo menor o número 
de complementações neste grupo. A presença de 
complicações como náusea, prurido e sedação foi 
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minima nos tres grupos. Conclusoes - A associacao 
clonidina permitiu que a dose de sufentanil fosse 
reduzida pela metade, sem prejuízo da qualidade da 

       Introduction - The sufentanil, in subarachnoid 
way, has been used in association with hyperbaric 
bupivacaine 0,5% in the delivery analgesia, reducing 
the pain during the first stage of the labor, without 
producing motor blockade. The combination of 
sufentanil and clonidine (a drug agonist of the alpha 
two adrenergic receptors) prolong the duration of the 
labor analgesia. The objective of this work was to 
observe if the reduction of the sufentanil dose, in 
association with clonidine, could interfere in the 
quality of the labor analgesia. Material and Methods  
Participated in the study 60 parturient women, 
physical state ASA II, submitted to childbirth 
analgesia in the Hospital Universitário (Jundiaí  SP). 
The study groups described were distributed in a 
random way in the spinal space: G1: bupivacaine 
2,5mg associated with clonidine 15µg; G2: 
bupivacaine 2,5mg and sufentanil 5µg and G3: 
bupivacaine 2,5mg, clonidine 15µg and sufentanil 
2,5µg. The pain was evaluated by the visual 
analogical scale, being verified before the 
accomplishment of the anesthesia, 10, 30 and 60 
minutes after the double blockade and before the 
administration of the complementation. If the patient 
referred pain superior than 7 points, there was 
injected by the epidural catheter 25mg of bupivacaine 
0,5%. The results were analysed by the ANOVA 
method, being values p<0,05 considered significant. 
Results - there were no significant differences in the 
quality of the analgesia in the groups G2 and G3; the 
time of  spinal analgesia was larger in G3, being 
smaller the number of complementation in this 
group. The presence of complications as nausea, itch 
and sedation were minimum in the three groups. 
Conclusions - the association of the clonidine allowed 
the sufentanil dose to be reduced by the half, without 
damage to the quality of the childbirth analgesia. 
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     O duplo bloqueio raqui-peri tem sido utilizado 
ultimamente como técnica anestésica preferencial na 
analgesia de parto. A adição do sufentanil (5-10µg) 
por via subaracnóidea, opióide caracterizado por 
início rápido de ação e alta potência analgésica, 
associado à bupivacaína hiperbárica a 0,5 %, na 
analgesia de parto, proporciona ótimo efeito na 
redução da dor, sem produzir bloqueio motor durante 

(1,2)o primeiro estágio do trabalho de parto .
      As doses de sufentanil comumente utilizadas na 
analgesia de parto foram definidas por Arkoosh e 

(3)col.  que demonstraram que a DE95 (dose necessária 
para obter analgesia em 95% das pacientes) para 
analgesia de parto era de 8,9µg, quando 
administradas em dose única no espaço 
subaracnóideo.
      O sufentanil na dose tradicionalmente utilizada 
para analgesia de parto (5µg), por via 
subaracnóidea, está associado à presença de efeitos 

(4)colaterais nas gestantes, principalmente o prurido .
     A introdução da clonidina, droga agonista dos 
receptores alfa-dois adrenérgicos, tem o intuito de 
prolongar a duração da analgesia no trabalho de 
parto. Trabalhos recentes relataram que, mesmo em 
doses baixas (15µg), por via subaracnóidea, a 
clonidina associada ao sufentanil e bupivacaína 
proporcionaram efeito analgésico significativamente 
mais prolongado, entretanto, as gestantes 
apresentaram diminuição dos valores da pressão 
arterial, sem comprometimento do trabalho de parto 

(5,6)e da vitalidade fetal .
       O objetivo do trabalho foi observar se a redução 
da dose de sufentanil, na associação com clonidina, 
poderia interferir na qualidade da analgesia do 
trabalho de parto e observar os efeitos colaterais 
apresentados na gestante.

        Após a obtenção de consentimento informado 
das pacientes, participaram do estudo 60 
parturientes, estado físico ASA II, submetidas à 
analgesia de parto no Hospital Universitário da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí - SP. Foram 
incluídas no trabalho gestantes nulíparas, com idade 
gestacional superior a 37 semanas dilatação cervical 
entre 4 e 8 cm, dinâmica uterina efetiva e regular e 
batimento cardíaco fetal normal.
      Após venóclise do membro superior e infusão 

®lenta de solução de Ringer  com lactato, acrescido de 
duas unidades de ocitocina, era realizada dupla 
punção com a gestante em posição sentada. As 
pacientes não receberam pré-expansão volêmica com 
solução cristalóide.
    Após anestesia local da região lombar com 

lidocaína a 2% sem vasoconstritor, era realizada 
punção peridural mediana com agulha Tuohy 15G, 
nos espaços L3-4 ou L2-3, usando a técnica de perda 
da resistência com 3 a 4ml de ar, com passagem de 
cateter 16G, na posição cefálica, inserido 3 a 5 cm. 
Logo após, era realizada punção subaracnóidea 
mediana, com agulha 27G, tipo Quincke, no espaço 
intervertebral, logo abaixo da punção peridural 
realizada. Após a observação do refluxo de líquor, 
realizava-se a administração de uma das três soluções 
deste estudo.
     Foram administradas de forma aleatória no 
espaço subaracnóideo: G1: bupivacaína 2,5mg 
associado à clonidina 15µg; G2: bupivacaína 2,5mg e 
sufentanil 5µg; G3: bupivacaína 2,5mg, clonidina 
15µg e sufentanil 2,5µg.    
       A dor foi avaliada com uma escala analógica 
visual linear (EVA), sendo considerado ausência de 
dor o 0 e a dor máxima experimentada pela paciente a 
nota 10. Esta avaliação era realizada antes da 
anestesia (M1), 10, 30 e 60 minutos após o duplo 
bloqueio e antes da realização da complementação. 
Quando a paciente referia dor maior que 7 pontos na 
EAV era realizada complementação com 
administração de 25mg de bupivacaína a 0,5%, com 
vasoconstritor, pelo cateter peridural.
        Durante o período de avaliação da analgesia foi 
verificada, de forma subjetiva, a presença de 
complicações como sedação, prurido e náusea, sendo 
classificadas como: 0 - ausência; 1- leve; 2 - moderada 
e 3 - intensa.
   Foram observadas as ocorrências de parto 
instrumental ou cesariana, a necessidade de 
complementação pelo cateter peridural, o grau de 
dilatação cervical na injeção da dose adicional, o 
tempo do início da analgesia até a necessidade da 
complementação, o número de pacientes que 
necessitaram de complementação e o tempo entre a 
injeção subaracnóide e o nascimento. 
    Os resultados foram analisados pelo método 
ANOVA, sendo o valor de p < 0,05, considerado 
significativo.       

      Das  60  pacientes  selecionadas,  59  foram 
incluídas na análise estatística. Durante a realização 
de uma das analgesias, houve uma perfuração 
acidental da dura-máter, sendo esta paciente excluída 
do universo do trabalho.
       Após análise estatística dos valores referentes à 
idade das pacientes e das características obstétricas, 
como dilatação cervical inicial, dilatação cervical na 
complementação e número de partos instrumentais 
(fórceps), observamos que não houve diferenças 
significativas destes valores na comparação entre os 
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grupos estudados (Tabela 1, Gráfico 1).
       Verificamos que a duração da analgesia de parto 
por via subaracnóidea foi significativamente maior 
no grupo 3, apresentando o grupo 1 tempo menor de 
analgesia em relação aos outros grupos. Observamos 
um maior número de necessidade de complementação 
no grupo 1 em relação aos outros grupos (Tabela 1, 
Gráfico 1).

     

      A análise estatística dos valores referentes à 
escala analógica visual (EAV), nos momentos 
estudados, mostrou que, no grupo 1, os valores 
referidos pelas pacientes foram significativamente 
maiores nos momentos e 30 e 60 minutos após a 
administração da analgesia subdural. Não foram 
evidenciadas diferenças significativas nos valores de 
G2 e G3 (Tabela 2 e Gráfico 2).

 
    Os dados referentes à incidência de sedação, 
náusea e prurido, mostraram que o grupo dois 
apresentou maior número de incidência de náusea em 
relação aos outros grupos (tabela 3).
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na parte mais superior do tronco cerebral, sob o 
assoalho do quarto ventrículo. A clonidina também 
exerce efeito antinociceptivo, sendo agonista dos 
receptores alfa-2 adrenérgicos localizados 

(10, 11)principalmente nos neurônios pós- sinápticos .

    A adição da clonidina, em baixas doses, ao 
sufentanil determina adequada analgesia pós-

(8,12)operatória por ação sinérgica aos opióides . Em 

 

        Em nossa pesquisa, os resultados demonstraram 
que a adição de clonidina, na dose de 15µg, associado 
à bupivacaina hiperbárica (2,5mg) e sufentanil 
(2,5µg) no espaço subaracnóideo para analgesia de 
parto determina maior duração e melhor qualidade 
analgésica em relação aos outros grupos deste estudo.
       Consideramos  que  o  melhor  momento  para 
instituir analgesia de parto seja no final do primeiro 
estágio e início do segundo estágio do trabalho de 
parto. Em nossa pesquisa verificamos que a insta-
lação da analgesia de parto ocorreu com cerca de seis 
centímetros de dilatação cervical,  não sendo solicita-
da por vontade da paciente, como nos parece ideal, 
mas por indicação do médico obstetra. Apesar da dila-
tação média ter sido de aproximadamente seis centí-
metros, verificamos que houve grande variação indi-
vidual (3 a 9 cm), o que mostra a variabilidade indi-

(7)vidual de tolerância à dor por parte das pacientes.
        Em  nossa  pesquisa,  a  complementação  foi 
utilizada quando as pacientes referiam dor de mais de 
sete pontos na escala analógica visual,  
correspondendo a aproximadamente nove 
centímetros de dilatação, já na segunda fase do 
trabalho de parto. Cabe ressaltar que o grupo que 
mais solicitou complementação pelo cateter de 
peridural foi o que recebeu clonidina e bupivacaína, 
sem opióide, mostrando  neste caso  a importância da 
associação desta droga na analgesia de parto.
   Trabalhos anteriores demonstraram que a 
utilização de opióides, sobretudo o sufentanil, isolado 
no espaço subaracnóideo são eficazes no controle da 
dor do trabalho de parto, principalmente no primeiro 

(8)estágio do período de dilatação . Entretanto, a 
associação de opióides aos anestésicos locais, por via 
intra-tecal, tem a capacidade de proporcionar 
adequada analgesia de parto, por ação sinérgica, 

(3)principalmente na fase final do trabalho de parto . 
    Os agonistas alfa-2 adrenérgicos, como a 
clonidina, produzem analgesia por mecanismo 
espinhal primário, quando administrados por via 
subaracnóidea, potencializando a ação dos opióides e 
dos anestésicos locais, tanto por via peridural quanto 

(1,8,9)subaracnóidea, sem produzir bloqueio motor . 
    Assim com os opióides, a clonidina ativa 
mecanismos inibitórios descendentes da transmissão 
da dor através das fibras nor-adrenérgicas 
originárias no “locus coeruleus”, grupo de neurônios 
centrais localizados na substância cinzenta da ponte,

DiscussãoDiscussão
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nosso estudo, a adição de 15µg de clonidina a 2,5µg 
de sufentanil proporcionou efeito prolongado de 
analgesia espinhal, comparada ao grupo em que não 
se utilizou a droga alfa-2 adrenérgica. Tal resultado é 

(5)concordante com o estudo de Zambonato e cols. , no 
qual foi adicionado 15µg de clonidina a 5µg de 
sufentanil na analgesia de parto via subaracnóidea.
     O tempo de duração da analgesia no grupo que 
associou clonidina ao sufentanil na dose de 2,5µg foi 
de aproximadamente 158 minutos, semelhante aos 
outros trabalhos, em que se utilizou a adição de 15 ou 

 (1, 2, 5, 13)30µg de clonidina à 5µg de sufentanil  .  
   A redução da dose do sufentanil, em nosso 
experimento, não fez com que a qualidade da analge-
sia ficasse pior no grupo 3, confirmando a hipótese do 
efeito sinérgico da associação do sufentanil com a 

(7) clonidina. Yamaguchi e cols. compararam doses 
diferentes de sufentanil associado à bupivacaína 
hiperbárica, por via subaracnóidea, e concluíram que 
não há vantagens de se administrar doses superiores a 
2,5µg de sufentanil, na analgesia de parto.

       Ao analisarmos os resultados obtidos no grupo 
em que não utilizamos opióides, verificamos que 
somente 15µg de clonidina, associada a 2.5mg de 
bupivacaína hiperbárica, via subaracnóidea, é 
insuficiente para manutenção de satisfatório grau de 
analgesia , até mesmo na primeira fase do trabalho de 
parto.
        Em  relação  aos  efeitos  colaterais,  observou-se 
que a redução da dose de sufentanil foi acompanhada 
de diminuição significativa do número de pacientes 
que apresentaram prurido e da intensidade deste, nas 
pacientes que manifestaram esta complicação. Este 
resultado foi diferente do encontrado por Yamaguchi e 

(7)cols , que não verificaram diferenças na ocorrência 
de prurido com a redução da dose de sufentanil de 5 
para 2,5µg, porém, sem associação com clonidina. 

(14)Wong e cols.  também não observaram diferenças 
em relação às incidências de náuseas, vômitos, 
prurido e duração da analgesia após a administração 
de diferentes doses de sufentanil subaracnóideo (2,5 - 
5 - 7,5 e 10µg). Em nossa pesquisa não verificamos 
diferenças significativas na incidência de náuseas e 
vômitos entre os grupos.
     Em relação à sedação, não observamos efeito 
aditivo da clonidina, não sendo verificadas diferenças 
significativas entre os grupos quanto ao grau de
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com a mesma dose de bupivacaína; que a adição da 
clonidina proporcionou efeito analgésico mais 
prolongado e que a redução da dose do sufentanil 
determinou redução de efeitos colaterais, sobretudo o 
prurido. 
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o nível de sedação referida pelas pacientes, 
provavelmente ocorreu por cansaço pelo trabalho de 
parto, visto que a clonidina, mesmo em doses de 30µg 

(12)por via subaracnóidea não é detectada no plasma .
      Concluímos que a adição de doses reduzidas de 
sufentanil (2,5mg) à clonidina (15mg) e 2,5 mg de 
bupivacaína hiperbárica, via subaracnóidea, 
apresenta a mesma qualidade analgésica que a 
utilização de doses maiores de sufentanil combinado 
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   D i s f a g i a  s i g n i f i c a  d i f i c u l d a d e  o u  
comprometimento na habilidade de deglutir. No 
diagnóstico diferencial das disfagias, a Síndrome de 
Plummer-Vinson deve ser lembrada, exatamente por 
ser infreqüente. É uma entidade clínica caracterizada 
por disfagia, membranas esofágicas e anemia 
ferropriva. Sua etiopatogenia permanece 
desconhecida. Está associada ao aumento do risco de 
câncer no trato alimentar superior. Seu diagnóstico é 
feito pela história clínica, radiologia e endoscopia. O 
primeiro passo no tratamento deve ser a reposição de 
ferro. Neste trabalho são revisados aspectos de sua 
etiopatogenia, quadro clínico, diagnóstico e 
tratamento.

      Dysphagia means disability to swallow and it 
could be related to an anatomic or neuromuscular 
problem located somewhere from the lips to the 
stomach. Therefore Plummer-Vinson syndrome 
should be always remembered during investigation of 
dysphagias. It’s characterized by dyspghagia, 
esophageal web and iron related anemia. Its etiology

 is unknown but there is a higher risk of digestive tract 
cancer. Its diagnosis is based on clinical, radiological 
and endoscopic findings. The first step of treatment is 
iron reposition. This report will review some aspects 
about its etiology, its clinical findings and its 
diagnosis and treatment.
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      A deglutição normal ocorre como um processo 
fisiológico ordenado que transporta material 
deglutido e saliva da boca ao estômago. Pode ser 
dividida em quatro fases: a fase oral preparatória 
(que envolve a mastigação do bolo e sua mistura com 
a saliva), a fase oral propriamente dita ou de 
transporte (onde o bolo é ejetado da cavidade oral 
para a faringe), a fase orofaríngea (onde o bolo é 
transportado para o esôfago, sem aspiração) e a fase 
esofágica (onde o bolo é propulsionado para o 

(1)estômago) . 
  Disfagia significa comprometimento na habilidade 

de deglutir. Pode resultar de alteração anatômica ou 
de comprometimento neuromuscular, em qualquer 

(1)local entre os lábios e o estômago . A disfagia 
orofaríngea caracteriza-se por um problema de 
transferência do bolo alimentar da cavidade oral até 
o esôfago e a sintomatologia freqüentemente está 
relacionada à dificuldade para iniciar a deglutição, 
aos engasgos e à sensação de alimento parado na 
garganta. Freqüentemente associa-se a doenças 
sistêmicas ou neurológicas, acidente vascular 
cerebral, câncer em territórios da cabeça e pescoço, 
efeitos colaterais de medicamentos ou quadro 

(2)degenerativo próprio do envelhecimento . 

         A Síndrome de Plummer-Vinson é uma entidade 
clínica caracterizada por disfagia, membranas 

(3)esofágicas e anemia ferropriva . A associação entre 
anemia ferropriva e membranas de esôfago superior 
foi originalmente descrita pelos laringologistas D. R. 
Paterson e Brown Kelly e posteriormente pelos 

(4)gastroenterologistas Plummer e Vinson . Em 1908 e
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1912 Plummer relatou casos de espasmos esofágicos 
tratados por meio de dilatações. Vinson, em 1922, 
relatou pacientes portadores de anemia, atribuindo 
sua deficiência de ferro à desnutrição secundária à 
disfagia. Kelly relatou um caso de membrana 
esofágica circunferencial e também associou a 
disfagia à anemia crônica; conjuntamente com 
Paterson, atribuiu os sintomas ao espasmo esofágico, 
embora. Waldenström & Kjellberg tenham sido os 
primeiros a demonstrar a associação de disfagia com 

(3)anemia sideropênica, em 1939 . Na literatura 
encontram-se como sinônimas a Síndrome de 
Plummer-Vinson, a Síndrome de Paterson-Kelly, a 
Síndrome de Waldenström-Kyellberg e a disfagia 
sideropênica. 
     Em decorrência de sua ocorrência incomum, a 
Síndrome de Plummer-Vinson deve sempre ser 
lembrada no diagnóstico diferencial das disfagias, em 
especial na disfagia orofaríngea. Neste trabalho são 
citados aspectos relevantes, patogênese, quadro 
clínico, diagnóstico e tratamento da doença.

