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EDITORIAL

      Prezado amigo leitor: 
    Sou professor universitário desde 1977, sempre enraizado nesta 
amada Escola e, quanto mais o tempo passa, maior é a importância 
que atribuo ao diagnóstico, muito mais que à própria  terapêutica, 
que depende do diagnóstico e é disponível por vários meios. Tenho 
observado também que o diagnóstico, dever e prerrogativa 
exclusivamente médica,  tem sido relegado a um plano secundário.   
Sem o diagnóstico preciso da doença, como  pode ser realizado um 
tratamento adequado? Impossível. Tenho notado a tendência 
humana crescente à massificação, ao lugar-comum em que todos se 
nivelam, culpa talvez da globalização e da banalização da violência 
internacional e urbana. Humildemente, todos somos iguais e frágeis 
perante o universo, somos unos, indivisíveis, mas temos valores 
individualíssimos e não podemos jamais nos esquecer  de que, como 
médicos, professores universitários e alunos do Curso de Medicina, 
temos uma missão penosa porém plena de realizações. Respeitar o 
paciente é muito simples: basta que nos coloquemos em seu lugar ou 
o substituamos por um ente querido nosso e faremos o máximo por 
ele. O interesse pelo “caso” é o primeiro passo. Em seguida dever-se-
á ouvir o paciente com atenção aos detalhes, porque um deles poderá 
sugerir o diagnóstico. Como solicitar exames complementares se não 
houver interesse e paciência para ouvir a história? A seguir deve-se 
examiná-lo detalhadamente, com atenção, perícia, pois nem só de 
conhecimento se fazem diagnósticos corretos, mas também do bom 
senso. Exames complementares servem para auxílio diagnóstico.   
Este não deve ser dependente daqueles, que devem servir 
exclusivamente para dirimir dúvidas quanto ao diagnóstico 
diferencial. É assim que os bons profissionais se destacam! 

                                                                      Edmir Américo Lourenço
                                                                                           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
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       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
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      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
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Palavras-chave: otoneurologia, diagnóstico, provas segmentares. 
Key words: otoneurology, diagnosis, segmental trials. 

     
central apresentaram maior prevalência de 
alterações desarmônicas às provas segmentares e os 
portadores de alterações de origem periférica 
mostraram maior prevalência de alterações 
harmônicas às provas segmentares, contudo a 
ausência de alterações harmônicas ou desarmônicas, 
presente em 68% dos casos, não descartou a presença 
de doença. Concluímos  que as provas segmentares 
colaboram para a definição do diagnóstico 
sindrômico em pacientes com distúrbios do equilíbrio 
corporal, sendo que as provas segmentares 
harmônicas são mais freqüentes nas síndromes 
periféricas, enquanto provas segmentares 
desarmônicas são mais indicativas de síndromes 
centrais.

       The corporal equilibrium is very much important 
to a personal appropriate intercommunication with 
the environment. Three systems are responsible by the 
equilibrium maintenance: the vision, the 
proprioceptive sensitivity and the vestibular 
apparatus. Then, many factors can be the origin of 
corporal equilibrium disturbances and it´s of great 
value the syndromic diagnosis of the patients with 
this type of trouble, because the vestibulum problems 
are responsible for 85% of them. The aim of this work 
is to evaluate the importance of the segmental tests to 
the syndromic diagnosis of patients with corporal 
equilibrium disturbances from several ethiologies. It 
were viewed the promptuaries of 3701 patients from 
a private office in Jundiaí city, São Paulo State, Brazil 
and examined the segmental tests as follow: Romberg, 
Unterberger, spontaneous and semispontaneous 
nystagmus and Indication, which is the test with 
extended arms. The study showed the presence of 
harmonious or inharmonious findings in 32% of the 
patients. The persons with central syndrome showed 

* Professor adjunto-doutor responsável pela 
Disciplina de Otorrinolaringologia da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí - SP.
** Médicos Residentes do 2° ano da Disciplina de 
Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí -SP.

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí  Rua 
Francisco Telles, 250  V. Arens  Jundiaí-SP, Brasil. 
CEP 13.202-550. 

Contato: edmirlourenco@ibest.com.br

Instituição

Contato
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Edmir Américo Lourenço *
Adriana Umemura **

Marcelo Henrique de Oliveira **
Ana Laura Vargas **

        O equilíbrio corporal é fundamental para uma 
adequada interação do indivíduo com o meio 
ambiente. Três sistemas são responsáveis pela 
manutenção do equilíbrio: a visão, a sensibilidade 
proprioceptiva e o aparelho vestibular. Neste 
contexto, onde vários fatores podem ser causadores de 
distúrbios do equilíbrio corporal, é de grande valor o 
diagnóstico sindrômico dos pacientes com este tipo de 
distúrbio, tendo-se em vista que as doenças 
vestibulares são responsáveis por 85% das disfunções 
do equilíbrio corporal. Este trabalho tem como 
objetivo avaliar a importância das provas 
segmentares  no diagnóstico sindrômico de pacientes 
com distúrbio do equilíbrio corporal de etiologias 
diversas. Foram observadas, numa população de 
3701 pacientes, as seguintes provas segmentares: 
Teste de Romberg, Teste de Unterberger, observação 
dos nistagmos espontâneo e semi-espontâneo ou 
direcional e a indicação, que é o teste dos braços 
estendidos. O estudo mostrou a presença de alterações 
harmônicas ou desarmônicas em 32% dos pacientes.  
Os indivíduos portadores de síndrome de origem 
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major prevalence of inharmonious alterations at 
segmental tests and that one with peripheral 
alterations showed major prevalence of harmonious 
alterations at segmental tests, but the absence of 
harmonic or inharmonic alterations, which occurred 
in 68% of the patients, not dismissed the presence of 
an illness. In conclusion, the segmental tests help to 
syndromic diagnosis determination in patients with 
corporal equilibrium disturbances, being the 
harmonic findings more frequent in peripheral 
syndromes and the inharmonic suggestive of central 
syndromes. 

        O exame vestibular tem como objetivos analisar 
o funcionamento do labirinto e suas correlações com 
outros órgãos e sistemas tornando-se, portanto, parte 
fundamental da avaliação otoneurológica. As 
informações da anamnese, aliadas às provas 
segmentares de Romberg, Unterberger, Indicação, 
pesquisa da diadococinesia e da dismetria do exame 
clínico, colaboram de forma substancial para a 
definição do diagnóstico sindrômico em pacientes 

(1,2,3)com distúrbios do equilíbrio corporal . O objetivo 
deste trabalho é estabelecer por estudo retrospectivo 
de extensa casuística, a distribuição Sindrômica 
Otoneurológica e correlacioná-la com essas provas 
segmentares do exame clínico. 

         Foi realizado um levantamento dos prontuários 
de 3701 pacientes, todos submetidos a anamnese 
minuciosa padronizada e exame clínico, seguido de 
exame cocleovestibular, em clínica particular de 
otorrinolaringologia em Jundiaí - SP, Brasil, no 
período de 1979 a 2004. O exame clínico incluiu: 
provas segmentares, que consistiram das provas de 
Romberg (equilíbrio estático), Unterberger 
(equilíbrio dinâmico), Indicação, provas cerebelares 
(pesquisa da dismetria e da diadococinesia) e 
complementadas pela pesquisa dos pares cranianos. 
A seguir, foi feita a observação dos nistagmos 
espontâneo e semi-espontâneo a olho nu. 

         A Tabela 1 e o Gráfico 1 mostram com detalhes a 
distribuição da população estudada e os achados 
sindrômicos otoneurológicos. 

Tabela 1 - Distribuição da população estudada e os 
achados sindrômicos otoneurológicos. 

Perspectivas Médicas, 16: 5-7, jan/dez 2005.

Gráfico 1 - Distribuição da população estudada e os achados 
sindrômicos otoneurológicos. 

          A Tabela 2 e o Gráfico 2 mostram a distribuição 
dos pacientes que apresentaram provas segmentares 
harmônicas de acordo com o diagnóstico sindrômico 
otoneurológico. 

Tabela 2 - Distribuição dos pacientes que apresentaram 
provas segmentares harmônicas de acordo com o 

diagnóstico sindrômico otoneurológico. 