      Entre  os  vários  tipos  de  disfagia,  a disfagia 
cervical  ou orofaríngea, é uma das mais raras, porém 
existem dados conflitantes na literatura com respeito 
à incidência atual de membranas esofageanas 

(5)relacionadas à sintomatologia de disfagia . 
       Dados epidemiológicos disponíveis na atualidade 
referem que a prevalência da disfagia em indivíduos 

(1)acima de 50 anos varia de 16 a 22% . As membranas 
localizadas no esôfago superior incidem em cerca de 5 
a 15% dos pacientes com disfagia e podem ser um 
achado endoscópico em até 1,3% dos pacientes 
assintomáticos. São mais freqüentes no sexo feminino 
(80 a 90% dos casos), entre 40 e 70 anos de idade, 

(3)sendo incomum antes dos 30 anos de idade . 
       A Síndrome de Plummer-Vinson é provavelmente 
um distúrbio raro, embora não se disponha de dados 

(3)confiáveis . 
   A disfagia pode ser conseqüência de uma
membrana, um espasmo ou um estreitamento em 

(6)forma de anel, logo atrás do músculo cricofaríngeo . 
       O termo membrana é usado quando o diafragma 
está localizado em qualquer parte do esôfago, é 
recoberto por epitélio escamoso em ambos os lados e 
limita-se a uma prega mucosa e submucosa, sem 

(7)componente muscular . 
      As membranas esofágicas superiores da Síndrome 
de Plummer-Vinson são mucosas finas(1 a 2 mm), em 
geral ligadas excentricamente à parede anterior do 
esôfago. Histologicamente as membranas podem 
apresentar-se anormais, com atrofia da mucosa, 
inflamação crônica da submucosa, degenereção e 
atrfia da camada muscular da mucosa e até 
cartilagem hialinizada, contudo muitas podem ser

(3)compostas por epitélio escamoso normal . 

       A  patogênese  da  formação  da  membrana 
esofágica e da disfagia na Síndrome de Plummer-

(3)Vinson é incerta . Existem algumas teorias para 
tentar explicá-la, sendo que as duas mais importantes 
são a teoria da deficiência de ferro e a teoria da 
disfagia primária. A deficiência de ferro levaria a 
modificações do trato alimentar superior, disfagia, 
anemia hipocrômica e coiloníquia. A disfagia levaria 
o paciente a modificar a dieta, resultando em 
deficiência de ferro e de vitaminas, que resultaria no 

(6)desenvolvimento de outros sintomas da síndrome . 
Em um estudo, os autores encontraram uma 
disfunção dos músculos faríngeos, possivelmente em 
decorrência de uma alteração de enzimas ferro-

(8)dependentes . Na literatura encontram-se dados que 
sugerem que a anemia possa causar alterações 
miastênicas similares às observadas na distrofia 
muscular progressiva. 
      Apesar de ainda desconhecida a etiopatogenia, 
observa-se em alguns estudos, menções à influência de 
fatores genéticos, nutricionais, infecciosos e 
autoimunes.

Figura 1 - Divisão anatômica da faringe e esôfago 
cervical.

         A Síndrome de Plummer-Vinson inclui a tríade 
de disfagia cervical, anemia ferropênica e membrana 
esofágica pós-cricóidea. Disfagia e membrana sem 
anemia, quando isoladas, são achados comuns, mas a 

(5)tríade completa da síndrome é rara . 
     A sintomatologia é de disfagia prolongada, 
intermitente, especialmente para alimentos sólidos. 
Os pacientes têm aparência desnutrida e pálida, 
tipicamente apresentam glossite, queilite angular e 
coiloníquia. Outro achado clínico inclui 

(3)esplenomegalia . 
        A mucosa oral dos pacientes com deficiência de 
ferro freqüentemente apresenta anormalidades, 
incluindo aumento do número de figuras mitóticas, 
inflamação subepitelial, queratinização anormal e 
alterações nucleares. Deficiência de ferro também 
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pode causar gastrite crônica (com acloridria e atrofia 
(4)da mucosa gástrica) . As complicações mais graves 

das disfagias orofaríngeas são desidratação, 
desnutrição e pneumonia aspirativa, tendo em vista 

(1)que implicam em risco de vida . 
       A membrana esofágica superior na Síndrome de 
Plummer-Vinson é um fator de risco para o 

(9)desenvolvimento de câncer esofágico . Encontra-se 
publicado na literatura um caso de Síndrome de 
Plummer-Vinson que evoluiu com carcinoma de 

(9)língua . De acordo com Larsson e col. (Suíça), o 
carcinoma de hipofaringe possivelmente apresenta 
dois fatores etiológicos principais, que são o 
tabagismo nos homens e a Síndrome de Plummer-

(10)Vinson nas mulheres . Outros autores afirmam que 
as alterações histopatológicas encontradas na 
mucosa de pacientes com deficiência de ferro podem 

(4)ser consideradas como pré-malignas . 
       Em pacientes com história clínica e exame físico 
compatíveis com a síndrome, o diagnóstico se 
confirma por radiologia e endoscopia digestiva alta. 
Exames laboratoriais têm importância para a 
confirmação da deficiência de ferro e anemia 
microcítica, apresentando diminuição dos valores da 
hemoglobina total, da hemoglobina e do volume 
corpuscular médio, do ferro sérico e da TIBC. 
        A radiografia contrastada do esôfago demonstra 
uma membrana em sua porção cervical; em 
incidências laterais a membrana projeta-se, mais 
freqüentemente, a partir da parede anterior do 
esôfago, logo abaixo da cartilagem cricóide; na 
incidência anterior há uma falha de enchimento 
horizontal na coluna de contraste, correspondente à 
membrana na incidência lateral. O estudo 
contrastado de esôfago nem sempre evidencia a 
membrana esofágica, sendo muitas vezes necessário 

(3)um segundo exame . 
   À endoscopia a membrana tem aparência 
acinzentada, fina, com algumas arteríolas e vênulas. 
O lúmen é freqüentemente excêntrico, podendo ser 

(3)centralizado . 
      No diagnóstico diferencial, é importante afastar 
outras causas de disfagia orofaríngea, como 
polimiosite, miastenia grave e esclerose lateral 
amiotrófica. À endoscopia pode-se encontrar achados 
isolados de membranas no esôfago superior como 
causa da disfagia. 
       O tratamento consiste na ruptura da membrana 
por endoscopia, suplementação com ferro para 
corrigir a anemia e uma dieta balanceada para 
compensar deficiências vitamínicas. Em muitos casos 
apenas a reposição de ferro melhora rapidamente a 

(3)disfagia .
       Em casos onde a disfagia está presente por dois 
anos ou mais, a dilatação endoscópica se faz 
necessária em adição à terapia de reposição de 

(6)
ferro . 
         Alguns autores ressaltam que a melhora clínica 
pode ocorrer mesmo enquanto a membrana persistir e 
antes mesmo das anormalidades hematológicas se 

(3)
resolverem . 
     Pode  ser  necessário  repetir  a  dilatação 
endoscópica esofágica em alguns pacientes para 
evitar a formação de uma nova membrana por 
cicatrização pós-ruptura. É muito importante a 
vigilância endoscópica periódica, devido ao risco do 
aparecimento de carcinomas de hipofaringe ou de 
esôfago, contudo não há um consenso na literatura 

(8)
quanto à periodicidade desse acompanhamento . 
     Ainda  permanecem  sem  respostas,  na 
literatura, dúvidas como por exemplo se a deficiência 
de ferro é causa ou resultado da disfagia e ainda, por 
que apenas uma proporção de pacientes com anemia 
ferropriva irão desenvolver uma membrana. Para 
uma maior elucidação da sua etiopatogenia, estão 
sendo realizados estudos pesquisando a participação 
de fatores genéticos, nutricionais, infecciosos e 
autoimunes. 
          Alguns autores destacam a necessidade de uma 
avaliação otorrinolaringológica em pacientes com 
glossite atrófica, especialmente na presença de câncer 

(9)esofágico .

 
Figuras 2 e 3 - Esofagograma evidenciando falha de 
enchimento horizontal, correspondendo à constrição 
anelar e transversal do esôfago cervical em paciente do 
sexo masculino de 60 anos de idade portador da 
Síndrome de Plummer-Vinson.

    
         A Síndrome de Plummer-Vinson deve sempre ser 
lembrada como causa de disfagia orofaríngea, apesar 
de sua baixa prevalência. 
      Na  Síndrome  de  Plummer-Vinson,  os  sinais 
clínicos e radiológicos são característicos e conduzem, 
na maioria das vezes, ao diagnóstico correto, sendo a 
endoscopia o padrão ouro para confirmação do 
mesmo. 
       Devido a relatos da associação da síndrome com 
neoplasias malignas do trato alimentar superior e 
pelo quadro clínico espoliante, faz-se necessário 
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tratamento precoce, com seguimento após a cura 
através de endoscopias de rotina.
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abdomen agudo com manifestações clínicas muito 
variadas, levando a erros e retardos no diagnóstico 
pré-operatório e retardos freqüentes na indicação 
cirúrgica. O objetivo deste trabalho é tentar diminuir 
os erros diagnósticos nos pacientes com SIDA na 
vigência de abdômen agudo.

        Os pacientes com síndrome da imunodeficiência 
adquirida (SIDA) podem apresentar quadros de 

        Pode-se concluir que apesar de todos os exames 
complementares, ainda a história clínica e o exame 
físico são os melhores indicadores para o diagnóstico 
correto do abdômen agudo.

ResumoResumo
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    Patients with acquired immunodeficiency 
syndrome (AIDS) may show different patterns of 

SummarySummary

acute abdomen with a variety clinical features 
conducing to mistaken and delay in preoperative 
diagnosis and indications for surgical exploration. 
The objective of this paper is to try minimize the 
diagnostic mistakes on patients with AIDS and 
coursing with acute abdomen. 
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    A  pesquisa  foi  elaborada  considerando 
publicações em livros textos e tratados cirúrgicos das 
edições mais atualizadas, pesquisa de publicações 
literárias usando o "Medline" entre 1994 e 2004, 
sendo conferida a identidade dos relatos e citações, 
além de contato com especialistas. A origem dos dados 
segue anexa nas referências bibliográficas.

    As  análises  dos  textos  demonstram  um 
predomínio de pacientes do sexo masculino, adultos 
jovens com uma média de 30 anos de idade, dos quais 
85% sabiam ser portadores da doença e haviam sido 
submetidos a tratamento prévio para doenças 
associadas à SIDA, sendo os demais suspeitados pelos 
achados cirúrgicos e confirmados posteriormente por 

(2,3)testes laboratoriais (ELISA e Western Blot) .
   Todos  os  pacientes apresentavam  como 
manifestação clínica principal dor abdominal. Foram 
descritos dores agudas e crônicas agudizadas 
variando de 6 horas a 15 dias com média de 4.6 dias. 
Associados ao quadro doloroso foram verificados a 

durante todo curso. Essas mudanças dinâmicas nos 
linfócitos T intestinais são mais graves do que as 
avaliadas no sangue e linfonodos periféricos. Cerca de 
50% dos pacientes com infecção pelo HIV terá 
comprometimento gastrointestinal durante a doença, 

(5)em qualquer região, da orofaringe ao ânus .
    Existem  três  mecanismos  principais  da 
patogênese da doença gastrointestinal infecção direta 
de enterócitos pelo HIV; infecções; e tumores. Uma
alteração importante no intestino delgado é a     

modo que sinais e sintomas podem estar ausentes. 
Uma procura sistemática pelos patógenos é essencial. 
Infecções múltiplas e tumores podem coexistir, sendo o 
organismo isolado não necessariamente a causa dos 
sintomas. As complicações do cólon aumentam em 
freqüência conforme piora o estado de 

(5)imunodeficiência . 

atrofia parcial dos vilos, detectável precocemente 
durante a história natural da infecção pelo HIV. 
Enteropatógenos causando infecções intestinais são 
o s  m e s m o s  q u e  a c o m e t e m  p a c i e n t e s  
imunocompetentes, mas de forma mais agressiva e 
invasiva, com baixa resposta imune do hospedeiro, de 

     Clinicamente,  pacientes  sofrem  de  diarréia, 
sangramento intestinal, e dor abdominal. Megacólon 
tóxico, intussuscepção, ulceração colônica idiopática, 

(5)e pneumatose intestinal também têm sido descritos .
      O objetivo deste artigo é alertar para os casos de 
abdomen agudo em pacientes com SIDA, dando 
ênfase às características clínicas, resultados 
laboratoriais e etiologias do quadro abdominal 
agudo.

(1)presença de febre (70%) e diarréia (48%) . Em outro 
estudo foram mais comuns distensão abdominal 
(59%), descompressão (45%), ruídos hidroaéreos 

(1)diminuídos  e vômitos (40%).
      Os exames laboratoriais demonstraram padrões 
de doença consumptiva e de imunossupressão, 
enquanto os exames radiológicos mantiveram o 

(1)padrão de abdome agudo não infectado .
      Os pacientes aidéticos podem ter dor abdominal 
intimamente relacionada à sua condição
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   It can be concluded that in spite of all the
complimentary exams, still the clinic history and the 
physical exam are the best indicators for correct 
diagnosis of acute abdomen.

        Em 1981, foi identificada nos Estados Unidos da 
América do Norte (USA) uma síndrome atípica em 
homens homossexuais e que se tornou conhecida 
como Síndrome da Imunodeficiência Adquiria. 
Verificou-se a existência de uma alteração 
imunológica conseqüente ao comprometimento de 
linfócitos T humanos, causada pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), cujo principal 
receptor celular de superfície é o marcador CD-4. 
Assim, a subpopulação do linfócito CD-4, quando 
ativada, produz citoquinas que parecem inibir a 

(1)resposta mediada por células .
      Na  última  década  a  SIDA  tem  interessado 
diversas especialidades. Neste contexto estão 
surgindo, progressivamente, relatos acerca de 
afecções cirúrgicas ainda pouco conhecidas, no que 

(2,3)tange a sua história natural e evolução clínica .
     Uma  vez  que  se  compreende  o  tipo  de 
patologias causadas pelo HIV, foram identificadas 
complicações cirúrgicas desta infecção, delas as de 
origem abdominal vieram a ocupar um lugar 
preponderante e a constituir ademais um problema 
d i a g n ó s t i c o .  T e m - s e  i n f o r m a d o  q u e  
aproximadamente 12% dos pacientes com SIDA 
apresentam dor abdominal como causa de consulta 
médica. Os sintomas abdominais podem ser devido a 
transtornos que requerem tratamento conservador, 
que em certas condições podem requerer um 
tratamento cirúrgico. Diversos autores têm mostrado 
que a realização de cirurgia abdominal varia de 1.3% 

(4)a 3.7% do total de pacientes com SIDA atendidos .
      O trato gastrointestinal é alvo da infecção pelo 
HIV e SIDA, independente da via da infecção. Estudos 
em macacos, mostraram diminuição grave de 
linfócitos CD4+ na lâmina própria e de linfócitos 
intraepiteliais ocorrendo desde o início da infecção e 

IntroduçãoIntrodução

imunodeficitária em virtude de infecções oportunistas 
e neoplasias raras, além das doenças cirúrgicas 
habituais. Devido à complexidade e polimorfismo do 
quadro clinico, o diagnóstico e a indicação cirúrgica 
do abdomen agudo neste grupo de doentes representa 
um enorme desafio para os cirurgiões.
        As  doenças  infecciosas  correlacionadas  com  a 
SIDA que evoluíram para tratamento cirúrgico 
foram:
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       A  estatística  dos  diagnósticos  mais  freqüentes 
pode ser apreciada no Gráfico 1.
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tumores, tornando-se um grande desafio para o 
cirurgião, uma vez que este se depara com 
abordagens terapêuticas mais conservadoras. A 
indicação cirúrgica se torna cada vez mais criteriosa 
nos pacientes com SIDA, uma vez que a exposição ao 
risco operatório pode acarretar a morte do paciente, 
não necessariamente por complicações cirúrgicas e 
sim por infecções oportunistas.

    O aumento da incidência de SIDA mundial, 
associado ao crescimento da perspectiva de vida em 
decorrência dos tratamentos antivirais combinados, 
gera um aumento das doenças associadas à infecção, 
estando inclusas as doenças cirúrgicas, tanto 
secundárias a infecções oportunistas, quanto a

     Quanto a cirurgias em caráter emergencial, 
apesar de maiores riscos que as eletivas, continuam 
sendo a conduta necessária para patologias como 
abdomen agudo. A dificuldade encontrada em todos 
os estudos está em caracterizar os sintomas, que no 
paciente imunocomprometido, têm se mostrado 
escassos e os métodos de diagnóstico na maioria dos 
pronto socorros (laboratoriais e imagem) são 
inconclusivos quanto à etiologia exata, devido a um 
aumento dos diagnósticos diferenciais.
     A laparotomia exploradora tem sido feita de 
maneira mais criteriosa, sendo realizada apenas em 
abdomen agudo com definição do diagnóstico por 
cirurgiões treinados, com ótimo nível técnico, 
precauções quanto a contaminação de sua equipe, e 
comdiagnóstico firmado nos exames laboratoriais e 
de imagem.
         A história clínica, exame físico detalhado e uma 
melhor compreensão da história natural da SIDA são 
ainda a melhor forma de redução das altas taxas de
 morbimortalidade.       
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· Mycobacterium tuberculosis: apresentando-
se da forma ganglionar, intestinal e peritoneal. A 
forma ganglionar foi encontrada principalmente em 

(6)íleo terminal e ceco . A tuberculose intestinal 
apresentou-se de duas formas, ulcerativa e 
hipertrófica, com possibilidade respectivamente, de 
hemorragia digestiva, necrose e perfuração, ou de 

(7)estenose . A forma peritoneal apresentou-se 
exsudativa (com ascite) ou fibrótica (com múltiplas 
aderências viscerais), sendo encontrados os 
granulomas tuberculosos em ambas as formas.
· C i tomegalov írus :  re sponsáve l  por  

(1,4,6)perfurações intestinais , além de processos 
inflamatórios viscerais (colecistite, pancreatite, 
apendicite) e hemorragias digestivas. Está entre as 
três infecções associadas a SIDA, infectando as células 
endoteliais da microvasculatura intestinal causando 
uma vasculite com trombose levando a isquemia, 
ulceração e gangrena.
· Salmonella typhi: originando vesícula 

(4)hidrópica.
· Cryptosporidium: gerando processo 

(4)inflamatório vesícula.
· Histoplasma capsulatum:causando estenose 

(6) (4)colônica  e adenite mesentérica .
       Dentre  as  causas neoplásicas  correlacionadas 
com a SIDA que evoluíram para cirurgia temos:
· Sarcoma de Kaposi: sendo responsável por 

(1)perfuração ileal  em apenas um estudo.
· Linfoma não Hodgkin: associado a 
hemorragias digestivas, suboclusões ou obstruções 
intestinais, sendo o tratamento cirúrgico associado a 

(8)um mau prognóstico .
       Dois casos de drenagem de pseudocisto em 
pacientes com pancreatite associada ao uso de 

 (9,10)
Didanosina (antiviral) .

(1)           (11)           (6)             (4)

Gráfico 1:  Freqüência das etiologias de Abdome Agudo  
pela  SIDA  em  4  estudos  (referências 1,11,6 e 4  
respectivamente).
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Endoscopic treatment in the high digestive hemorrhage not-variceal.
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Palavras-chave: endoscopia digestiva, hemorragia não-varicosa.
Word-key: digestive endoscopy, not variceal hemorrhage.

    Uma das principais razões do prestígio da 
endoscopia digestiva é o seu emprego na hemorragia 
digestiva alta (HDA), onde o endoscopista ocupa 
posição de destaque em relação ao diagnóstico 
etiológico preciso, prevenção de novo sangramento e 
terapêutica endoscópica. O uso da endoscopia 
terapêutica na HDA ampliou-se com a identificação 
dos aspectos clínicos e endoscópicos de valor 
prognóstico e o desenvolvimento de novos e eficazes 
equipamentos hemostáticos. Foram introduzidos os 
estigmas endoscópicos nas lesões ulceradas 
(sangramento ativo, vaso visível, coágulo sentinela ou 
elevado, coágulo plano, restos de hematina) e 
relacionaram esses achados com o ressangramento.             
Os métodos endoscópicos de hemostasia, como o 
sistema de eletrocoagulação (mono, bipolar e 
coagulador com gás de argônio), a fotocoagulação 
(laser), o “heater probe” e o injetor endoscópico,    
permitiram ao endoscopista o tratamento das lesões 
ulceradas sangrantes e das lesões com alto risco de 
ressangramento, com resultados positivos.

      One of the main reasons of the prestige of the 
digestive endoscopic is the high digestive haemorrhage 
(HDH) and the endoscopist occupies position of 
prominence in relation to the etiologic diagnosis, with 
precision to the prevention of a new bleeding and the 
therapeutic endoscopic. The therapeutic endoscopy in 
the HDH extended with the identification of the 
clinical and endoscopic aspects of prognostic value 
and development of new haemostatic and efficient 
equipment. The endoscopic stigmata in the ulcerate 
injuries were introduced (active bleeding, visible vase, 
coagulo raised sentry or coagulo plain, hematina 
remaining portions) and had related these findings 
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with new bleeding. The endoscopic methods of 
haemostasia, as the eletrocoagulation system (mono, 
bipolar and coagulation with argon gas), the 
fotocoagulatio (laser), heater probe and the 
endoscopic  injector,  had allowed to the endoscopist  
the treatment of the bleeding ulcerate injuries and the 
injuries with high risk of a new bleeding, with good 
results. 

        A hemorragia digestiva alta (HDA) é uma das 
principais razões do prestígio da endoscopia digestiva 
(ED). Nos dias atuais, o endoscopista ocupa posição 
de destaque na conduta do paciente com 
sangramento digestivo, fazendo o diagnóstico 
etiológico com precisão, prevendo o novo 
sangramento e orientando o manejo, sendo a 
primeira opção para a terapêutica hemostática.
      A importância clínica da HDA é expressa em 
números; estima-se em 350.000 por ano o número de 
internações hospitalares nos Estados Unidos, onde em 
1985, só as hemorragias por úlcera gastroduodenal 
motivaram 47 internações por ano para cada 
100.000 habitantes. Em 1995, a incidência anual de 
hospitalização foi de 102/100.000 habitantes/ano, e 
é duas vezes mais alta em homens. Nos pacientes na 
oitava década, foi oito vezes mais freqüente que nos 
de até 40 anos. Especula-se que, nas regiões em 
desenvolvimento e com maior ocorrência de 
Helicobacter pylori, a incidência de HDA por úlcera 
péptica também seja maior.
     O merecido conceito da endoscopia pode ser 
historicamente dividido em duas épocas: a fase 
diagnóstica (1970-1980) e a fase terapêutica (1980-
1990).
       Preconizada desde 1952 por Palmer, foi com o 
advento do fibroscópio que a abordagem imediata da 
HDA difundiu-se e tornou-se método diagnóstico 
universalmente aceito, graças à sua alta sensibilidade 
e especificidade, pois além de localizar e identificar as 
lesões, avalia de qual delas se origina o sangramento. 
Curiosamente, a eficácia diagnóstica da endoscopia 
não resultou na diminuição da mortalidade, que 
permanecia na faixa de 6 a 20%. Schiller e Cotton, em 
1978, afirmaram que "se o diagnóstico mais preciso 
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não leva a uma melhora da conduta, com certeza a 
conduta deve estar errada". Referiam-se ao fato de 
que nenhuma medicação ou recurso clínico tivesse se 
mostrado eficaz em parar o sangramento digestivo ou 
evitar sua recidiva. Este foi o estímulo para o 
desenvolvimento da hemostasia endoscópica.
      A partir de 1980, a endoscopia terapêutica na 
HDA ampliou-se com a identificação dos aspectos 
clínicos e endoscópicos de valor prognóstico, e o 
desenvolvimento de novos e eficazes equipamentos 
hemostáticos. Forrest e cols., Foster e cols., Griffiths e 
cols., Domschke e col. E Wara introduziram os 
estigmas endoscópicos nas lesões ulceradas, 
sangramento ativo, vaso visível, coágulo sentinela ou 
elevado, coágulo plano, restos de hematina e outros, 
relacionando-os com a recidiva hemorrágica.
   A disponibilidade comercial de sistema de 
eletrocoagulação (mono, bipolar e coagulador com 
gás de argônio), da fotocoagulação (laser), do heater 
probe e do injetor endoscópico permitiram ao 
endoscopista o tratamento das lesões ulceradas 
sangrantes e das lesões de alto risco de novo 
sangramento, com resultados positivos.

     Atualmente, o endoscopista necessita ter uma 
sólida formação clínica ao abordar um paciente com 
HDA. Clínicos e cirurgiões depositam em suas mãos 
uma parcela cada vez maior de responsabilidade na 
conduta diagnóstica e terapêutica.
       O passo inicial é a confirmação da HDA. Esta se 
ex t e r io r i za  como hematêmese ,  me l ena ,  
hematoquezia e sangue oculto nas fezes. A 
hematêmese tem grande valor topográfico, pois 
indica que a origem está antes do ângulo de Treitz.  
Seu volume e sua coloração têm evidentes implicações 
para a avaliação da perda sangüínea e com a 
urgência do atendimento.
      Melena,  em  90%  dos  casos,  vem  do  tubo 
digestivo alto, mas pode originar-se também do 
delgado e do cólon proximal. Hematoquezia e 
enterorragia são denominações para evacuação de 
sangue vivo, vermelho ou marrom, quase sempre 
oriunda do cólon, reto ou ânus. Entretanto, HDA de 
rápido e volumoso processamento pode exteriorizar-
se por enterorragias,  especialmente nos 
gastrectomizados.
        O hábito de examinar pessoalmente o vômito e a 
evacuação do paciente deve ser cultivado. É freqüente 
a dúvida ou confusão, entre melena e enterorragia. O 
exame das fezes ou toque retal resolverá o problema.
O passo seguinte é a avaliação da perda sangüínea, 
feita rápida e precocemente, com base em dados 
clínicos e laboratoriais: perda exteriorizada, sinais 
vitais (pulso, PA, deitado, sentado e de pé) e 
hematócrito.

     Calculado o volume perdido, a reposição deve 
começar imediatamente. A internação hospitalar é 
obrigatória, devendo ser mantida constante 
vigilância. Nas perdas moderadas e maciças, o centro 
de tratamento intensivo é recomendável. O terceiro e 
último passo é a formulação de hipóteses 
diagnósticas, resultado de anamnese e exame físico, 
colhidos conforme a situação do paciente.

Endoscopia diagnóstica

        A endoscopia está indicada em todos os casos de 
HDA. Sua precedência sobre outros métodos 
diagnósticos é inquestionável, deve ser feita com 
rapidez, é bem tolerada na vigência do próprio 
sangramento e tem acurácia de 95%.

       Se  a  indicação  da  endoscopia  é  precisa,  o 
momento ideal para o exame ainda gera alguma 
controvérsia. Todos reconhecem o valor do exame 
precoce, feito nas primeiras 12 horas de internação.  
É nesse período que se identificam o sangramento 
ativo e os estigmas do sangramento recente, 
definindo, com exatidão, a sua causa real. Inquérito 
nacional da Sociedade Americana de Endoscopia 
Gastrointestinal, realizado em 1991, detectou 
sangramento ativo em 42% dos casos, quando 
examinados dentro das primeiras 12 horas, e em 
somente 22%, após 24 horas. Forrest e cols. 
Identificaram a lesão em 78% no exame precoce, em 
66%, após 24 horas, e em apenas 32% no terceiro dia.
         A maior parte dos pacientes (70 a 80%) tem um 
sangramento autolimitado, de pequena e moderada 
intensidade e, ao se internar, mantém-se 
hemodinamicamente estável, com sonda gástrica sem 
sangue. Esse grupo pode esperar pela endoscopia, com 
calma e com vantagens.
     No outro grupo estão os pacientes com perda 
moderada ou maciça, que permanecem com 
sangramento ativo, hemodinamicamente instáveis 
mesmo após reposição vigorosa. Estes não podem 
esperar; o endoscopista e o cirurgião devem ser 
chamados imediatamente.

Endoscopia terapêutica

    Não há mais sentido, nos dias atuais, em 
questionar o valor da endoscopia de emergência na 
HDA. Hoje, sabe-se que o problema estava na 
terapêutica, ou seja, de nada adiantava um 
diagnóstico precoce e preciso se o tratamento 
continuava o mesmo. Embora a mortalidade geral 
por HDA tenha permanecido a mesma nos últimos 40 
anos, há uma evidência indireta de que tem 
diminuído. Tem havido um claro deslocamento da 
idade média dos pacientes, em direção aos mais 
velhos, da ordem de 30 a 50%.
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   Com maior proporção de idosos, que têm 
mortalidade maior, esperaríamos um aumento do 
percentual de óbitos. Como não há, deduzimos que o 
percentual de mortalidade deles verdadeiramente 
decresceu.
     Com base nos estigmas endoscópicos, cirurgias 
passaram a ser realizadas mais precocemente, em 
especial nos idosos. Essas novas atitudes já 
prenunciam uma queda na taxa de mortalidade por 
HDA.
        O problema da endoscopia terapêutica na HDA é 
identificar a minoria de 20% que não vai parar de 
sangrar espontaneamente. Para identificar o paciente 
de alto risco, candidato a terapêutica endoscópica, 
fatores indicativos de novo sangramento, clínicos e 
endoscópicos estão estabelecidos. Fatores clínicos: 
pacientes com mais de 60 anos, os que apresentam 
HDA durante a internação para tratamento de outras 
doenças, aqueles cuja  HDA é exteriorizada por 
hematêmese rutilante, os que na admissão 
apresentam taquicardia e choque hipovolêmico, e 
pacientes nos quais as transfusões sanguíneas são 
precoces e volumosas. Fatores endoscópicos: as 
características da lesão ulcerada à endoscopia 
permitem melhor informação prognóstica. Úlceras 
volumosas e profundas ( > 1 cm) são associadas a 
maior ressangramento e mortalidade. O sucesso 
hemostático da endoscopia é menor nas úlceras com 
mais de 2 cm. Na tabela abaixo, são mostradas a 
incidência dos vários estigmas e a freqüência de 
ressangramento em cada um deles.

Freqüência dos estigmas endoscópicos e incidência de 
novo sangramento.

       Com base nas fases evolutivas da lesão arterial 
na base da úlcera, a classificação de Forrest foi 
modificada para facilitar o estadiamento da lesão e 
oferecer informações para o prognóstico e o 
tratamento.

Classificação de Forrest modificada.

         Esses marcadores de sangramento são vistos em 
endoscopias precoces, ou até 2 dias após a 
hemorragia. Os ressangramentos, em sua maioria, 
ocorrem nas primeiras 24 horas, e somente 5% 
acontecem após 72 horas. Em pacientes com 
indicadores clínicos de novo sangramento, o coágulo 
sentinela deve ser lavado para expor o leito ulceroso. 
Na presença de vaso visível vermelho ou pérola, está 
indicada a terapêutica endoscópica profilática. Se 
após a lavagem do coágulo, são visualizados 
estigmas, como vaso visível escuro / esbranquiçado, 
ou o coágulo plano, a possibilidade de 
ressangramento é baixa, dispensando tratamento 
endoscópio. Só se faz a remoção de coágulos 
sentinelas quando houver condições de terapêutica 
endoscópica imediata, já que em alguns casos ela 
precipita novos sangramentos. 
        Koeler e cols, compararam o valor prediditivo do 
Doppler transendoscópico com a classificação de 
Forrest, na previsão do novo sangramento. O uso do 
Doppler modificou a informação dada pela 
classificação de Forrest em 42% dos pacientes, e foi 
indicado tratamento em 70% de pacientes com vaso 
visível, 30% com coágulos aderidos, 50% de pacientes 
com coágulos planos e, surpreendentemente, em 20% 
de pacientes Forrest III.
     De maneira geral, portanto, nos baseamos em 
estigmas endoscópicos para avaliar a necessidade de 
tratamento endoscópico, associando os fatores 
clínicos para a decisão do nível de tratamento.

Métodos endoscópicos de hemostasia

   Os métodos terapêuticos endoscópicos em 
hemorragia digestiva alta são divididos em tópicos, 
mecânicos, térmicos, e por injeção. Atualmente, os 
recursos mais utilizados são as injeções peri-vasais e 
os métodos térmicos.
·        Métodos tópicos: os adesivos teciduais, fatores 
de coagulação, tamponamento ferromagnético, e 
vasoconstritor têm como atrativos, a sua fácil 
execução, a ausência de complicações, e seu uso nas 
lesões difusas. Entretanto, sua baixa eficácia nos 
sangramentos volumosos restringe seu uso, e o coloca 
apenas como preparatória para outros métodos mais 
eficazes.  
·         Método  mecânico:   o  hemoclipe  tem grande 
utilidade, já que leva a hemostasia do vaso somente 
com ação mecânica, sem causar injúria química ou 
elétrica aos tecidos adjacentes.
·      Métodos  térmicos:  sua  ação  decorre  da 
produção de calor dos tecidos, sendo as alterações 
produzidas proporcionais à temperatura gerada. A 
temperatura ideal, na base da úlcera, para a 
hemostasia, devera ser de 57 a 80 °C. O objetivo é 
causar desnaturação protéica, retração colágena e 

Métodos tópicos

Método  mecânico: 

Métodos  térmicos

:
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Estigmas                                      Incidência (%)                   Novo sangramento (%)

Sangramento em jato                                 8 a 15 %                                          > 90 %

Sangramento babando                              10 a 20 %                                        20 a 30 % 

Coágulo aderido                                        10 a 18 %                                        25 a 41 %                   

Vaso visível vermelho                                 26 a 55 %                                        30 a 51 % 

Coágulo plano                                              12 %                                              0 a 5 %

Base limpa                                                    36%                                               0 a 2 %

Tipo de sangramento ou                                                    Classificação  

aspecto na base da úlcera

Sangramento em jato                                                               I a

Sangramento “babando”                                                          I b

Coágulo sentinela                                                                     I I

Vaso visível vermelho                                                               I I a

Vaso visível escuro ou branco-
coágulo plano                                                                          

I I b         

Base clara                                                                               I I I 
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conseqüentemente, obstrução da artéria, favorecida 
pela retração do tecido perivascular. 
       Na  eletrocoagulação  monopolar,  a  corrente 
elétrica flui de eletrodo ativo em contato com a lesão, 
através dos tecidos, para uma placa externa, em 
contato com a pele do paciente; o efeito térmico se faz 
no contato do eletrodo com a lesão, onde, devido à 
pequena área, há uma maior densidade de corrente. 
As desvantagens do método são a maior penetração 
do efeito térmico ( risco de perfuração ) e a aderência 
do tecido carbonizado ao eletrodo, com bloqueio da 
passagem  de corrente e divulsão do tecido, ao ser 
retirado.   
     A  eletrocoagulação  bipolar  e  multipolar 
possuem ação semelhante ao da monopolar, tendo 
como diferença, o posicionamento dos eletrodos 
positivos e negativos, ambos localizados na 
extremidade distal. A passagem da corrente faz-se 
apenas pelo tecido entre eles, penetrando somente 
alguns milímetros, o que diminui as complicações. A 
coaptação é necessária para se evitar a fuga de calor, 
permitindo a coagulação de artérias até 2 mm. De 
custo pouco elevado e portátil, causa menos lesão 
tecidual que a monopolar.
     O “heater probe” consiste de uma central que 
controla a saída de energia térmica e a intensidade de 
irrigação de água, sua extremidade é um cilindro de 
alumínio teflonado antiaderente com um diodo 
passível de aquecimento até 200°C. Deve ser posto em 
firme contato com o tecido (base da úlcera) e, ao ser 
acionado transmite apenas calor, e não corrente 
elétrica. Um computador acoplado regula a 
temperatura e a energia térmica total a ser liberada. 
A posição do heater probe pode ser diretamente sobre 
o vaso ou à sua volta. Também aqui, a ponta e face 
lateral do probe liberam calor, facilitando a 
terapêutica.
      O  coagulador  com  gás  de  argônio  conduz 
corrente elétrica monopolar através de um jato de gás 
de argônio ionizado originado em uma unidade 
eletrocirúrgica monopolar. O eletrodo consiste em um 
cateter de teflon 5Fr que conduz o gás e possui um fino 
arame condutor de corrente. Os “probes” possuem 
orifício distal frontal ou lateral, e o gás ionizado nos 
2-10 mm distais à extremidade do cateter é condutor 
de eletricidade, permitindo a migração da corrente do 
eletrodo para o tecido. A corrente que chega a mucosa 
é uniforme, e não corre contato da ponta do eletrodo 
com o tecido. O “probe” pode ser usado 
tangencialmente em qualquer lugar do tubo digestivo 
e a profundidade da eletrocoagulação é de 1- 4 mm, o 
que minimiza o risco de perfuração. 
        Temos ainda, dentro do método térmico, o laser 
(ligth amplification of stimulated emission of 
radiation), que é outra modalidade utilizada para 
transmitir calor aos tecidos, através de feixes ópticos 
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flexíveis de quartzo, introduzidos pelo canal de 
biopsia do endoscópio. O laser de argônio é absorvido 
pela hemoglobina e somente 10% de sua energia 
térmica penetram ate 1 mm de profundidade, 
obrigando ao uso de grande quantidade de energia, 
que causa desnutrição tissular. O laser de neodyniun-
aluminium-garnet (Nd : YAG) tem penetração maior 
que o argônio, e 10% de sua energia penetram a 4 mm 
de profundidade. O laser tem a desvantagem de não 
fazer a coaptação, permitindo a fuga de calor. O seu 
uso é proibitivo entre nós já que seu preço é muito 
elevado, além de fornecer resultados, no máximo, 
equivalentes ao método injetável, ao heater probe ou 
à eletrocoagulação multipolar.  
         Métodos por injeção: o sucesso da escleroterapia 
nas varizes esofagogástricas estimulou o seu uso nas 
lesões hemorrágicas não varicosas. A facilidade da 
técnica e seu baixo custo tornou-a popular entre nós. 
Pode ser usada isoladamente ou como preparatória 
para os métodos térmicos. A injeção provocaria uma 
compressão vascular, com diminuição do 
sangramento e da fuga de calor, se usado um método 
térmico em seguida. Uma grande variedade de 
substancias tem sido usadas, quer isoladas ou 
associadas, como o álcool absoluto, etalonamina ( 1 -
5%), polidocanol a 1%, adrenalina ( pura, com NaCl, 
com esclerosantes e previa aos térmicos) e trombina 
com NaCl. A injeção de álcool absoluto próximo ao 
vaso sangrante causa desidratação, injuria da parede 
e do endotélio vascular, seguindo-se de trombose.