Gráfico 2 - Distribuição dos pacientes que apresentaram 
provas segmentares harmônicas de acordo com o 
diagnóstico sindrômico otoneurológico. 

        A Tabela 3 e o Gráfico 3 mostram a distribuição 
dos pacientes que apresentaram provas segmentares 
desarmônicas de acordo com o diagnóstico 
sindrômico otoneurológico. 

Tabela 3 - Distribuição dos pacientes que apresentaram 
provas segmentares desarmônicas de acordo com o 

diagnóstico sindrômico. 
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Gráfico 3 - Distribuição dos pacientes que apresentaram 
provas segmentares desarmônicas de acordo com o 
diagnóstico sindrômico. 

         Apenas 32% da população estudada (n=1185) 
apresentou alterações nas provas segmentares. Houve 
maior prevalência de alterações desarmônicas em 
indivíduos portadores de Síndrome de origem central.   
Portadores de alterações de origem periférica, 
mostraram maior prevalência de alterações 
harmônicas. Estes achados são concordantes com a 

(2,3)literatura estudada , confirmando a ausência 
freqüente de alterações às provas segmentares do 
exame clínico em indivíduos doentes, isto é, 
portadores de distúrbios otoneurológicos de várias 
etiologias ou falsos-negativos. Entretanto, a 
harmonia ou desarmonia dos achados às provas 
segmentares são bastante confiáveis, particularmente 
a presença de alterações desarmônicas em indivíduos 

   

Perspectivas Médicas, 16: 5-7, jan/dez 2005.

portadores de síndromes vestibulares centrais, não se 
podendo deixar de considerar aqui também a 
possibilidade de falsos-negativos. Evidentemente, o 
estudo otoneurológico completo, incluindo o registro 
eletronistagmográfico, elucidará boa parte desses 
falsos-negativos ao exame clínico. 

   As provas segmetares auxiliam o diagnóstico 
sindrômico otoneurológico. Houve uma freqüência 
maior dos desvios harmônicos às provas segmentares 
nos pacientes portadores de Síndrome Periférica e dos 
desarmônicos nos portadores de Síndrome Central. 

1. 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. 
2. Maudonnet, O; Francis, G; Maudonnet, E  
Prevalência das doenças cocleares e vestibulares em 
4.825 pacientes. Rev Bras Otorrinolaringol, 
65(1):26-33,1999. 
3. Lourenço, EA et al. - Distribuição dos 
achados otoneurológicos em pacientes com disfunção 
v e s t i bu l o co c l ea r.  R ev  B ra s  O to r r ino la -
ringol,71(3):288-96, mai/jun 2005. 
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tonturas, zumbidos, sintomas neurovegetativos e 
alterações auditivas. Houve uma maior freqüência de 
tonturas rotatórias (721 ou 40,6% em 1776 
pacientes) e também tonturas não rotatórias (502 
em 1628 pacientes) nas síndromes periféricas, 
sugerindo que pacientes queixando-se de tonturas de 
qualquer tipo têm maior chance de serem portadoras 
de doenças periféricas e não centrais. Oito por cento 
da população estudada (297 pacientes) não tiveram 
tonturas. A queixa de zumbido ocorreu em 59,2% da 
população estudada, predominando nos pacientes 
com achados periféricos, contudo esteve presente em 
11,2% dos centrais. Ocorreu a predominância da 
presença dos sinais neurovegetativos, presentes em 
67% da população estudada, sendo a maioria 
pacientes portadores de alterações periféricas. Entre 
os que tiveram sinais neurovegetativos, 37,9% eram 
periféricos. A presença de alterações auditivas 
ocorreu em 68,7% da população estudada, 
comprovadas por audiometria, dos quais 38,1% 
eram portadores de achados periféricos. O estudo 
demonstrou a presença de sintomas otoneurológicos 
comuns aos diferentes tipos de síndromes 
otoneurológicas, por exemplo, sem o predomínio 
clássico na literatura que indica as tonturas 
rotatórias como altamente sugestivas de 
acometimento periférico e as não rotatórias de 
acometimento central. O estudo confirmou a 
importância do sintoma zumbido como uma das 
indicações para a avaliação otoneurológica. 

        Disturbances of the corporal equilibrium causes 
intense perturbation to the patients, with limitation 
for several diary activities. It was realized a 
retrospective study including 3701 people submitted 
to clinical exam and cochleovestibular tests with 

       Distúrbios do equilíbrio corporal causam grandes 
transtornos ao seu portador, impingindo-lhe 
limitação de múltiplas atividades diárias. Foi 
realizado um estudo retrospectivo de 3701 pacientes 
submetidos a exame clínico e exame cocleovestibular 
com registro vecto-eletronistagmográfico, em clínica 
particular de Otorrinolaringologia em Jundiaí-SP, no 
período de 1979 a 2004, com a finalidade de se 
determinar a distribuição sindrômica dessa 
população e correlacioná-la com a presença de 
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in Jundiaí, São Paulo State, Brasil, from 1979 to 
2004. The aim was to determine the syndromic 
distribution of this population and correlate it with 
the presence of  auditory alterations, dizziness, 
tinnitus and neurovegetative symptoms. It occurred 
higher incidence of rotatory dizziness (721 ou 40,6% 
em 1776 pacientes) and non rotatory too (502 em 
1628 pacientes) at peripheral syndromes, suggesting 
that patients with complaints of any type of dizziness 
have more chance to be caused by peripheral and not 
central diseases. Eight per cent of the analysed 
population (297 patients) have no dizziness. The 
tinnitus complaint occurred in 59,2% of the studied 
people, mainly in the patients with peripheral 
findings, but it was present in 11,2% of the central 
one. It occurred the predominance of presence of 
neurovegetative symptoms (67%), the majority 
showing peripheral alterations. Between the patients 
with neurovegetative symptoms, 37,9% were 
peripheral. The presence of auditory alterations 
occurred in 68,7% of the studied population, 
confirmed with audiometry and 38,1% of them 
showed peripheral findings. This work gave evidence 
to the presence of common otoneurological symptoms 
to different types of otoneurological syndromes, for 
example, without the classical predominance in 
literature which relate the rotatory dizziness as 
highly suggestive of peripheral fit and the non 
rotatory as central one. The study confirmed the 
importance of tinnitus as an indication to 
otoneurological appraisal. 

       Aproximadamente 85% das tonturas são causa-
das por disfunção do sistema vestibular, periférico ou 
central, contudo as tonturas das vestibulopatias 
periféricas podem ser semelhantes às tonturas das 
v e s t i b u l o p a t i a s  c e n t r a i s .  O s  s i n t o m a s  
neurovegetativos, como náuseas, vômitos, sudorese 
fria e algumas vezes diarréia, são relatados por 
muitos pacientes portadores de distúrbios 
otoneurológicos. Equilíbrio, do latim “aequilibriu”, 
significa manutenção de um corpo na sua posição ou 
postura normal sem oscilações ou desvios. O 
equilíbrio corporal é fundamental no relacionamento 
espacial do organismo com o ambiente e distúrbios do 
equilíbrio tornam o paciente inseguro e produzem 

(1)severas alterações em sua qualidade de vida . O 
objetivo deste trabalho é o de determinar, através de 
estudo retrospectivo de 3701 pacientes submetidos a 
avaliação otoneurológica, a distribuição sindrômica 
dessa população e correlacioná-la com a presença de 
alterações auditivas, tonturas, zumbidos e sintomas 
neurovegetativos.

       Foi realizado um levantamento dos prontuários 

Perspectivas Médicas, 16: 8-10, jan/dez 2005.

de 3701 pacientes, submetidos a anamnese 
(2)minuciosa  e exame clínico, seguido de exame 

c o c l e o v e s t i b u l a r  c o m  r e g i s t r o  v e c t o -
eletronistagmográfico, em clínica particular de 
Otorrinolaringologia em Jundiaí, Estado de São 
Paulo - Brasil, no período de 1979 a 2004 (25 anos).  
Os prontuários foram avaliados individualmente 
para a inclusão de dados como audição alterada ou 
normal, presença ou não e tipo de tontura, zumbido e 
sinais neurovegetativos. Os dados foram processados 
nesse programa e os resultados finais foram 
transportados para o software Excel do Office 2000, 
onde foram utilizados para elaboração dos gráficos e 
tabelas. 