      A endoscopia digestiva alta está indicada em 
todos os pacientes com HDA, emergencialmente nos 
casos com instabilidade hemodinâmica ou nas 
primeiras 12 horas nos pacientes estáveis. Aqueles 
que apresentam úlceras com base limpa (Forrest III) 
podem ser liberados tão logo as condições gerais 
sejam satisfatórias, pois dificilmente ressangrarão. 
Os com coágulo plano ou vaso visível do tipo escuro ou 
esbranquiçado na base ulcerosa (Forrest IIB) tem 
baixo potencial de ressangramento e podem ser 
acompanhados fora do CTI.
         Ao  contrário,  aqueles  com  sangramento  em 
jato (Forrest Ia) ou vaso visível vermelho ou pérola 
(Forrest IIa) devem ser tratados endoscopicamente e 
acompanhados com vigilância intensiva nos 
primeiros três dias, período em que os 
ressangramentos são mais freqüentes.
    Os sangramentos tipo Forrest Ia e Ib são 
controlados endoscopicamente em cerca de 90% dos 
casos com métodos térmicos ou injetáveis.
          A  comparação  da  eficácia  entre  o  laser  Nd  
YAG, o heater probe, as várias modalidades de 
eletrocoagulação multipolar, o método injetável e o 

Métodos por injeção: 
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mecânico, mostram resultados semelhantes, com 
pequenas vantagens, ora para um, ora para outro.
      A SOBED (Sociedade Brasileira de Endoscopia 
Digestiva) tem preferência, na maioria das vezes, por 
método injetável, por requerer somente agulha de 
baixo custo e ser de fácil transporte e aprendizado.
        O endoscopista deve reconhecer os casos em que 
o tratamento endoscópico não teve sucesso ou não 
está indicado, e recorrer ao cirurgião (que deve fazer 
parte da equipe que trata de pacientes com HDA e 
estar sempre disponível), em tempo hábil, evitando 
indicar intervenções cirúrgicas somente quando as 
chances de recuperação são pequenas.
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      O encontro de um divertículo de Meckel como 
único componente do saco herniário é denominado de 
hérnia de Littrè, entidade rara encontrada em 
qualquer idade, principalmente no jovem. É uma 
doença de difícil diagnóstico, pois em 90% dos casos é 
assintomática e o achado ocorre no intra-operatório. 
Os autores relatam um caso de hérnia de Littrè em um 
paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade e 
revisam a literatura.

ResumoResumo

       A  Meckel´s  diverticulum,  founded  as   the 
unique component of the herniarium sac is 
denominated Littre`s hernia. It´s an unusual disease 
which occurs in any age, mainly in young. It’s a 
disease of difficult diagnosis because 90% of de cases 
have no symptoms and the detection occurs during 
surgery. The authors report one patient with 

SummarySummary
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Littrè`s hernia in a male, sixty years old and make a 
literature revision.

         O  divertículo de Meckel é a anomalia congênita 
mais comum encontrada no intestino delgado, 
ocorrendo em 2% da população. Está localizado na 
borda antimesentérica do íleo, a aproximadamente 
45 a 100 cm proximais à válvula ileocecal, e resulta 
d o  f e c h a m e n t o  i n c o m p l e t o  d o  c a n a l  
onfalomesentérico ou vitelino. Pode conter tecido 
gástrico ou pancreático, explicando sua principal 

(1,2, 3, 4)complicação que é a hemorragia intestinal.
        O divertículo de Meckel encontrado como único 
componente de um saco herniário é definido como 
hérnia de Littrè, sendo mais comum encontrá-la em 

(2)hérnia inguinal, principalmente à direita.
         Os autores relatam um caso de hérnia de Littrè, 
mostrando a complicação e o achado intra-
operatório de obstrução intestinal (abdome agudo 
obstrutivo) e o encarceramento do divertículo de 
Meckel no saco herniário.

IntroduçãoIntrodução

Identificação: VPS, 60 anos, masculino, pardo, 
aposentado, procedente de Jundiaí-SP.
História  da  doença  atual:  Paciente  com 
diagnóstico prévio de câncer de garganta e 
tratamento radioterápico refere há uma semana 
dificuldade para se alimentar, acompanhada de 
vômitos de coloração marrom pós-alimentares e dor 
abdominal difusa em cólica. Há três dias refere 
parada da eliminação de fezes e flatos.

Exame físico (07/08/2004):
Paciente em regular estado geral, desidratado 
(+++/4+), corado, desnutrido (+++/4+), 
afebril, eupneico, anictérico. BRNF, em 2T sem sopros, 
FC 96 bpm. Abdome: plano, distendido, timpânico e 
doloroso à palpação difusamente, ruídos hidro-
aéreos (RHA) e descompressão brusca (DB) ausentes. 
Presença de abaulamento em região inguinal direita 
sem sinais flogísticos. 
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adjacente ao abaulamento, uma perfuração do íleo 
com 1 cm de diâmetro e extravasamento de líquido 
fecalóide para a cavidade (peritonite estercorale). 
Optou-se pela realização da enterectomia de 11 cm, 
complementada pela herniorrafia inguinal direita, 
pela técnica de Bassini e ileostomia com dupla boca 
contralateral (Figuras 1 e 2).

Figura 1:  Enterectomia e Divertículo de Meckel.
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Hipótese diagnóstica: abdome agudo obstrutivo.
Diante deste diagnóstico foram definidos os seguintes 
procedimentos:

· Hidratação rigorosa;
· Sonda nasogástrica aberta (SNG)
· Clister glicerinado (VR);
· Exames (*); 
· Reavaliação do quadro em 24 horas.

(*)Exames complementares:

Laboratoriais: Hb= 2,4/ HT= 36,2%; Leucócitos: 
10.000 (S-69%; B- 26%); Plaquetas: 366.000; 
Glicemia: 105; Uréia: 164; Creatinina: 2.1; Na: 128; 
K: 5.0.
RX de abdome (3P): presença de grande quantidade 
de alças intestinais dilatadas, com a presença de 
níveis hidro-aéreos e edema das mesmas.

Evolução (08/08/2004) - Após conduta 
conservadora, o paciente foi reavaliado e apresentou 
evolução, observando-se:

·     Presença de 500 ml de líquido fecalóide pela SNG;

·  Clister glicerinado insatisfatório, sem saída de 
fezes;
·     RX  de  abdome  com  as  mesmas  características 
do dia anterior.

Exame físico do paciente:
Paciente com regular estado geral, desidratado 
(+++/4+), corado, afebril, BRNF, em 2T, sem 
sopros, FC=110 bpm, abdome plano, tenso, 
difusamente doloroso à palpação, RHA (-), DB (+).

·   Pequena quantidade de líquido seroso entre as 
alças intestinais;
·    Dilatação de alças de intestino delgado, desde o 
ângulo de Treitz, até aproximadamente 60 cm da 
válvula ileocecal;
·    Pequeno segmento de alça de íleo estrangulado e 
aderido ao canal inguinal direito intraperitoneal.
          Devido  aos  achados  intracavitários  optou-se 
pela ampliação da incisão cirúrgica, caudalmente, 
explorando-se a região inguinal direita na tentativa 
da liberação do conteúdo do saco herniário. Na sua 
exploração não havia alça de intestino delgado. 
Aderido ao anel inguinal direito intraperitoneal, 
encontrou-se um abaulamento de alça de intestino 
delgado (divertículo de Meckel) a aproximadamente 
60 cm da válvula ileocecal. Encontrou-se também, 

     Tendo em vista que o tratamento clínico foi 
insatisfatório no período de 24 horas, decidiu-se pelo 
tratamento cirúrgico.
         Foi realizada a laparotomia exploradora, com 
incisão mediana transumbilical, tendo o seguinte 
inventário de cavidade intra-abdominal:

CondutaConduta
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mais comumente encontrada no intestino delgado, 
ocorrendo em cerca de 2% da população geral. 
Resulta do fechamento incompleto do canal 
onfalomesentérico ou vitelino, que se oblitera entre a 

(5)sexta e a sétima semana da embriogênese . A 
persistência total ou parcial desse canal pode resultar 
em divertículo na borda contramesenterial, 
caracterizando o divertículo de Meckel (80%), fístula 
enterocutânea umbilical (6%), cisto ou sinus 
umbilical (0,5%) e a banda fibrosa ou brida 
congênita (10%). Está localizado aproximadamente 
entre 45 e 100 cm proximais à vávula ileocecal, na 
borda antimesentérica do íleo.
     O divertículo de Meckel tem como principais 
complicações: 1.     Beauchamp, R.D.; Evers, B.M; Mattox, K.L. - In: 

Sabiston - Tratado de Cirurgia, 16ª ed.; Editora Guanabara 
Koogan, 2003, p. 873, p. 995-7.
2.   S ilva, A.L. - In: Hérnias, 1ª ed., Editora Roca, 1992; p. 
781-2; p. 860-3.
3.  Fernandez, P.M.; Lúcio, L.A.G.; Dias, S.L.F.; Pollachi, F. - 
In: Hérnia de Littrè - Relato de caso e revisão literária. 
Revista Fundação ABC, 2001; p. 25-7.
4.     Ferraz. A.A.B.; Mathias, C.AC.; Ferraz, E.M. - In: 
Condutas em cirurgia geral. 1ª ed, Editora Medsi, 2003, p. 
358-65.
5.  Moore, K.L.; Persoud, T.V.N. - In: Embriologia Clínica - 
sistema digestivo.  5ª ed., Editora Guanabara Koogan, 
1994, p. 224- 48.
6.   Rasslan, S.-In: Afecções Cirúrgicas de Urgência. Editora 
Robe, 1995, p. 121-35. 

·   Hemorragia  intestinal  (mais  comum  nas 
crianças);
·   Obstrução intestinal, inflamação e perfuração 
(mais comum no adulto);
·   Transformação maligna - presença de mucosa 
ectópica (gástrica em 75%; pancreática e colônica).

   Habitualmente o divertículo de Meckel é 
assintomático. Em 10% dos casos, os sintomas 
ocorrem quando o divertículo encontra-se 
encarcerado e/ou estrangulado dentro de um saco 
herniário, denominado de hérnia de Littrè. Aparece 
em ordem decrescente como hérnias inguinais (50%), 
umbilicais (20%), femorais (20%)  mais comum em

mulheres.
          O diagnóstico da hérnia de Littrè é difícil, sendo 
realizado com maior freqüência no intra-operatório. 

Os autores discutem o tratamento da hérnia de Littrè, 
qual técnica de ressecção deverá ser utilizada e 
afirmam que, quando ocorrem complicações 
(sangramento ou obstrução intestinal com 
peritonite), deve-se realizar a ressecção do divertículo 
ou mesmo do íleo. 
        Nos casos em que o divertículo de Meckel é um 
achado intra-operatório, opta-se pela ressecção do 
mesmo, desde que o paciente tenha até 80 anos de 
idade e que não seja portador de doenças 
concomitantes. Trabalhos recentes mostraram que 
pode ocorrer um índice de 6,4% de complicações caso 
o divertículo não seja removido.
          No  Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, 
o caso relatado mostrou a complicação da hérnia de     
Littrè, ou seja, presença de obstrução intestinal 

6(caráter emergencial) .
         A conduta adotada no caso foi a laparotomia 
exploradora com ressecção ileal (enterectomia), 
acompanhada de ileostomia, devido às condições 
precárias do paciente.
         Em caráter emergencial tendo em visto o estado 
clínico crítico do paciente, deve-se optar por um 
procedimento cirúrgico  rápido, evitando estresse 
cirúrgico prolongado e risco de comprometimento de 
orgãos vitais.
         

         A hérnia de Littrè é uma afecção cirúrgica muito 
rara, sendo habitualmente um achado intra-
operatório. Os autores concluíram deste caso que se o 
paciente apresentar estado clínico crítico e obstrução 
intestinal, deve-se optar pela realização de ressecção 
do íleo que contém o divertículo de Meckel, 
acompanhada de uma estomia. Esse procedimento 
minimiza os riscos de comprometimento dos órgãos 
vitais e evita o estresse cirúrgico, proporcionando um 
alívio imediato ao paciente. 
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 Figura 2: Divertículo de Meckel.

    Segmento  de  íleo  medindo  11 cm  de 
comprimento, com o seguinte diagnóstico:

·   Divertículo de Meckel com diverticulite crônica 
supurativa  e peritonite aguda fibrino-purulenta.

      Após a cirurgia o paciente foi encaminhado à 
Unidade de Terapia Intensiva. Evoluiu mal, com 
choque séptico, falecendo em dez dias.

       Em  1.598,  Fabricius  Hildanus  descreveu  o 
primeiro divertículo em intestino delgado. Alex Littrè, 
cirurgião francês, em 1.792, descreveu um divertículo 
intestinal estrangulado em uma hérnia femoral. Em 
1.809, Johan Meckel, anatomista alemão, descreveu 
detalhadamente o divertículo intestinal que 
posteriormente receberia o seu nome. Em 1.900, 
Salzer e Gramen descreveram, pela primeira vez, a 

 (3)presença de mucosa gástrica dentro do divertículo.
                  Divertículo de Meckel é a anomalia congênita
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Infrarenal obstruction of aorta artery due to crack
abuse in a smoker patient. 
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       O uso ilícito do crack (cocaína alcalóide) está 
cada vez mais comum. Os efeitos da cocaína sobre o 
sistema cardiovascular estão bem estudados, porém, 
os efeitos sobre os demais órgãos não são em geral 
relatados. Neste artigo relatamos um paciente de 44 
anos, usuário de crack e tabagista, que desenvolveu 
um quadro de obstrução aguda da aorta infra-renal. 
Realizamos uma revisão bibliográfica sobre os efeitos 
da cocaína sobre o sistema de coagulação, causando 
ativação plaquetária, alterações endoteliais e ação no 
sistema vasopressor.

      Recreation use of crack (alkaloidal cocaine) is 
becoming more and more common. The effects of 
cocaine in cardiovascular system is well studied but 
the don't use to talk about the other effects that this 
drug can do. This article describes one case of a 44 
years old man, crack addicted, smoker, that develops  
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an acute aortical obstruction under renal arteries. We 
also do a review about how cocaine can act in the 
coagulation system, making platelets activation, 
changes in vascular endothelium and it’s actions in 
vasopressor system.

         O atendimento de pacientes usuários de drogas 
ilícitas é uma realidade cada vez mais freqüente no 
dia-a-dia dos médicos atendentes do pronto-socorro.    
Muito se fala a respeito das complicações cardíacas 
causadas pelo uso da cocaína, porém pouco é descrito 
sobre as demais complicações que essa droga pode 
causar. O presente trabalho relata um caso de oclusão 
da artéria aorta infra-renal e seus ramos em um 
paciente de 44 anos usuário de crack (cocaína 
alcalóide) e tabagista. Em nossa revisão de literatura 
realizada no MEDLINE encontramos somente 4 casos 
relatados até o presente momento.  

        O mecanismo de ação da cocaína sobre o sistema 
de coagulação é um assunto muito estudado e rico em 
dúvidas e controvérsias. Com base neste fato nos 
propomos a descrever um caso e realizar uma breve 
revisão da literatura sobre o assunto.

       PRS, 44 anos, pardo, usuário de crack e maconha 
há mais de cinco anos, tabagista de um maço/dia, 
veio ao nosso serviço com queixa de dor contínua em 
hálux direito há quatro dias, mais intensa no dia da 
entrada, acompanhada de isquemia do mesmo e do 2º 
e 3º pododáctilos. Não havia procurado o serviço 
médico até então, pois apresentava melhora da dor 
com o uso de crack. Referia claudicação de membro 
inferior direito (MID) há quatro meses para 
caminhadas de moderada distância. Negava queixas 
nos diversos aparelhos e sistemas. Na primeira 
avaliação apresentava-se descorado ++/4+ , 
hidratado, nutrido, acianótico, anictérico, afebril; 
presença de cianose fixa em hálux, 2º e 3º 
pododáctilos  direitos, perfusão periférica

ResumoResumo

SummarySummary

IntroduçãoIntrodução
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lentificada (seis segundos), ausência de pulsos tibial 
posterior e pedioso em MID e diminuição da  
temperatura deste em relação ao contra-lateral, que 
não apresentava alterações.
        Feito  o  diagnóstico  de  insuficiência  arterial 
crônica agudizada em MID, o paciente permaneceu 
internado para procedimento cirúrgico,  porém o 
mesmo evadiu-se do hospital, retornando três dias 
após, com piora importante da dor, que se tornou 
contínua, em repouso, de forte intensidade, 
acompanhada de isquemia importante do terço 
inferior da perna direita, com ausência de pulsos 
abaixo  de tal nível e  diminuição da temperatura do 
membro. Foi internado novamente porém, após dois 
dias voltou a  evadir-se do serviço devido à 
abstinência das drogas.   Retornou finalmente cinco 
dias após a última saída, com quadro de isquemia de 
ambos os membros inferiores, dor de forte 
intensidade, contínua, sem fatores de melhora, mais 
intensa em MID, presença de gangrena na perna 
direita e dois terços distais da perna esquerda, 
ausência de mobilização articular, perda de 
sensibilidade superficial e profunda e edema 
endurecido, frio.

   Realizada a arteriografia digital de aorta 
abdominal e membros inferiores, observou-se oclusão 
total de artéria aorta infra-renal. 
     O paciente negava antecedentes familiares de 
cardiopatias e vasculopatias. Foram realizados 
exames para HIV, Hepatite C e B, glicemia de jejum, 
todos normais. Paciente sem qualquer alteração de 
coagulação, foi submetido à amputação de membros 
inferiores bilateralmente ao nível suprapatelar, 
necessitando de duas novas intervenções 
posteriormente, no período de dois meses seguintes à 
primeira cirurgia,  para regularização de cotos e três 
internações pois apresentou infecção de cotos.
     No presente momento apresenta cotos do terço 
proximal das coxas com bom aspecto e boa 
c i c a t r i z a ç ã o .  P a c i e n t e  e n c o n t r a - s e  e m  
acompanhamento com fisioterapeuta para 
reabilitação. 

        A cocaína, benzoilmetilecgonina, é derivada das 
folhas de Erythroxylum coca, sendo utilizada como 
droga de abuso em sua forma hidroclorídrica (pó) há 
muitos anos e, mais recentemente em sua forma 
alcalóide (crack), que tem obtido grande 
popularidade, principalmente entre as classes sociais 
menos favorecidas devido ao seu baixo custo, alto 

(1)poder de drogadição e fácil manejo.
   A cocaína tem sido associada à trombose 
intravascular  em múltiplos locais como vasos 
coronarianos, circulação pulmonar, circulação 
venosa central, pele e vasculatura renal. Os efeitos 
mais comentados e bem estudados inicialmente  

foram sobre os vasos coronarianos, pois foram os 
(2)primeiros a serem descritos, em 1982 por Coleman.  

Desde então, muito tem sido estudado sobre os 
mecanismos pelos quais a cocaína e seus derivados 
levam a tais acometimentos, porém ainda restam 
dúvidas e controvérsias a serem esclarecidas. 
     O primeiro trabalho a descrever a ocorrência de 
trombose de aorta abdominal após uso de crack foi 
realizado em 1999, que relata a ocorrência de 
obstrução de aorta abdominal em dois pacientes 
jovens, usuários de crack, sem doenças pregressas e 
com artérias normais, sugerindo que o vasoespasmo 
causado pela cocaína alcalóide, associado aos efeitos 
pró-coagulantes da mesma são os fatores mais 
importantes e geradores da obstrução arterial 

(3)aguda.
      O trabalho mais clássico relacionando o efeito 
pró-trombótico da cocaína foi publicado por 
Kugelmass et al, que observaram que a adição de 
cocaína ao sangue total resulta no aumento de 
plaquetas ativadas, plaquetas associadas ao 
fibrinogênio e estimula a expressão de P-selectina nas 
plaquetas. Tais aumentos são dose-dependentes, 
observando-se que em concentrações de 13µM de 
cocaína (dose em geral atingida após a inalação da 
droga) houve um aumento de 112   24% (P<.001), 
ao passo que em doses de 130µM houve um aumento 
de 16 16% (P= não significativo). Aumento de 
plaquetas associadas ao fibrinogênio foi demonstrado 
a partir de concentrações de 10µM e aumentou com 

(4)  concentrações elevadas da droga.  
    Observou-se ainda que a cocaína aumenta a 
reatividade arterial e potencializa o efeito pressor da 

(5)norepinefrina.  Esse mecanismo de vasoconstrição 
que é induzido através do bloqueio da recaptação pré-
sináptica dos neurotransmissores mono-amínicos no 

(6)sistema nervoso central  e pode ocorrer com sub-
(4)doses da droga . A cocaína age bloqueando a 

recaptação de serotonina, que em níveis mais 
elevados pode potencializar a vasoconstricção de 

(7) artérias de largo e médio calibre. Essa ação 
simpatomimética da cocaína sobre a artéria aorta 

(8)pode levar à dissecção aórtica.
       Hessch et al realizaram estudos in vitro e in vivo. 
In vivo observou-se que ocorreu aumento do fator IV 
plaquetário após 120 min (tempo coincidente com o 
pico dos metabólitos da cocaína na circulação) da 
inalação da droga, sendo o mesmo encontrado para  
as  ß-globulinas. Foi observado que após 80 min da 
inalação da cocaína ocorreu um aumento significante 
de  p laquetas  contendo microagregados ,  
acompanhado de diminuição do tempo de 

(9)sangramento.
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   In vitro a resposta plaquetária mostrou-se 
diferente: houve uma diminuição da agregação 
plaquetária, mesmo com altas doses de ADP. Esses 

+

+

-

-



Obstrução infra renal da artéria aorta secundária ao uso de crack em paciente tabagista.

ConclusãoConclusão

Referências BibliográficasReferências Bibliográficas

30

dados demonstram que a ação da cocaína é 
indivíduo-dependente e ainda correlacionam a dose e 
tempo de exposição à droga ao evento trombótico. Foi 
observado que altas doses locais de cocaína, como a 
ingestão de grande quantidade da droga pode gerar 
sangramento gástrico, ao passo que indivíduos 
usuários de cocaína por período prolongado tendem a 
ter mais eventos trombóticos. Correlacionou-se ainda 
que a ação pró-trombótica da cocaína está 
correlacionada a efeito sistêmico da droga ao passo 

(10)que as complicações hemorrágicas à ação local .

      A cocaína age ainda de maneira pró-coagulante 
diminuindo a proteína C, antitrombina III e 
aumentando a atividade do inibidor de 
plasminogênio ativado (PAI-1), o que inibe a 
trombólise pela inativação do plasminogênio.     
Observou-se que a exposição crônica à cocaína leva a 
alterações funcionais do endotélio vascular 
aumentando a produção de prostaglandinas, 
aumentando mais tromboxano do que prostaciclinas, 
o que gera o desbalanço endotelial do sistema 
prostaciclina-tromboxano, causando agregação 

(9)plaquetária .

         A cocaína apresenta, além de seus efeitos sobre 
o sistema nervoso central previamente conhecidos, 
ação sobre a ativação plaquetária, aumentando-a e 
levando à formação de microagregados plaquetários, 
ação sobre o endotélio vascular desequilibrando a 
produção de prostaciclina-tromboxano e ação 
simpatomimética. Todos esses aspectos geram uma 
situação pró-coagulante que pode culminar com 
obstrução arterial aguda.  Assim, devemos considerar 
a hipótese de trombose secundária ao uso da droga 
em pacientes que se apresentem com insuficiência 
aguda de extremidades, sem uma causa identificável e 
relatem o uso de cocaína ou crack.
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     A tromboflebite migratória ou recorrente pode
ser a primeira manifestação de uma doença 
neoplásica, sendo que 15% dos pacientes com 
Trombose Venosa Profunda (TVP) tem diagnóstico de 
um câncer; 5% sem câncer manifesto com TVP 
apresentarão diagnóstico de neoplasia em um ano. Os 
autores relatam um caso de TVP paraneoplásico em 
membro inferior direito secundário a massa 
retroperitoneal e linfonodomegalia inguinal. A 
evolução ocorreu em um mês, período no qual foram 
realizados vários exames laboratoriais e de imagem.
O interesse científico neste caso é correlacionar os 
achados clínicos com as imagens radiológicas para 
elucidação do caso estabelecimento de seu 
prognóstico.

   or recurrent s
 

The migrate thrombophlebiti
can be the first manifestation for neoplastic disease,
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15% of the pacients with venous thrombosis (VT) 
have cancer diagnostic, 55% without cancer 
manifestation with venous thrombosis  will be cancer 
diagnostic in one year. The autors relate that a case 
about paraneoplastic venous thrombosis in  right 
inferior limb secunder retroperitoneal knob and 
inguinal megalymphonodus. This case evoluted in 
one mounth, therefor realized variable  laboratory 
methods and diagnostic with image. The cientific 
interest in this case is correlect sign and symptons 
with radiologic image for  conclusion  the case and 
prognosis.

          Os eventos tromboembólicos estão presentes em
10 a 15% dos pacientes com neoplasias, sendo 
considerados a segunda causa de óbito nestes 
portadores. Destas, as mais freqüentes são: pulmão, 
pâncreas, estômago, intestino, ovário e próstata, 
sendo encontrados em 30% dos casos nas necropsias.
       O fenômeno tromboembólico pode surgir anos 
antes da neoplasia ou ser o seu primeiro sinal. Em 
pessoas com trombose idiopática recorrente é 
importante sempre buscar neoplasia não manifesta.
      Na fisiopatologia, as células tumorais liberam 
materiais protocoagulantes (ácido siálico da mucina 
secretada, substância semelhante a tromboplastina, e 
ao fator tecidual que ativa o fator X), do câncer. O 
primeiro atua como co-fator do fator VIIa na ativação 
do fator X.. O segundo ativa diretamente o fator X. O 
resultado final é a formação do coágulo estimulando 
a interação de plaquetas e células.
      As manifestações clínicas são decorrentes da 
associação dos componentes da cascata de 
coagulação e células neoplásicas, evoluindo para 
processos hemorrágicos ou trombóticos. Destacam-se 
a coagulação intravascular disseminada (CIVD), 
tromboembolismo venoso superficial (Síndrome de 
Trousseau), endocardite marântica, microangiopatia 
trombótica e trombose venosa profunda.
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O diagnóstico da etiologia paraneoplásica de 
trombose pode ser feito através de exame físico 
completo, toque retal, sangue oculto nas fezes, urina 
I, hemograma, função renal e hepática, pesquisa dos 
fatores de coagulação V de Leiden, deficiência de 
proteína C, S e antitrombina III, desfibrinogenemia e 
deficiência de plasminogênio, Ultra-som de abdome, 
Raios X de tórax e abdome, Tomografia 
Computadorizada de Tórax e Abdome e Dupplex Scan 
de membros inferiores (MMII). 
   O tratamento é realizado com terapia 
anticoagulante para aliviar os sintomas agudos, e 
iniciado com cautela, devido ao risco de sangramento 
por infiltração tumoral de vasos ou metástases 
cerebrais.  A terapêutica mais efetiva é fazer o 
tratamento da doença subjacente. 
       Para a terapia crônica podemos utilizar 
heparina de baixo peso molecular ou anticoagulante 
oral, AAS e dipiridamol.

O prognóstico depende da resposta ao 
tratamento tumoral.

        Os autores relatam uma paciente N.F.S., 72 
anos, raça branca, lavrador, casado, natural de 
Campo Mourão - PR, procedente de Jundiaí, 
procurou este serviço médico com queixa de “dor e 
inchaço na perna direita há 3 meses”. Ex-tabagista há 
30 anos com 22 anos/maço, sendo sabidamente 
hipertenso há 5 anos, em uso de maleato de enalapril 
20mg  e AAS 200mg ao dia; diabético há 2 anos sem 
uso de medicação. Antecedente de prostatectomia 
(via abdominal) por hiperplasia prostática benigna 
há 2 anos.  Desde então relata  edema recorrente de 
membro inferior direito (MID), tipo frio, indolor, de 
moderada intensidade, estendendo-se até o joelho, 
com predomínio vespertino e melhora espontânea 
desde a cirurgia. Há 3 meses, não houve remissão do 
edema, tornando-se duro, quente, doloroso, com 
extensão até raiz de coxa, sendo acompanhado de 
gânglio inguinal à direita endurecido e indolor. No 
momento, faz uso de marcumar 3mg ao dia.

Ao exame físico de entrada no PS 
encontrava-se em regular estado geral, consciente, 
contactante, orientado no tempo e espaço, hidratado, 
corado, acianótico, afebril, anictérico, perfusão 
periférica mantida, PA 180X100mmHg, FC 88bpm, 
com BRNF 2T com sopro sistólico +/4 em área 
aórtica sem irradiação, MV presente bilateralmente 
sem ruídos adventícios, abdome RHA+ plano 
normotenso indolor à palpação sem visceromegalias e 
massas palpáveis, presença de edema em MID 
doloroso e quente Homans + empastamento de 
panturilhas e pulsos presentes e simétricos.
           Exames complementares (tabela 1):

    - Dupplex Scan de membro inferior: trombose de 
segmento ilíaco-femoral/ poplíteo de MID.
-     Endoscopia Digestiva Alta (EDA): hérnia de hiato 
esofágico (3cm), esofagite erosiva de terço médio e distal de 
moderada intensidade e gastrite erosiva hemorrágica de 
corpo e antro.
-     ECG com ondas T apiculadas (referente ao 9º dia de 

internação com hipercalemia refratária).
-       USG de vias urinárias: atrofia renal esquerda
-     Tomografia Computadorizada de abdome e pelve 
: massa sólida retroperitenal direita, envolvendo o 
músculo psoas.  Atrof ia renal  esquerda.  
Linfonodomegalia inguinal direita (figuras 1, 2, 3,4 e 
5).
-      Rx Tórax: massa com densidade de partes moles, 
localizada na região apical direita envolvendo a 
terceira costela (figura 6).
-   Biópsia de gânglio inguinal com resultado de 
neoplasia maligna indiferenciada, necrótica, 
infiltrando linfonodo inguinal. Quadro sugere 
linfoma de alto grau ou carcinoma indiferenciado.
-      Imuno-histoquímica do gânglio inguinal (tabela 
2):

         A expessão de cromogranina A e sinaptofisina 
indica a diferenciação neuro-endócrina das células 
neoplásicas. Pulmão, trato gastro-intestinal e pele são 
os sítios primários mais prováveis para esse 
carcinoma metastático. Estreita correlação com 
demais achados clínicos e exames de imagem é 
fundamental para completa elucidação quanto ao 
sítio de origem desse carcinoma.
        No 8º dia de internação, paciente evoluiu com 
hipercalemia, sendo iniciado gluconato de cálcio, 
sorcal e inalação com beta 2 agonista. 
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AE1/AE3 Positivo em padrão golgi 

Cromatina A Positivo 
Sinaptofsina Positivo 
CD20 (linfócito B) Negativo 
CD3 (linfócito T) Negativo 

   

TABELA 1: Exames complementares laboratoriais

TABELA 2: Imunohistoquímica do gânglio inguinal



       No 9º dia de internação, paciente apresentou 
piora do estado geral com confusão mental e devido 
às alterações urêmicas foi avaliado pela nefrologia 
que indicou diálise peritoneal de urgência e 
transferência para a Semi Intensiva, onde evoluiu 
para choque séptico e óbito no 30º dia.

Figura 1: Tomografia Computadorizada abdominal 
evidencia massa sólida envolvendo o músculo psoas 
direito.

Figura 2: Tomografia Computadorizada abdominal - 
observe a assimetria nas dimenções dos músculos 
psoas.

Figura 3: Tomografia Computadorizada abdominal - 
observe a assimetria nas dimensões dos músculos 
psoas.

Figura 4: Tomografia Computadorizada abdominal 
mostra atrofia renal esquerda.

Figura 5: Tomografica Computadorizada da pelve 
mostra um linfonodo inguinal direito, junto aos vasos 
femorais.

Figura 6: R-X de tórax evidencia massa mal definida 
com densidade de partes moles, na região apical 
direita e sem plano de clivagem com as costelas 
adjacentes.
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        Os eventos tromboembólicos são a segunda causa 
de óbito em pacientes com câncer. A frequência pode 
chegar a 30%, nas necropsias. E as principais 
neoplasias associadas ao quadro são: pulmão, 
pâncreas, estômago, intestinos, ovários e próstata.
   Pacientes que apresentam trombose venosa 
profunda(TVP) recorrente devem ser exautivamente 
investigados com toque retal, pesquisa de sangue 
oculto nas fezes, exame de urina, hemograma, 
avaliação da função renal e hepática, raio x de tórax, 
ultrassonografia de abdome, já que apresentam uma 
elevada incidência de apresentarem neoplasia.
         A trombose pode ser venosa ou arterial e ocorrer 
anos antes do surgimento da neoplasia. Esta pode se 
manifestar como uma tromboflebite superficial 
migratória, envolvendo membros superiores e 
inferiores, com um quadro grave e não responsivo a 
terapia com warfarin(síndrome Trousseau). Ainda 
pode apresentar quadros de endocardite trombótica 
não bacteriana (válvula mitral e aórtica) e 
coagulação intravascular disseminada.
        A implantação de cateter venoso, quimioterapia, 
alteração na anatomia dos vasos pela massa tumoral 
e alteração das plaquetas também pode contribuir 
para os efeitos trombóticos.
        O tratamento baseia-se nas doses terapêuticas de 
heparina não fracionada ou baixo peso molecular por 
no mínimo cinco dias. Completando posteriormente o 
tratamento com anticoagulante oral(warfarin) e 
mantendo o RNI entre 2 e 3.
        A recorrência de TVP em pacientes com neoplasia 
é alta e por isso o tratamento com o anticoagulante 
deve ser mantido enquanto houver a doença 
neoplásica. E quando o  paciente tiver contra 
indicação a anticoagulação, pode ser utilizada filtro 
de Greenfield( veia cava inferior).
        O carcinoma de células pequenas extrapulmonar 
é considerado uma doença rara.É derivado de um 
tronco de células pluripotenciais que desenvolvem 
características neuroendócrinas. Embora esta doença 
tem sido conceituada como derivada de um ninho
de células neuroendócrinas distribuídas através do 
corpo, na atualidade considera-se que provavelmente
os carcinomas de células pequenas provêm de um 
tronco de células pluripotentes que desenvolvem 
características neuroendócrinas devido a sua 
diferenciação mista, Istoé, carcinoma de células 
pequenas com adenocarcinoma indiferenciado, 
elementos de células escamosas ou ambos. As 
características histológicas do carcinoma de
pequenas células extrapulmonar são similares às 
encontradas no carcinoma de pequenas células 
pulmonares. As células tumorais são pequenas, ovais 
ou redondas, com núcleo hipercrômico, citoplasma 
escasso e com muitas mitoses. A diferenciação 

DiscussãoDiscussão
neuroendócrina deste tumore é freqüentemente  
demostrada pela imunohistoquímica .
       A exclusão de carcinoma de células pequenas 
pulmonares metastáticos é importante para 
diagnóstico de carcinoma  de pequenas células 
extrapulmonar. Vários estudos tem demonstrado que 
o uso de TC é necessário para excluir lesões 
pulmonares. Embora não dispomos de TC de tórax o 
RX de tórax demonstrou lesão na região apical do 
pulmão direito, envolvendo costelas; este achado 
demonstra que a provável origem deste tumor situa-se 
nesta região. 
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       A   mediastinite  necrotizante descendente   
(MND) é uma enfermidade rara, aguda e 
potencialmente fatal. Atinge o tecido frouxo do 
mediastino devido a complicações de processos 
infecciosos cervicais ou, mais raramente, a partir de 
abscessos dentários. É relatado um caso de MND 
decorrente de infecção dentária e revisada a 
literatura.