       A distribuição por diagnóstico sindrômico, dos 
pacientes com e sem alterações auditivas na 
anamnese, submetidos à rotina de avaliação 
otoneurológica completa é mostrada a seguir no 
Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Distribuição por diagnóstico sindrômico dos 
pacientes com e sem alterações auditivas, na anamnese, 
submetidos à rotina de avaliação otoneurológica completa. 
Diagnóstico Sindrômico: 1  normal; 2  periférica; 3  
central; 4  mista; 5  incaracterística. n=3701.

        A distribuição por diagnóstico sindrômico, dos 
pacientes com e sem tontura rotatória ou não-
rotatória, na anamnese, submetidos à rotina de 
avaliação otoneurológica completa é mostrada a 
seguir no Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Distribuição por diagnóstico sindrômico dos 
pacientes com e sem queixas de tontura rotatória ou não-
rotatória na anamnese. Diagnóstico sindrômico 
otoneurológico: 1  normal; 2  periférica; 3  central; 4  
mista; 5  incaracterística. n=3701.
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       A distribuição por diagnóstico sindrômico, dos 
pacientes com e sem zumbidos na anamnese, 
submetidos à rotina de avaliação otoneurológica 
completa é mostrada a seguir no Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Distribuição por diagnóstico sindrômico dos 
pacientes com e sem queixas de zumbido, na anamnese, 
submetidos à rotina de avaliação otoneurológica completa. 
n=3701 

Diagnóstico Sindrômico: 1  normal; 2  periférica; 3  
central; 4  mista; 5  incaracterística. 

Gráfico 4 - Distribuição por diagnóstico sindrômico dos 
pacientes com e sem sinais neurovegetativos (SNV) na 
anamnese, submetidos à rotina de avaliação 
otoneurológica completa. Diagnóstico Sindrômico: 1  
normal; 2  periférica; 3  central; 4  mista; 5  
incaracterística. n=3701.

      Quanto à sintomatologia de alterações auditivas, 
tontura, zumbido, sintomas neurovegetativos (SNV) 
e sua correlação com a distribuição sindrômica, 
houve a presença de alterações auditivas em 68,7% 
(mais de 2/3) da população estudada, comprovadas 
por audiometria. Desses pacientes, 38,1% eram 
portadores de achados periféricos. Ocorreu uma 
maior freqüência de tonturas rotatórias (721 ou 
40,6% em 1776 pacientes) e também tonturas não-
rotatórias (502 ou 30,8% em 1628 pacientes) nas 
síndromes periféricas, sugerindo que pacientes 
queixando-se de tonturas de qualquer tipo têm maior 
chance de serem portadores de doenças periféricas e 
não centrais, contudo não pode ser correlacionado o 

tipo de tontura com o diagnóstico sindrômico, como 
por exemplo, a ausência do predomínio clássico 
mostrado na literatura, que indica as tonturas 
rotatórias como altamente sugestivas de 
acometimento periférico e as não-rotatórias de 
acometimento central. Apenas 8% da população 
estudada (297 pacientes) não se queixaram de 
tonturas. A queixa de zumbido ocorreu em 59,2% da 
população estudada, predominando nos pacientes 
com achados periféricos, contudo esteve presente em 
11,2% dos centrais. Ocorreu a predominância da 
presença dos sinais neurovegetativos (cerca de 2/3 da 
população estudada), em sua maioria em pacientes 
portadores de alterações periféricas, achado 

(3,4)concordante com a literatura pesquisada . O 
diagnóst i co  d i ferenc ia l  entre  a l terações  
otoneurológicas periféricas e centrais norteará a 
conduta, seja ela medicamentosa, cirúrgica ou até 

(5)mesmo encaminhamento ao neurologista . 

        Quanto à sintomatologia, o estudo demonstrou 
a presença de alterações auditivas  e de sinais 
neurovegetativos em mais de 2/3 dos pacientes 
estudados, bem como de tonturas de diferentes tipos 
nas síndromes otoneurológicas.  Os achados 
confirmam ainda a importância do sintoma zumbido 
como uma das indicações da avaliação 
otoneurológica. 

1. CASTAGNO, L.A.; CASTAGNO, S. In: 
Campos, C.A.H.; Costa, H.O.O. - Tratado de 
Otorrinolaringologia, 1ª ed, V.1, São Paulo, Roca, 
2003. p.530. 
2. GUZMÁN, V.G.; CAOVILLA, H.H. - Sintomas 
otoneurológicos: Investigação por meio de um 
questionário.Acta AWHO, 20(3):130-40, 2001. 
3. M A U D O N N E T,  O ;  F R A N C I S ,  G ;  
MAUDONNET, E  Prevalência das doenças cocleares e 
vestibulares em 4.825 pacientes. Rev Bras 
Otorrinolaringol, 65(1):26-33,1999. 
4. Lourenço, EA; Lopes, KC; Pontes Júnior, AV; 
Oliveira, MH; Umemura, A; Vargas, AL - Distribuição 
dos achados otoneurológicos em pacientes com 
d i s f u n ç ã o  v e s t i b u l o c o c l e a r.  R e v  B r a s  
Otorrinolaringol,71(3):288-96, mai/jun 2005. 
5. GANANÇA, M.M. et al. - Estratégias 
terapêuticas em otoneurologia. V. 4, São Paulo, 
Atheneu, 2001. p.1-12. 
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ao grau de instrução 37,08 tinham ensino 
fundamental incompleto e 61,58% já ouviram falar 
em analgesia de parto. Suas apreensões pré-natais 
mais freqüentes em relação à anestesia foram: medo 
do filho não nascer bem, medo de sentir dor no parto e 
medo de não mexer mais as pernas. Para a maioria, o 
anestesiologista é um médico com especialização que 
abate a dor e aplica injeções. Apenas 6,62% referiram 
confiar pouco no anestesiologista e a maioria não 
soube referir sua preferência por um tipo de anestesia.   
Concluindo, uma grande parcela das entrevistadas 
tinha como principal apreensão pré-natal o medo do 
filho não nascer bem, pensam que o anestesiologista é 
um médico com especialização que abate a dor e no 
qual elas têm alto grau de confiabilidade. 

        For the anesthetist, the chance of coming across 
with a patient previously informed on analgesia of 
childbirth is very valuable, since this fact improves the 
relation doctor-patient, it allows that the anesthetist 
skirt of the anonymity and facilitates to the 
accomplishment of the anesthetic act, therefore we 
find the patient more conscientious and relaxed. Our 
objective is to know the apprehensions of the pregnant 
in relation to the anesthesia, to improve the relation 
doctor-patient and to know what the woman in labor 
thinks concerning the professional who proceeds the 
anesthesia, also verifying the quality of this work. 
151 patients of the University Hospital of Jundiaí had 
been interviewed with questions, aiming to evaluate 
the perception of the patient (concepts and fears) on 
the binomial anesthetist - anesthesia. From all the 
patients, 59.6% were white and 54,96 were married. 
How much to the degree of instruction 37,08 had 
incomplete basic education and 61.58% already had 
heard anybody speak about analgesia of childbirth. 
The more frequent prenatal apprehensions in relation 
to the anesthesia had been: fear of the son not to be 
born well, fear to feel pain in the childbirth and fear 

       Para o anestesiologista, a oportunidade de se 
deparar com uma paciente previamente informada 
sobre analgesia de parto é muito valiosa, visto que 
melhora a relação médico-paciente, permite que o 
anestesiologista saia do anonimato e facilita a 
realização do ato anestésico, pois encontramos a 
paciente mais consciente e relaxada. Nosso objetivo é 
conhecer as apreensões da gestante em relação à 
anestesia, para aprimorar a relação médico-paciente 
e conhecer o que a parturiente pensa acerca do 
profissional que a anestesia, verificando também a 
qualidade deste trabalho. Foram entrevistadas 151 
pacientes do Hospital Universitário de Jundiaí com 
perguntas visando à avaliação da percepção da 
paciente (conceitos e medos) sobre o binômio 
anestesiologista - anestesia. Das pacientes estudadas 
59,6% eram brancas e 54,96 eram casadas. Quanto 
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not to move the legs more. For the majority, the 
anesthetist is one professional with specialization 
that abates pain and applies injections. Only 6.62% 
related no trust the anesthetist and the majority 
didn't know to relate its preference for a type of 
anesthesia. Concluding, a great parcel of the 
interviewed patients had as main prenatal 
apprehension the fear of the son not to be born well, 
they think that the anesthetist is one professional 
with specialization that abates pain and in which 
they have high degree of trust worthiness.    