        Between the  most  dreaded  and  the  most  
lethal form of mediatinitis is descending necrotizing 
mediastinitis (DNM). It is a rare and life-threatening 
complication of cervical or odontogenical infections 
which occurs when infection spreads from the deep 
spaces of the neck, spreading within the soft tissue into 
the mediastinal spaces. DNM of dental origin has a 
low prevalence. A case history is reported and the
literature is reviewed.
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       A mediastinite é uma inflamação aguda ou 
crônica do tecido conjuntivo frouxo que compõe o 
mediastino e que traz geralmente graves e 
importantes conseqüências para o paciente 

[1]acometido, podendo levá-lo rapidamente ao óbito  .
       Na  sua  forma  crônica,  apresenta  uma 
evolução lenta, muitas vezes oligossintomática ou até 

[2]assintomática  e engloba processos granulomatosos 
específicos com fibrose mediastinal e abscessos frios 
associados. Pode ser secundária à tuberculose,  
histoplasmose, blastomicose, sífilis e, mais 
raramente, à equinococose e amebíase. Envolvem 
geralmente linfonodos mediastinais, podendo afetar 
secundariamente outras estruturas do mediastino. 
Possui duas formas de apresentação: mediastinite 
granulomatosa e mediastinite fibrosante. As duas na 
realidade são manifestações diferenciadas da mesma 
doença. A primeira é um sinônimo de mediastinite 
idiopática e caracteriza-se por comprometimento 
ganglionar maciço, enquanto a segunda mostra-se 
como alargamento mediastinal, predominantemente 

[3]no mediastino superior à direita .

          No  seu  quadro  agudo,  possui  basicamente 
três etiologias: 1) traumática (como por exemplo, 
perfuração endoscópica do esôfago, ferimento por 
arma de fogo ou branca e ingestão de corpos 
estranhos); 2) intervenções cirúrgicas (como por 
exemplo, cirurgias cardíacas e  fístulas brônquicas em 
ressecções pulmonares); 3) propagação de infecções 
de regiões vizinhas (como por exemplo, abscessos 
periamigdalianos, infecções dentárias e linfadenite 
supurativa cervical). As duas primeiras são as 
principais responsáveis atualmente por este 

(1)processo .
          O objetivo deste trabalho é relatar e discutir o 
caso de um tipo específico letal e raro de mediastinite 
aguda: a mediastinite descendente necrotizante. 
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        Paciente do sexo masculino, 34 anos, pardo, 
natural de Cabreúva - SP, sem história de doenças, 
internações ou cirurgias prévias, procurou 
atendimento médico com queixa de "dor de dente" 
(terceiro molar inferior direito) há uma semana, 
evoluindo com drenagem de secreção purulenta no 
local há um dia. Apresentou então piora da dor 
associada a aumento de volume cervical e disfagia. 
Negou uso de corticóides ou outros medicamentos.
        Ao  exame  físico  encontrava-se  em  mau 
estado geral, consciente, lúcido, orientado, 
contactuante, corado, anictérico, acianótico, com boa 
perfusão peri fér ica,  pressão arterial  de 
130/80mmHg, freqüência cardíaca de 92 bpm, 
freqüência respiratória de 30 ipm e temperatura de 

o38 C. Apresentava maus cuidados de higiene bucal e 
dentária, com drenagem de secreção purulenta em 
região de molares inferiores à direita. A região 
cervical anterior apresentava-se com hiperemia, 
hipertermia, edema e difusamente dolorosa, sem 
sinais de enfisema subcutâneo. O restante do exame 
físico não apresentava alterações. Ao hemograma  
apresentava 25.800 leucócitos/mm³ com 95% de 
neutrófilos, 4% de metamielócitos , 22% de 
bastonetes, 69% segmentados, 4% de linfócitos, 4% 
de linfócitos totais e 1% de monócitos. Foi internado e 
iniciada antibioticoterapia endovenosa com 
penicilina cristalina na dose de 4 milhões de unidades 
a cada 4 horas, associada à gentamicina 80 mg a 
cada 8 horas e ao metronidazol  500 mg a cada 8 
horas . 
          Após dois dias de internação sem melhora do 
quadro, foi realizada radiografia de tórax que 
demonstrou alargamento do mediastino superior 
(Fig.1) e tomografia computadorizada da região do 
pescoço e tórax, que revelou borramento dos planos 
gordurosos e enfisema que não ultrapassavam a 
carina (Fig.2 e 3). Foi submetido à cirurgia através de 
incisão transversal da região cervical a 
aproximadamente duas polpas digitais acima da 
fúrcula esternal, com drenagem de grande 
quantidade de secreção purulenta, seguida de 
debridamento associado à lavagem exaustiva com 
soro fisiológico e clorexidina degermante, colocação 
de 3 drenos de Penrose número 2 e coleta de material 
purulento para cultura, na qual não houve 
crescimento de microorganismos. Na mesma 
intervenção foi realizada traqueostomia, devido à 
presença de desvio importante da traquéia.
       Foi  admitido  na  UTI  no  mesmo  dia, 
apresentando-se em mau estado geral, sedado, sob 
ventilação mecânica com FI de 60%, volume corrente 
de 550ml e fluxo de 46 litros/minuto, pressão arterial 
de 140/70mmHg, frequência cardíaca de 131 bpm e 
oximetria de pulso de 98%. Foi coletada hemocultura 

a qual não demonstrou proliferação de 
microorganismos e instituída antibioticoterapia 
endovenosa com clindamicina 600mg a cada 8 horas 
e amicacina 1 g uma vez  ao dia.

         Após  um  dia  da  intervenção  cirúrgica,  foi 
realizada nova tomografia  computadorizada de 
pescoço e tórax que revelou melhora da infecção. 
Permaneceu sob sedação e ventilação mecânica  na 
UTI por 6 dias, quando estas medidas puderam ser 
suspensas. Mantido na UTI por mais 4 dias, pode ser 
transferido à enfermaria após melhora clínica. A 
drenagem de secreção purulenta cedeu e pode ser 

o iniciada a retirada dos drenos no 11 dia pós-
operatório. Foram realizadas trocas de cânulas por 
números menores a cada 3 dias até que pudesse ser 
retirada definitivamente. 
           O paciente completou 21 dias de clindamicina 
e amicacina e um dia antes da alta foram realizadas 
novas TC de pescoço e tórax, que mostraram 
importante redução do edema e processo inflamatório 
no pescoço e mediastino, não mais sendo identificadas 
imagens gasosas (Fig.4 e 5). Recebeu alta e retornou 
ao ambulatório em bom estado geral, sem 
intercorrências e assintomático.

Figura 1: R-X de tórax com alargamento do 
mediastino superior. 

Figura 2: Tomografia computadorizada de tórax 
evidencia alargamento mediastinal às custas de 
borramento da gordura associada à coleções gasosas 
em permeio nas porções anteriores aos vasos para-
traqueais à direita e região periesofágica. 
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Figura 3: Tomografia computadorizada do pescoço 
mostra aumento de partes moles da região cervical 
anterior, com borramento dos planos gordurosos por 
provável processo edematoso. Múltiplas imagens 
gasosas confluentes, permeando as partes moles 
anteriores do pescoço desde a base da língua e 
estendendo-se posteriormente ao redor do osso 
hióide, dissecam a musculatura profunda do pescoço.

Figura 4: Tomografia computadorizada do tórax no 
21º dia de tratamento mostra redução do edema 
mediastinal e ausência de imagens gasosas.

      

Figura 5: Tomografia computadorizada do pesçoço 
no 21º dia de tratamento mostra redução do edema 
cervical e ausência de imagens gasosas.

         A mediastinite necrotizante é definida como um 
processo infeccioso agudo decorrente de complicação 
de infecções cervicais ou odontogênicas, que atingem 
o mediastino através dos espaços anatômicos 

(4,5)cervicais . Estes espaços cervicais comunicam 
amplamente a região cervical com o mediastino, 
funcionando como vias de propagação de quadros 

(6)infecciosos  e, além disso, são pobremente 
vascularizados, o que facilita a proliferação 

de microorganismos anaeróbios que compõem parte 
(7)da flora desta enfermidade . Estes espaços são: 

retrovisceral da bainha carotídea e pré-traqueal. O 
espaço retrovisceral ou pré-vertebral localiza-se 
abaixo da fáscia cervical profunda e é o principal meio 
de propagação (71%). O espaço pré-traqueal situa-se 
abaixo da fáscia cervical média, é via de propagação 
de complicações infecciosas de traqueostomias e 
tireoidectomias e representa apenas 8% do trajeto 
responsável pela afecção. O espaço perivascular ou da 
bainha carotídea é delimitado pela fáscia cervical 
média, sendo o segundo meio mais freqüente de 
propagação(21%) e geralmente é acometido por 
infeções da cadeia ganglionar profunda ao redor dos 

(8)vasos cervicais .
          Trata-se de infecção por aeróbios e anaeróbios 

[8,9]que pode ocorrer com qualquer indivíduo , mas que 
possui predileção pelos pacientes com más condições 
de higiene dentária e bucal, visto que estas condições 
são grandes responsáveis pelo aumento da flora 

[1]bacteriana patogênica da cavidade oral . Pacientes 
diabéticos e imunossuprimidos também apresentam 
maior incidência do quadro, já que estas últimas 
condições predispõem à uma menor taxa de 
oxigenação tecidual, o que facilita a proliferação de 

[7]anaeróbios .
        O diagnóstico deve ser lembrado em todos os 
pacientes com história de infecções dentárias, 
amigdalianas e faríngeas portadores de abscesso 
cervical profundo e, em especial, nos quadros de 
fasciíte necrotizante que se apresentam com quadro 
infeccioso (febre alta, taquipnéia, toxemia ou choque 

[1,8]séptico) . Podem se manifestar com dor, aumento do 
volume do pescoço, rigidez da musculatura cervical, 
enfisema subcutâneo e ocasionalmente disfagia, que 
pode ser decorrente da compressão do esôfago pela 
coleção purulenta. Podem também apresentar 
dispnéia e dor torácica por pneumonite aspirativa, 

[1]devido à disfagia, ou ainda empiema .  
      O hemograma mostrará processo infeccioso 
importante.  O exame de raios-X da coluna cervical  
poderá revelar retificação da coluna cervical, 
presença de ar entre esta e o esôfago, e traquéia e 
laringe deslocadas para a frente. A radiografia de 
tórax poderá revelar alargamento de mediastino, com 
presença ou não de abscessos com sinais de enfisema  
e até mesmo  derrame pleural. Quanto às tomografias 
computadorizadas de região cervical e tórax, são os 
exames de escolha para o diagnóstico. Determinam o 
grau de infecção, mostrando a presença e a extensão 
da coleção purulenta, a presença de enfisema  e a 
infiltração do tecido conjuntivo frouxo do mediastino, 
além de possibilitarem melhor planejamento 
cirúrgico e serem os melhores exames para avaliação 

[4,7,10,11,12]da efetividade do tratamento .
         O tratamento requer drenagem e debridamento 
cirúrgico agressivo associado a adequados cuidados 
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     Como complicações podem-se citar empiema, 
pericardite, fístulas aorto-pulmonares, osteomielite 
costal, tamponamento cardíaco e fibrilação atrial.
      A taxa de mortalidade gira em torno de 40 a 

[9]50% , sendo que cerca de 28% dos casos têm o 
[8]diagnóstico definido apenas durante a autópsia . 

Esta taxa é menor quanto mais precoce se realiza o 
[5,15]diagnóstico e o início do tratamento adequado .

ConclusõesConclusões

      A  mediastinite  necrotizante  descendente  
consiste em complicação rara de infecções dentárias, 
amigdalianas e faríngeas, com alta taxa de morbi-
mortalidade e por esta razão deve ser sempre 
diagnosticada e tratada de forma correta, o mais 
precocemente possível. 
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[7,10,13]gerais e antibioticoterapia . As medidas gerais se 
definem como controle adequado dos distúrbios 
hidroeletrolíticos e das alterações respiratórias. Estas 
últimas muitas vezes necessitam entubação ou 
mesmo traqueostomia. Permanece uma controvérsia: 

[13]a indicação da traqueostomia . Alguns autores 
preconizam que esta só seja realizada em pacientes 
que tenham sido submetidos a procedimentos mais 
agressivos com toracotomia e em casos em que a 
manutenção da via aérea e o manejo da mesma seja 

[12,13]crítico . Entretanto, outros autores recomendam 
traqueostomia precoce para controle da via aérea em 
todos os pacientes com infecções cervicais graves com 

[13]ou sem envolvimento torácico . A antibioticoterapia 
deve ser iniciada o mais breve possível. Deve-se 
considerar uma flora mista e conforme os resultados 
da cultura e do antibiograma, a antibioticoterapia 
deve ser modificada adequadamente. Quanto ao 
tratamento cirúrgico,   baseia-se em drenagem ampla 
com debridamento agressivo. Pode ser realizada  
através de cervicotomia isoladamente ou associada à 

[6]toracotomia . A cervicotomia sem toracotomia é 
preconizada em pacientes que apresentam 

[7,14]mediastinite que se estende até a carina . Este 
acesso  ocorre por meio de incisão oblíqua na borda 
anterior do músculo esternocleidomastóideo ou

(6)transversa a duas polpas digitais da fúrcula esternal 
e permite exploração do mediastino anterior e 
posterior. A toracotomia com cervicotomia é indicada 

 nos casos em que a mediastinite ultrapassa a carina
(7,12,14). Na literatura relatam-se casos de acessos 
torácicos limitados, tais como a mediastinotomia e a 
drenagem subxifóide, mas que infelizmente  
demonstraram  ser procedimentos que não permitem 

[7]acessos e drenagens adequados . Ao contrário, 
existem relatos da substituição da toracotomia pela 

[11]toracoscopia com sucesso . Deve-se realizar a 
remoção dos tecidos desvitalizados da região 
mediastinal, pericárdica e pleural na primeira 
intervenção, posto que intervenções torácicas 
repetidas aumentam significamente a morbidade, 
embora muitas vezes, a reintervenção não possa ser 
evitada. Devem ser utilizados drenos maleáveis para 
se prevenir escaras necróticas de estruturas 
adjacentes e os drenos não devem ser retirados antes 
que se comprove a ausência de saída de material 
purulento. Alguns autores relatam que a realização 
de lavagem contínua com ou sem antibiótico é uma 

(1,7)medida que acelera a cura do processo .  
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Atendimento Emergencial a um paciente vítima de trauma abdominal
fechado com lesão de veia cava inferior e fígado.

Emergencial Care of a patient victim of abdominal blunt
trauma with inferior vena cava and liver lesions.

      RELATO DE CASO

39

Palavras Chave: trauma abdominal, lesão de veia cava inferior, trauma 
hepático.

Key Words: abdominal trauma, traumatic inferior vena caval injuries, 
traumatic liver injuries.

         A  lesão  de  veia  cava  inferior  é  o  resultado 
da ação de forças que contêm alta energia cinética e 
está intimamente relacionada a lesões hepáticas no 
trauma abdominal fechado.
         Os autores descrevem um paciente de 25 anos de 
idade, motociclista, vítima de colisão com automóvel, 
que fora submetido à laparotomia exploradora após 
ser diagnosticado trauma hepático por rádio-imagem.     
Foram realizados dois procedimentos cirúrgicos 
devido à instituição do Damage Control, pois sua 
condição hemodinâmica não permitia conduta 
definitiva no primeiro ato cirúrgico. Evoluiu no pós-
operatório com complicações advindas da lesão 
hepática e da politransfusão, porém sem sinais 
clínicos de complicações oriundas da lesão da veia 
cava. 

       The inferior vena cava trauma is due to forces 
with a high cinetic energy and maintain a strict
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relation with liver injuries in blunt abdominal 
trauma. This work reports one motocyclist patient, 
25 years old, victim of a blunt trauma against a car, 
that was submitted to laparotomy after diagnosis of 
liver trauma in radio-image. 
      There were two surgery procedures due to the 
Damage Control Instituition, justificated by his 
hemodinamic condition in first surgery. During the 
admission he evoluted with complications due to  
politransfusion and liver trauma, however without 
complications connected  with vena cava injuries.

       O grande trauma vascular é um dos aspectos 
mais difíceis dos cuidados atribuídos ao paciente 
politraumatizado. A lesão da veia cava inferior é 
comum tanto nos casos de trauma penetrantes como 
nos fechados e está associado a uma mortalidade -

 segundo alguns autores - que margeia 90% dos casos
(1,2). Estes valores obedecem a curva trimodal do 
trauma e elevam-se significativamente quando a 
lesão deste vaso ocorre concomitantemente com 
comprometimento de outras estruturas como o 
fígado, aorta, baço, coração e pulmão. Neste artigo, 
apresentamos o caso de um paciente motociclista  
vítima de colisão com automóvel atendido com lesão 
de veia cava inferior supra/retro-hepática e lesão 
hepática grau V em diversos segmentos, na sala de 
emergências do Hospital de Caridade São Vicente de 
Paulo, em Jundiaí - SP.

      Paciente  jovem,  25  anos  de  idade,  sexo 
masculino, motociclista, sofreu colisão frontal contra 
um automóvel, sendo por este arrastado por alguns
metros, dando entrada no serviço de emergência do
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Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em 
Jundiaí - SP,  com colar e prancha, vias aéreas 
pérvias, murmúrio vesicular preservado sem ruídos 
adventícios, freqüência respiratória sem alterações, 
bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros, 
freqüência cardíaca de 86 batimentos por minuto, 
pressão arterial de 120 x 80 mmHg, pulso cheio, 88 
pulsações por minuto, Glasgow de 15, apresentando 
extensa laceração de parede abdominal ao nível de 
pele e subcutâneo, abdome sem sinais de irritação 
peritoneal no momento. Foram realizados exames de 
entrada mostrando hemoglobina e hematócrito 
normais, assim como R-X de crânio, coluna cervical, 
tórax e bacia sem alterações. A tomografia 
computadorizada de abdome mostrou lacerações 
hepáticas múltiplas mais evidentes em lobo direito, 
associadas à coleção hemorrágica intraperitoneal, 
estendendo-se 'as goteiras parieto-cólicas. Foi levado 
ao centro cirúrgico onde realizou-se laparotomia 
exploradora  por incisão mediana supra-infra 
umbilical, encontrando a princípio sangue na 
cavidade peritoneal (aproximadamente 2000ml). 
Devido à dificuldade de se visibilizar o fígado, 
ampliou-se a incisão (incisão de Kocher), permitindo 
a identificação de lesão hepática grau V, com 
comprometimento dos segmentos cinco, seis, sete, oito 
e lesão de veia cava inferior supra/retrohepática, que 
ao ser destamponada passou a apresentar 
sangramento vultuoso. Realizada compressão 
manual local, foi realizada imediata rafia primária 
da lesão venosa. Posteriormente procedeu-se a uma 
freno-toracotomia encontrando-se pequeno 
hemotórax (50ml) e contusão pulmonar de lobo 
inferior (segmento inferior), tendo sido realizada 
drenagem torácica.
   Foram  deixadas  quatro   compressas 
comprimindo a lesão hepática e o abdome em 
peritoneostomia com bolsa de Bogotá.
       No  momento  do  sangramento  o  paciente 
evoluiu com instabilidade hemodinâmica, sendo 
infundidos 6 frascos de concentrados de hemácias, 2 
unidades de plasma fresco congelado, 9 unidades de 
crioprecipitado e 9 unidades de concentrado de 
plaquetas.
     Encaminhado para UTI em uso de esquema 
antibacteriano, permaneceu com instabilidade 
hemodinâmica, fato que exigiu o uso de dopamina e 5 
bolsas de hemoconcentrado durante dois dias.
     No  terceiro  dia  de  pós-operatório  foi 
novamente levado ao centro cirúrgico para 
reexploração da cavidade abdominal, onde 
evidenciou-se a presença de aderências hepáticas, 
ausência de sangramento após retirada de 
compressas, presença de conteúdo biliar e fragmentos 
hepáticos necrosados. Foi aspirado conteúdo bilioso e 
realizada hepatectomia parcial de segmentos 

necrosados, introduzido dreno tubo  laminar em 
região retro-hepática e goteira parieto-cólica direita 
para observar drenagem de secreção e possível 
formação de fístula. 