      A avaliação pré-anestésica consiste de revisão 
sistemática de fatores fisiológicos do paciente que 

(1)aumentem o risco intra-operatório . Nos momentos 
que antecedem a cirurgia, os médicos que estão em 
contato direto com o paciente, têm a oportunidade de 
conhecer o doente, travar com ele uma conversa sobre 
o ato anestésico e trazer aos pacientes valiosas 
informações sobre a anestesia, visando levar 
tranqüilidade, segurança e melhora da relação 
médico-paciente.
        A análise do conhecimento dos pacientes sobre o 
anestesiologista e a anestesia foi demonstrada por 

(2)Shevde e Panagonopulos, em 1991 . Estes autores 
acreditaram que tirariam informações essenciais 
para as visitas pré-operatórias. 
        Pesquisadores brasileiros realizaram um estudo 
elaborado sobre o que pensa o paciente sobre o 
binômio anestesiologia-anestesia. Neste trabalho, 
foram verificados quais eram as impressões que os 
pacientes tinham dos médicos anestesiologistas e 
quais eram as apreensões em relação à anestesia. No 
estudo não houve seleção de paciente, sendo 
entrevistados todos os tipos de pacientes cirúrgicos na 

(3)avaliação pré-operatória . 
   Em nosso meio, sabemos pouco sobre
as percepções das gestantes em relação à analgesia de 
parto e sobre o profissional que realiza este ato. 
Descobr i r  o  que  representa  o  b inômio  
anestesiologista-anestesia para a gestante, com 
expectativa de receber analgesia de parto, é um 
instrumento importante na relação médico-paciente.
        Acreditamos que o conhecimento da expectativa 
das gestantes sobre os métodos de analgesia de parto, 
instituídos pelos anestesiologistas, seja um 
instrumento valioso para os obstetras, em seus 
consultórios de pré-natal e que, através deste estudo, 
terão informações prévias sobre as apreensões das 
gestantes a respeito da anestesia, facilitando a 
abordagem deste assunto que causa grande medo às 
pacientes.  Para o anestesiologista, a oportunidade de 
se deparar com uma paciente previamente informada 
sobre analgesia de parto é muito valiosa, pois 
melhora a relação médico-paciente, permite que o 
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anestesiologista saia do anonimato e torna o 
procedimento anestésico mais seguro, já que a 
paciente previamente informada fica mais consciente 

 (4)e tranqüila .
    Portanto, a realização deste estudo tem dois 
objetivos: conhecer as apreensões das gestantes sobre 
a analgesia de parto e verificar o que este grupo 
específico de pacientes pensa sobre o profissional que 
as assiste, visando à melhoria da relação médico-
paciente e divulgar o nosso trabalho e seus 

(5)benefícios . 

         Após aprovação pelo Comitê de Ética Médica em 
Pesquisa da Faculdade de Medicina de Jundiaí e 
assinatura do consentimento informado pelas 
pacientes, foram entrevistadas gestantes oriundas do 
ambulatório de pré-natal do Hospital Universitário 
de Jundiaí e dos Postos de Saúde Municipais.
        O estudo baseou-se em oito questões que visaram 
avaliar a percepção da gestante (conceitos e medos) 
sobre o binômio anestesiologista-anestesia, 
enfocando o aspecto da analgesia de parto. Esta etapa 
do trabalho foi realizada por dois alunos da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí.
        Para melhor caracterizar as pacientes do estudo, 
incluímos no trabalho os aspectos de idade, sexo, cor, 
estado civil, grau de instrução, naturalidade, 
procedência e ocupação.
       O conhecimento das gestantes sobre a analgesia 
de parto ou ao termo “parto sem dor” foi questionado 
no protocolo.  A paciente foi avaliada a respeito dos 
procedimentos anestésico-cirúrgicos a que se 
submeteu e sobre sua opinião com relação à anestesia.
        As apreensões das pacientes em relação à aneste-
sia foram pesquisadas por respostas espontâneas, não 
direcionadas, podendo, o entrevistado, manifestar 
mais de uma resposta.
    A percepção das gestantes sobre o papel do 
anestesiologista, sobre sua qualificação, o grau de 
confiança depositado a este profissional e a respeito 
da preferência da paciente por determinada anestesia 
também foram incluídas no protocolo de avaliação do 
estudo.              