      Novamente na UTI, evoluiu com instabilidade 
hemodinâmica por vários dias, broncopneumonia e 
sepsis (Klebsiela pneumoniae em hemocultura, 
sensível apenas ao Imipenem).

     Com a estabilização do seu estado geral foi 
encaminhado para a enfermaria em esquema de 
antibioticoterapia. Nos seus dois meses e meio de 
internação evoluiu na enfermaria com vários 
episódios de derrame pleural à direita, os quais foram 
drenados apresentando líquido amarelo citrino, além 
de episódios febris e surgimento de abscesso hepático,  
evidenciado pela tomografia abdominal de controle,  
que fistulizou em região de flanco direito com 
drenagem de líquido purulento em grande 
quantidade. Foi realizada punção do abscesso guiada 
por ultrassonografia, com aspiração de apenas 2 ml 
de pús. A extensa lesão da parede abdominal evoluiu 
com granulação local sem sinais de infecção, o que 
propiciou a realização de enxertia autóloga de pele 
parcial.

        Com a  melhora do quadro o paciente recebeu 
alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial 
no seu octagésimo terceiro dia de internação.

       Como  determinado  na  curva  trimodal  do 
trauma, a maioria das mortes ocorrem na cena do 
acidente ou durante o transporte da vítima ao 

 (1)hospital .

       Pacientes  vítimas  de  trauma  de  veia  cava 
inferior retro/supra hepática são pacientes que 
demandam rapidez no diagnóstico e tratamento.   
Para que isso ocorra, o tempo pré-hospitalar deve ser 
reduzido, assim como os cuidados adequados 
dispensados ao paciente no local do acidente. Vários 
fatores estão associados ao risco de morte devido à 
lesão de veia cava inferior, que são: tempo e gravidade 
de choque, dificuldade de controle do sangramento, 

(2)tempo para diagnóstico e tratamento .

       Grande parte dos pacientes (70%) chegam ao 
hospital em estado de choque hipovolêmico com 
pressão arterial sistólica menor que 70 mmHg, apesar 
de infusão de soro ringer lactato e unidades de sangue 

(3)em um prazo estipulado de 30 minutos . Devido à 
grande necessidade de realização de laparotomia 
exploradora imediata, não se dispões de tempo para a 
realização de procedimentos diagnósticos por 
imagem. Em alguns casos selecionados, estando o 
paciente estável sem sinais de irritação peritoneal, 
pode-se descobrir hemoperitôneo e lesão interna por 
meio de recursos como ultrassonografia, lavado 
peritonial diagnóstico e tomografia computado-
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-rizada. Porém é o exame clínico que prioritariamente 
 (4)deve ser realizado e repetido se necessário .

        Dos pacientes com lesões da veia cava inferior, 
30 - 57% morrem ao chegarem ao hospital e 88 - 91% 
vão a óbito devido a choque hipovolêmico durante ou 

(2)horas após a laparotomia exploradora .
       Se o paciente sobrevive ao choque, apesar da 
contínua administração de fluidos, a indução de 
anestesia geral com substâncias vasodilatadoras e 
seus efeitos ionotrópicos negativos tendem a causar 
deterioração hemodinâmica, assim como a 
laparotomia exploradora e a retirada do 

(3)tamponamento que contém a hemorragia .
          A maioria destas lesões são de difícil controle e 
geralmente o paciente desenvolve hipotermia, acidose 
e coagulopatia (tríade fatal) antes mesmo da 
laceração ser visualizada. A hipotermia é um dois 
maiores problemas a serem enfrentados devido à sua 
rápida instalação. De acordo com um estudo, 
pacientes que necessitaram de 20 ou mais unidades de 
hemácias dentro de 24 horas, a temperatura corporal 
interna caiu para menos de 32°C, o que foi fatal para 

 (3)85% dos casos .
          Quando se abre o abdome, a primeira medida é 
conseguir hemostasia temporária, procurando 
interromper a hemorragia, permitindo desta forma 
repor a volemia e restabelecer o equilíbrio 
circulatório. Em seguida busca-se o caminho para a 
hemostasia definitiva. O sangramento pode ser 
controlado temporariamente por compressão 
manual até a exposição completa da lesão, 
compressão e tamponamento por compressas, 
manobra de Pringle, clampeamento aórtico, 
clampeamento quádruplo, por sponge sticks ou fitas 
vasculares. Os tipos especiais de hemostasia 
temporária ditos de demora, são efetuados 
geralmente por compressão hemostática e deixados 
por um ou mais dias, como é o caso do tamponamento 
com compressas no fígado e tamponamento global do 

(4)abdome com a bolsa de Bogotá .
        Desta  forma,  devido  à  sua  rapidez,  o  reparo 
primário é o método que oferece ao paciente maiores 
chances de sobrevivência. Caso não se consiga o 
controle do sangramento, outras opções podem ser 
utilizadas como o shunt átrio-caval, isolamento 
vascular total, bypass veno-venoso ou tamponamento 

(5)por balão .
         No intra-operatório dos casos em que a lesão da 
cava inferior se associa com o trauma hepático, cujo 
paciente já foi submetido a hemotransfusões que 
ultrapassem uma ou mais vezes sua volemia, não se 
deve insistir além do que é prudente em uma tentativa 
que não logra êxito. Antes de acontecer a discrasia 
sangüínea, deve-se procurar conter e interromper a 
cirurgia com o estabelecimento do Damage Control,

que deve ser precoce, antes de se instalarem condições 
 (4,6)irreversíveis .

       Como complicações podem ocorrer estenose e 
trombose da veia cava ou embolia pulmonar.   Alguns 
estudos evidenciaram que trombose e estenose de veia 
cava ocorreram em 7 - 10 % dos casos e a embolia 
pulmonar em 5 - 7 % após venorrafia.  Logo, percebe-
se a significante evidência de uma baixa ocorrência de 

(5)trombose pós-rafia primária da lesão . Outras 
complicações documentadas são: a síndrome de 
Budd-Chiari traumática que ocorre quando as três 
maiores veias hepáticas são ligadas; necrose hepática 
parcial, requerendo debridamento (hepatectomia 
parcial); abscesso hepático; sepsis principalmente nos 
pacientes que fizeram uso de mais de 10 bolsas de 

(3,7,8)sangue e é a principal causa de morte tardia .
        Em  geral,  pode-se  estimar  que  para  cada 
unidade de sangue requerido no momento agudo do 
trauma a mortalidade pode aumentar em 3-4 %. Em 
um estudo onde onze pacientes fizeram uso de cinco 
ou menos concentrados de hemácias, apenas dois 
foram a óbito (18%), no entanto, dos trinta pacientes 
que necessitaram de vinte ou mais unidades de sangue 

 (3)vinte e dois morreram (73%) .
          O que se destaca neste paciente é a sua condição 
clínica no momento do pronto-atendimento. 
Conforme discutido anteriormente, poucas são as 
vítimas que chegam hemodinamicamente estáveis, 
diante da magnitude e gravidade das lesões.
      A implementação do Damage Control foi a 
conduta salvadora deste paciente, haja visto sua 
instabilidade hemodinâmica durante a cirurgia, com 
posterior compensação em UTI para o segundo tempo 
cirúrgico.

Fig.1- Tomografia Computadorizada de controle 
mostrando abscesso hepático em lobo direito.
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         O presente trabalho tem por objetivo relatar um 
caso de mucocele de apêndice vermiforme em mulher 
de 56 anos de idade, detectado durante exame ultra-
sonográfico solicitado para investigação de queixas 
uro lóg icas .  A  rea l ização de  tomograf ia  
computadorizada confirmou o diagnóstico. Realizada 
a apendicectomia, o diagnóstico anatomopatológico 
foi cistoadenoma mucinoso do apêndice cecal.

         The purpose of this paper is to report the case of 
a 56-years-old woman  who presented an incidental 
finding of a urologyc sign. Computed tomography 
scan revealed a mucocele of vermiform appendix. An 
appendicectomy was performed and the pathological 
diagnosis of the specimen was mucinous 
cystoadenoma of the vermiform appendix. 
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muscular, hipersecreção de muco e dilatação do seu 
lúmen provavelmente devido à obstrução proximal e 
presença de tumores primários (benignos ou 
malignos), provocando crescimento vagaroso e 

(1,2,3)progressivo do órgão.
         Em 1842, Rokitansky descreveu o primeiro caso 
desta entidade e em 1940, Woodruff e Mc Donald 

(4)classificaram as mucoceles em benignas e malignas . 
Na literatura a sua incidência em apendicectomias é 
de 0,1% a 0,3%, enquanto os achados de necropsias 
são de 0,2% a 0,3%. Predomina no sexo feminino, em 
uma idade média, à descoberta diagnóstica, em torno 

(5)dos 50 anos.
       Atualmente  são  considerados  quatro  tipos 

(6,7,8)clínico-patológicos de mucocele.
          Tipo I - mucocele simples do apêndice ou cisto 
de retenção;
    Tipo II - hiperplasia difusa ou focal da 
mucosa do apêndice (pólipos hiperplásticos);
           Tipo III - cistoadenoma mucinoso;
           Tipo IV - cistoadenocarcinoma mucinoso;
          Os tipos I e II são benignos e o III é de transição. 
O cistoadenocarcinoma mucinoso apendicular é uma 
neoplasia maligna invasiva, com implantes 
per i toneais  metastát icos  (pseudomixoma 

(9)peritoneal).
        A  mucocele  de  apêndice  apresenta-se,  na 
maioria dos casos, como achado casual à ultras-
sonografia, à tomografia computadorizada 
abdominal, ou no intra-operatório de cirurgias para 
colecistites agudas, diverticulites e apendicites. Pode-
se confundir ainda com cistos ovarianos e patologias 

(2)urológicas agudas ou crônicas.
           A  sintomatologia  é  ampla  e  variável,  desde 
dores abdominais esporádicas recorrentes, alterações 
do ritmo intestinal, febre, urgência miccional até 
instalação de quadro de peritonite grave com risco de 
vida. O exame fisíco é pobre mas pode mostrar massa 
palpável em quadrante inferior direito do abdomen e 

(3)até sinais de peritonite.  

IntroduçãoIntrodução
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      T.P.S.,  56  anos,  sexo  feminino,  branca,
viúva, do lar, procedente de São Paulo, católica. 
Paciente com hipertensão arterial em uso de inibidor 
do ácido épsilon-amino-capróico, sem cirurgias pré-
vias, procurou o pronto-socorro do Hospital de Clíni-
cas de Franco da Rocha - DIR IV - SP,  com quadro de 
dores abdominais esporádicas, urgência miccional e 
disúria há 3 meses.  Ao exame físico encontrava-se em 
bom estado geral, corada, eupneica, afebril, PA = 
130/90mmHg, FC = 88 bpm, pulmões e precórdio 
sem alterações e abdome discretamente doloroso na 
fossa ilíaca direita. 

         Referiu durente a anamnese dor precordial, tipo 
pontada que aparecia aos esforços.
       Os exames de sangue e urina não mostravam 
alterações.
   Foi realizada ecocardiografia que revelou 
acometimento miocárdico regional, com redução 
moderada da fração de ejeção e possível bloqueio de 
ramo esquerdo associado. Diante do quadro, foi 
orientada pelo cardiologista quanto às medicações e 
este não contra-indicou a cirurgia.
      A radiografia de abdome mostrou disposição 
incaracterística dos gases e fezes em quadrante 
inferior direito. 
      A ultrassonografia abdominal total mostrou 
formação cística alongada, com paredes regulares, 
hipoecogênica, de aspecto espesso, medindo cerca de 
10x5 cm, localizada no flanco/FID, com reforço 
acústico posterior e plano de clivagem com o pólo 
renal inferior direito (Figura 1). A tomografia 
computadorizada de abdomem com contraste oral e 
endovenoso revelou formação cística tubular de 
paredes finas e regulares (apresentando tênues 
calcificações parietais), medindo cerca de 
10,3x4,9cm, localizada no flanco/FID com extensão 
do pólo renal inferior até a transição íleo-cecal 
(Figura 2), sem sinais de ascite ou linfonodomegalia 
retroperitoneal.
          A paciente foi levada à laparotomia por incisão 
mediana infraumbilical com visualização de 
dilatação do apêndice com cerca de 10 cm de 
comprimento, que foi retirado segundo técnica 

(2,7) padronizada de apendicectomia (Figura 3). 
Outros órgãos sem alterações.
       No exame macroscópico observou-se apêndice 
cecal medindo 11x5 cm substituído por formação 
cística preenchida por muco e com parede 
fibroelástica, acastanhada, com áreas amareladas 
(Figura 4). À microscopia mostra cistoadenoma 
mucinoso do apêndice cecal, sem evidências 
histológicas de malignidade.
     A  paciente  evoluiu  sem  intercorrência, 
recebendo alta hospitalar no sexto dia de pós-
operatório. No momento está em acompanhamento 
ambulatorial com programação de colonoscopia 
eletiva. 
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Figura 1: Aspecto ultrassonográfico da mucocele do 
apêndice cecal.

     A mucocele do apêndice cecal é uma doença 
caracterizada por alteração da camada mucosa e 
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    A mucocele de apêndice cecal pode estar 
relacionada ao câncer de cólon em até 20% dos casos 
e também com outros tumores mucinosos do trato 

(2)gastrointestinal , razão da solicitação de 
colonoscopia em regime ambulatorial. Cerca de 25% 
das mucoceles são assintomáticas, sendo descobertas 
ocasionalmente durante a realização de exames de 

(7)imagem ou como achado operatório.

          Além da dor abdominal discreta e dos sintomas 
urológicos associados, já citados, pode se apresentar 
como diarréia, hematoquezia, fraqueza e distensão 
abdominal. As complicações incluem hematúria, 

obstrução intestinal e ureteral, hidronefrose e 
(2)intussuscepção.  Nas formas malignas pode haver 

rompimento do conteúdo mucóide apendicular para 

a cavidade peritoneal (pseudomixoma peritoneal), 

para o retroperitôneo e para o interior do músculo 

psoas. A ocorrência de calcificação apendicular 

associada à mucocele é rara e está associada a casos 
(6)crônicos não complicados.  Os carcinomas de 

apêndice  per fazem 0,01% de  todas  as  

apendicectomias. Em se tratando de mucocele de 

apêndice cecal, a ultrassonografia de abdome mostra 

massa bem encapsulada, cística com mistura 

ecogênica e até calcificações. A tomografia 

computadorizada abdominal revela massa pouco 

atenuante na topografia do apêndice vermiforme e 

pode ainda fazer o diagnóstico de outras doenças 
(2)como o carcinoma apendicular.   No presente caso os 

exames de imagem, ultrassom e tomografia 

computadorizada foram similares aos referidos na 

literatura.

     O tratamento da mucocele simples (tipo I), 
hiperplasia difusa ou focal da mucosa apendicular 
(tipo II) e do cistoadenoma (tipo III) é a 
apendicectomia clássica e nos casos de 
cistoadenocarcinoma (tipo IV) a conduta é de 
c i rurgia  ampl iada com l in fadenectomia 

(8)correspondente.

         O  exame  de  congelação,  não  disponível  na 
maioria dos nossos hospitais, é fundamental na 
diferenciação neoplásica da afecção e caso revele a 
presença de neoplasia maligna a realização da 
hemicolectomia ampliada com linfadenectomia pode 
ser praticada imediatamente, com benefício para o 
paciente e diminuição dos custos finais do processo.  

     Conclui-se  que  a  mucocele  de  apêndice 
vermiforme é uma doença rara que dá sintomas 
variados, associados principalmente ao trato 
gastrointestinal e gênito-urinário, devendo fazer 
parte da hipótese diagnóstica em pacientes com tais 
sintomas. A possibilidade de exame anátomo 
patológico de congelação deve ser aventada.
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Figura 3: Apresentação da mucocele no trans-
operatório.

Figura 2: Aspecto tomográfico da mucocele do 
apêndice cecal.

Figura 4: Peça operatória, íntegra, após laparotomia.
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Palavras-chave: pielonefrite, xantogranulomatosa, tomografia computadorizada.
Key words: pyelonephritis, xanthogranulomatous, computed tomography.

    Os autores relatam  uma paciente de 40 anos
de idade com diagnóstico de Pielonefrite 
Xantogranulomatosa tratada no Hospital de 
Caridade São Vicente de Paulo em Jundiaí-SP, com 
discussão dos aspectos tomográficos. 

      The authors report one patient, fourty years old,
with a Xanthogranulomatous Pyelonephritis 
diagnosis that received treatment in Hospital São 
Vicente de Paulo (Jundiaí-SP) and present the 
computed tomography.     

      Pielonefrite Xantogranulomatosa é uma doença 
inflamatória renal crônica que provém de uma 
resposta anormal do hospedeiro à infecção bacteriana 
e resulta em destruição parenquimatosa seguida de 
preenchimento de macrófagos acumuladores de 
lipídios. A doença inicia-se na pelve renal com infecção 
cujo hospedeiro é incapaz de erradicar. Os macrófagos 
tornam-se alargados e as bactérias não são destruídas 
(freqüentemente E. coli e proteus mirabilis) e há 
preenchimento de todo o parênquima renal. Nota-se 
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envolvimento do espaço perinefrético e regiões 
 (1,2,3)adjacentes.

     O paciente típico é uma mulher de meia idade
que se apresenta com dor no flanco e febre recorrente, 
obstrução por cálculos, classicamente da variedade 
coraliforme e está presente em 70% dos casos ou 
mais. A doença é mais comumente unilateral com 
envolvimento difuso do rim afetado. No exame 
grosseiro a pielonefrite xantogranulomatosa pode 
simular uma neoplasia infiltrativa. Na análise 
histológica a massa inflamatória é composta de 

(4,5) macrófagos acumuladores de lipídios.
       A tríade urográfica clássica consiste de excreção 
renal unilateral ausente ou bastante reduzida, 
cálculo coraliforme como uma massa pobremente 
def inida,  ou aumento di fuso renal.  Na 
ultrassonografia a massa inflamatória é 
hipoecogênica com centro ecogênico que corresponde 
ao cálculo renal.
        Na tomografia computadorizada, os achados de 
p i e l o n e f r i t e  x a n t o g r a n u l o m a t o s a  s ã o  
patognomônicos na maioria dos casos, sendo: 
alargamento difuso do rim com hipoatenuação 
central mal definida, afilamento cortical e cálculo 
central. Extensão para espaço perinefrético e cápsula 
de Gerota não é incomum. A área central de baixa 
atenuação representa material xantomatoso que 
pode demonstrar valores de atenuação semelhantes 
ou menores que o da água. A forma localizada ou 
tumefativa de pielonefrite xantogranulomatosa é 
mais freqüentemente confundida com uma neoplasia 

(6,7,8)renal.  Na forma difusa os achados tomográficos 
são fortemente sugestivos do diagnóstico, mas a 
confirmação cirúrgica permanece necessária e 
terapêutica.

    Paciente do sexo feminino, 41 anos, branca, 
natural e procedente de Jundiaí, SP. apresentou-se 
com queixa de disúria e dor em flanco direito. O 
quadro iniciou-se há um ano, quando procurou 
atendimento médico e foi diagnosticada litíase renal
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à direita. Foi indicado tratamento cirúrgico, porém a 
paciente perdeu o seguimento urológico. Apresenta, 
desde então, episódios de dores intensas em flanco 
direito, acompanhados de disúria e febre baixa, com 
piora há um mês.
     Diabética há cinco anos em uso de hipoglice-
miante oral, é também portadora de hipertensão 
arterial há dois anos, sem uso de tratamento 
medicamentoso. Nega outras doenças. Mãe falecida 
de complicações de Diabetes Mellitus.
     Ao exame físico encontrava-se em bom estado 
geral, consciente, contactante, hidratada, corada, 
acianótica, anictérica, afebril, PA 140X80mmHg e 
pulso de 100 batimentos por minuto. Ausculta 
cardiopulmonar com ritmo cardíaco regular, em dois 
tempos. Murmúrio vesicular presente bilateral e 
simétrico, sem ruídos adventícios. Abdome flácido, 
com ruídos hidroaéreos presentes, doloroso à 
palpação de flanco direito, com sinal de Giordano 
presente à direita. Membros inferiores sem edema. 
Pulsos periféricos presentes e palpáveis bilateral-
mente.                                                                                                                                                     
       Foram realizados exames laboratoriais (Tabela 
1) que mostraram  valores dentro da normalidade, à 
exceção do sedimento urinário que evidenciava mais 
de um milhão de leucócitos por milímetro. De acordo 
com dados clínicos e laboratoriais foi diagnosticado 
pielonefrite, tendo sido admitida em regime de 
internação hospitalar com tratamento antibiótico. 
No primeiro dia de internação realizou exame 
ultrassonográfico que caracterizou grande aumento 
do volume renal, com limites imprecisos.
       Realizou exame de tomografia computadoriza-
da de abdome evidenciando: aumento de volume do 
rim direito, notando-se cálculo obstrutivo na pelve 
renal associado a importante dilatação do sistema 
pielocalicial à montante. Também foram observados 
afilamento cortical e extensão do processo ao espaço 
perirrenal e musculatura paravertebral (Figuras 1 a 
5). 
     Evoluiu sem melhora clínica, foi submetida a 
nefrostomia percutânea para drenagem, sem o 
sucesso clínico esperado, sendo então nefrectomizada 
22 dias depois do atendimento inicial. Recebeu alta 
hospitalar no décimo dia do pós-operatório, com 
melhora clínica evidente.

Figuras 1 e 2: Tomografia computadorizada de 
abdome mostra aumento de volume do rim D.
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Tabela 1: Exames laboratoriais de entrada   

Hemoglobina 10,3 
Hematócrito 32,2 
Leucóciots Totais 11.000 
Neutrófilos 78% 
Segmentados 67% 
Bastonetes 4% 
Linfócitos 21% 
Uréia 42 
Creatinina 1.1 
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Figuras 3, 4 e 5: Tomografia computadorizada de 
abdome mostra a presença de cálculo obstrutivo na 
pelve renal com dilatação do sistema pielocolicial.

      Pielonefrite Xantogranulomatosa é uma infecção 
renal rara, porém grave, de patogênese desconhecida 
com predominância  feminina.  O termo 
“Xantogranulomatoso” refere-se à infiltração do 
parênquima renal com macrófagos carregados de 
lipídios, conhecidos como “células xantomatosas”. 
Piúria e bacteriúria estão presentes. Proteus mirabilis 
é o agente causador mais freqüente, porém outras 
bactérias podem ser encontradas casualmente.
    A doença é usualmente unilateral e freqüente-
mente está associada com nefrolitíase ou uropatia 
obstrutiva; eventualmente poderá ocorrer sem 
uropatias predisponentes.
   Baseado no aspecto morfológico distinguem-se
dois tipos: no mais comum, o rim está difusamente 
afetado, com diminuição da função, destruição 
irreversível do parênquima necessitando de 
nefrectomia. A rara forma focal pode ser difícil de 
diferenciar de carcinoma de células renais. Achados 
que têm sido considerados característicos, porém não 
patognomônicos, incluem aumento das dimensões 
renais, borramento de gordura perirrenal, 

(9)espessamento da fáscia de Gerota.
  Neste paciente o diagnóstico de pielonefrite 
xantogranulomatosa é sugerido através de 
Tomografia Computadorizada devido aos achados de 
aumento das dimensões renais, cálculo obstrutivo na 
pelve renal e importante hidronefrose com conteúdo 
hipoatenuante, cujas densidades assemelham-se às 
do tecido adiposo, afilamento cortical e extensão do 
processo à gordura perirrenal, atingindo a 
musculatura paravertebral.
      Apesar da tentativa de tratamento clínico a opção 
para tratamento cirúrgico foi necessária, mostrando 
boa evolução posterior.
   A evolução clínica do caso descrito mostrou-se 
arrastada com complicações que culminaram com a 
perda do rim afetado, evidenciando a importância do 
diagnóstico precoce e tratamento agressivo 
em pacientes com quadros de infecção urinária de 

repetição de difícil tratamento e recorrência 
freqüente, na tentativa de evitar-se desfechos como o 
do caso apresentado.
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     O uso do HÍFEN sempre foi e sempre será uma 
pedra no sapato de todos nós que apreciamos 
correção gramatical para nos expressarmos da forma 
mais correta possível em tudo o que escrevemos. Este 
artigo visa a dirimir todas as dúvidas sobre o assunto 
e poderá ser consultado a qualquer tempo. Poderá 
ainda ser usado como um lembrete no seu bolso. As 
regras básicas são: 

1)    NÃO USAR  hífens  em  compostos  com  os 
seguintes    prefixos: 

Exceção: Quando a palavra seguinte for iniciada por 
“h”, por questão estética. 
Obs: finais “r”ou “s”, estes se duplicam. 

Exemplos: 

? Ambi:  ambidestro ,  ambiesquerdo,  

ambivalente. 
? Apo (idéia de distância): apoastro, 
apocentro, apociesia, aponevrose. 
? Bi: bilateral, bilíngüe, bipartidário, bipolar. 
? Bis: bisavó, bisneto, bissexualidade, 
bissílabo, bissulfeto. 
? Cis (da banda de cá): cisandino, cisatlântico, 
cisplatino. 
? Des: desconversar, descosturar, desligar, 
desodorante, desonerar. 

? Endo: endodôntico, endoflébico, endovenoso. 

? E n t r e :  e n t r e l i n h a s ,  e n t r e o u v i r ,  
entrecoxas. 
? Epi (idéia de “sobre”e “depois”): epicrânio, 

NÃO USAR

* Professor adjunto-Doutor e Responsável pela 
Disciplina de Otorrinolaringologia da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí - SP. 

Contato com o Autor:
 edmirlourenco@ibest.com.br

? Exo: exocardia, exocraniano, exoesqueleto, 
exofítico. 
? Hemi :  h emia l g i a ,  h emi co rpó r ea ,  
hemicrania, hemifacialgia, hemiplegia, hemissecção, 
hemitórax. 
? Hipo: hipoacidez, hipoacusia, hipoestesia, 
hipoglosso. 
? Macro: macrocosmo, macroeconomia, 
macro-hélice, macro-helicoidal, macromolécula, 
macrorregião, macrossecção, macrossoma. 
? Maxi: maxicasaco, maxidesvalorização, 
maxissaia. 
? Mega(lo): megacólon, megaesôfago, 
megalomania, megalossauro. 
? Mes(o) (idéia de “meio”): mesencéfalo, 
mesocrânio, mesoderma, mesogástrio, mesotímpano, 
mesorregião. 
? Meta (idéia de “depois de” e “sucessão”: 
metacarpo, metacromático, metafísica, metanálise, 
metassutura. 
? M i c r o :  m i c r o - h e m a t ú r i a ,  m i c r o -
hemoglobinúria, microinjeção, microonda, 
microônibus, microorganismo, microrradiografia, 
microrregião, microrreprodução, microssegundo, 
microssomia. 
? Midi: midicasaco, midissaia. 
? Mini: minidesvalorização, minirreator, 
minissaia, miniusina, miniutilização, mini-herança, 
mini-homem. 
? Mono: monoftalmo, monomolecular, 
monomorfismo, monorrenal, monossílaba, 
monossintoma, monórquido. 
? Multi: multiangulado, multiarticular, 
multicelular, multiembrionado, multifacetado, 
multi-historiado, multinfecção, multiforme, 
multilobado, multirresistente, multissegmentar, 
multisseptado, multisseriado. 
? Oligo: oligodrâmnio, oligofrenia, oligoidria, 
oligopólio, oligospermia, oligossintomático. 
? Para :  parae s ta ta l ,  pa rae s t e rna l ,  
parafaríngeo, paraglossia, para-hilar, parainfluenza, 
paranormal, parapeito, pararrenal, pararretal, 
parassimpático, parassinusal. Exceção - verbo parar: 
pára-quedas, pára-quedista, pára-raios, pára-sol. 
? Peri: perianal, pericondrite, periencefalite, 
periepatite ou peri-hepatite, periesofágica, periilar ou 
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peri-hilar, perinatal, perirretal, perissalpingite, 
perissístole.
          Pluri: pluriarticulado, pluriovulado, pluris-
seriado, plurirresistente. 
? Poli: polirritmia, polissacáride, polissialia, 
polissomo, polivalente. 
? Preter (idéia de “além”, “excesso”): 
preterdoloso, pretermissão, preternatural. 
? Pro (idéia de “antes”, “adiante”): 
procefálico, proâmnio. 
? Re: realimentar, reeleição, reentrar, 
reequilibrar, reorientar, reunir. 
?     Retro: retroalimentação, retroativo, retro-
esternal, retrofaríngeo, retromolar, retroperitônio. 
? Tele: telecomunicação, teleobjetiva, 
telerradiografia. 
? Trans (idéia de “além de”, “através”): 
transamericano, transatlântico, transecção, 
transiluminação, transexual, transoceânico, 
transtiberino, transudato, transumbilical. 
? Tres (idéia de “aumento”, “intensidade”): 
tresdobrado, tresentender, tresmentir, trespor, 
tressaltar, tressuar. Exceção  numeral três exige hífen: 
três-reis, três-corações, três-lagoanos, três-marias. 
? Tri: tríade, trissílaba, trilíngue, trilobado. 
? Uni: uniovulado, unipolar, unissexuado. 

2)    USAR hífen nos compostos iniciados pelos 
prefixos conforme indicado na Tabela seguinte, 
quando a palavra seguinte for iniciada pela letra 
assinalada com X: 

Exemplos: 
1)    ab: ab-rogar, ab-rogável, ab-rupto. 
2)    ad: ad-renal, ad-retal. 
3)    ante: ante-sala, ante-sabor, ante-hélice. 
4)   anti: antiácido, antiaderente, antialérgico, anti-
hálito, anti-hemorrágico, anti-higiênico, anti-

USAR

histamínico, antiinflamatório, anti-rábico, anti- 
sifilítico, anti-sepsia, anti-séptico, anti-social.
5)  arqui:  arqui inimigo,  arqui-hierarca,  
arquimilionário, arqui-rabino, arqui-religioso, 
arqui-seguro. 
6)  auto: auto-aplicação, auto-imune, autodidata, 
auto-hipnose, auto-regulação, auto-retrato, auto-
sugestão, auto-suficiência. 
7) circum: circum-adjacente, circum-ambiente, 
circum-anal, circum-hepático, circumpolar. 
8) contra: contra-ataque, contra-estimulante, 
contra-habitual, contra-indicação, contra-regra, 
contra-senha, contra-senso. 
9) extra:extra-articular, extra-axilar, extracra-
niano, extradural, extra-hispânico, extra-intestinal, 
extra-ocular, extra-regimental, extra-sensorial, 
extra-sístole. Exceção: extraordinário. 
10) hiper: hiper-helicoidal, hipermercado, hiper-
radioativo, hiper-raquítico, hiper-reativo, 
hipersseletivo. 
11) infra: infra-articular, infra-estrutura, infra-
esternal, infra-hepático, infra-renal, infra-sônico. 
12) inter: inter-halos, inter-racial, inter-relação, 
interação, intersecção. 
13) intra: intracraniano, intra-ocular, intra-
operatório, intra-segmentar, intra-otológico, intra-
uterino. 
14)  mal: mal-aventurança, malcasado, malcuidado, 
mal - educado ,  mal - entendido ,  mal - e s tar,  
malformação, mal-humor, mal-ouvido, malregido, 
malresolvido, malseguro, malversação. 
15) neo: neobudismo, neoformação, neologismo, 
neo-realismo, neo-socialista, neotímpano. 
16)  ob: obcecado, obelisco, obnubilado, ob-reptício, 
ob-rogar, obsidiar. 
17) pan: pan-americano, pan-arabismo, pancefaléia, 
pancitopenia, pan-endoscopia, pan-harmônico, 
pantropical. 
18)  proto: proto-evangelho, proto-hematoblasto, 
protoparasitológico, proto-renascença, proto-
sistólico. 
19)   pseudo: pseudocristão, pseudo-esférico, pseudo-
estratificado, pseudo-hermafroditismo, pseudo-
história, pseudo-occipital, pseudopiedade, 
pseudoplasma, pseudoprofeta, pseudo-rainha, 
pseudo-somita. 
20)  semi: semi-aberto, semi-alfabetizado, semi-
árido, semi-azedo, semicírculo, semi-humano, semi-
oficial, semi-racional, semi-reta, semi-selecionado. 
21)     sob: sobcavar, sobpor, sob-renal. 
22)   sobre: sobre-humano, sobreolho, sobre-renal, 
sobre-selo, sobre-seguro, sobrestimar, sobretoalha. 
23)  sub: sub-base, sub-bibliotecário, subglote, 
subgrupo, sublingual, sublocação, submentoniano, 
submucosa, suboficial, subprefeitura, sub-regional, 
sub-reitoria, sub-rogar, subumano. 
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Hífen - vamos usá-lo corretamente.

PREFIXOS VOGAL H R S B D 

1) ab   X    
2) ad   X   X 
3) ante  X X X   
4) anti  X X X   
5) arqui  X X X   
6) auto X X X X   
7) circum X X     
8) contra X X X X   
9) extra X X X X   
10) hiper  X X    
11) infra X X X X   
12) inter  X X    
13) intra X X X X   
14) mal X X     
15) neo X X X X   

16) ob   X    
17) pan X X     
18) proto X X X X   
19) pseudo X X X X   
20) semi X X X X   
21) sob   X    
22) sobre  X X X   
23) sub   X  X  
24) super  X X    
25) supra X X X X   
26) ultra X X X X   
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24) super: superácido, super-homem, super-hélice, 
supermaxilar, supernormal, superocupado, 
superorgânico, superpotência, super-realismo. 
25)  supra: supraciliar, supra-auricular, supra-axilar, 
supra-hióideo, supraliminar, supramaxilar, supra-
occipital, suprapartidário, supra-realista, supra-
renal, supra-segmentar, supra-selar, supratentorial. 
26) ultra: ultrabraquicéfalo, ultradiatermia, ultra-
estrutura, ultra-honesto, ultraleve, ultramicroscópio, 
ultra-rápido, ultra-realista, ultra-sensível, ultra-
som, ultravioleta. 

3)    SEMPRE USAR  hífens  com  os  prefixos: 

Exemplos: 
? além: além-mar, além-mundo, além-
túmulo. 
? aquém: aquém-fronteiras, aquém-mar. 
? co: co-autoria, co-fiador, co-habitação, co-
herdeiro, co-proprietário, co-redator, co-réu. 
? ex: ex-diretor, ex-funcionário, ex-
governador, ex-presidente. 
? geral: coordenador-geral, secretário-geral, 
responsável-geral. 
? grã: grã-fino. 
? grão: grão-cruz, grão-mestre, grão-rabino. 
? mor (“maior”): altar-mor, autor-mor, 
capitão-mor. 
? nuper (“recente”): nuper-falecido, nuper-
publicado. 
? pré: pré-escolar, pré-histórico, pré-natalício, 
pré-operatório. 
? pós: pós-cirúrgico, pós-guerra, pós-natal, 
pós-tormenta. 
? pró (“a favor”, “em defesa”): pró-cinético, 
pró-ciência, pró-partidário. 
? recém: recém-casado, recém-chegado, 
recém-empossado, recém-falecido. 
? sem: sem-cerimônia, sem-dita, sem-fim, 
sem-razão, sem-sal, sem-pudor, sem-terra, sem-teto, 
sem-ventura, sem-vergonha. 
? sota (idéia de “inferior”, variante de soto): 
sota-almirante, sota-capitão, soto-cocheiro, soto-
general, sota-ministro, sota-piloto, sota-proa, sota-
vento. 
? vice (o mesmo que vizo): vice-campeão, vizo-
chefe, vice-consulado, vice-diretor, vice-governador, 
vice-legado, vice-líder, vizo-ministro, vice-prefeito, 
vizo-rei. 

4 )  S E M  H Í F E N :  a b d o m i n o g e n i t a l ,  
anatomopato lóg i co ,  card iorre sp i ra tór ia ,  
cervicofacial, cocleovestibular, faringolaríngeo, 
gastrenterocolite, gastrintestinal, geniturinário, 

SEMPRE USAR     

S E M  H Í F E N
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ho loc ran iana ,  homoax ia l ,  homola t e ra l ,  
homossexual, laterofaríngeo, nasoalveolar, 
nasofaringe, orquiepididimite, prostatorretal, 
ureteropielocalicinal, ureterossigmoidostomia, 
uretrorréia, uterossacral, vesicoprostático, 
vesicorretal, vesicoureteral, vesicovaginal. 
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Hífen - vamos usá-lo corretamente.

além geral nuper recém vice 
aquém grã pré sem  
co grão pós sota  
ex mor pró soto  

 