Características das Pacientes:
        O universo de pacientes pesquisadas constou de 
151 gestantes com média de idade de 26 ± 5,98, 
oriundas dos ambulatório da rede municipal de saúde 
de Jundiaí e do Hospital Universitário desta cidade.
        Com relação à cor, 90 (59,6%) eram pacientes 
de cor brancas, 31 (20,6%) eram pardas e 30 
(19,9%) eram negras.
        Quanto ao estado civil: 83 (55%) eram casadas; 
34 (22,5%) eram solteiras; 29 (19,2%) não eram 
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ResultadosResultados
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casadas, mas tinham um companheiro estável; 3 
(2%) eram divorciadas; e 2 (1,3%) eram viúvas. 
       A avaliação do grau de instrução das pacientes 
mostrou que: 56 (37,09%) tinham apenas o curso 
primário incompleto; 40 (26,5%) tinham o 
secundário incompleto; 28 (18,54%) haviam 
completado o primeiro grau; 23 (15,23%) tinham o 
segundo grau completo e 4 (2,64%) tinham 
formação superior.

Percepções das gestantes em relação à anestesia e ao 
anestesiologista:
   Quando inquiridas sobre o conhecimento de 
analgesia de parto ou a expressão, “parto sem dor”: 
98 (65%) pacientes tinham conhecimento do método 
de analgesia, 53 (35%) pacientes não conheciam tal 
recurso.
      Quando as pacientes foram questionadas sobre 
suas preferências em relação às técnicas de analgesia 
de parto: 75 (49,7%) pacientes não sabiam 
responder; 31 (20,5%) gestantes gostariam de 
anestesia geral; 22 (14,6%) gostariam da peridural; 
21 (13,9%) da raqui; e 2 (1,3%) da local. (Tabela 1)

Tabela 1 - Preferência por tipo de anestesia.

         Quem é o anestesiologista? A esta pergunta, 56 
(37,1%) responderam que era um médico com 
especialização; 44 (29,1%) achavam que era um 
médico qualquer, sem especialização; 31 (20,5%) 
disseram ser um cirurgião; 9 (6,0%) pensaram ser 
um enfermeiro; e 10 (6,6%) não sabiam responder 
quem era o anestesiologista (Tabela 2). 

Tabela 2 - Quem é o anestesiologista.

      
      
        Quanto à percepção das gestantes em relação ao 
papel do anestesiologista: 84 (55,6%) responderam 
que é o de eliminar a dor das pacientes; 56 (37,1%) o 
de aplicar injeções; 29 (19,2%) o de colocar o doente 
para dormir; 14 (9,3%) o de monitorizar os sinais 
vitais; 2 (1,3%) o de cuidar da terapia intensiva; e 11 
(7,3%) não souberam referir o papel desse 
profissional (Tabela 3). 

Tabela 3 - Papel do Anestesiologista.

      O grau de confiança que as pacientes deposita-
vam nestes profissionais citados anteriormente foi 
alto na maioria das respostas, 57% ( 86 pacientes), 
médio em 29,8% (45), baixo em 6,6% (10), 4,6% 
(7) nunca pensaram sobre isso e 1.3% (2) não 
souberam responder (Tabela 4). 

Tabela 4 - Grau de Confiabilidade. 

Apreensões das gestantes em relação à anestesia
     As apreensões pré-natais mais freqüentes das 
pacientes deste estudo encontram-se na Tabela 5.

Tabela 5 - Apreensões Pré-Natais. 

          A análise dos dados nos permitiu traçar o perfil 
das pacientes que procuram o atendimento de pré-
natal na cidade de Jundiaí; pacientes com idade entre 
20 e 32 anos, casadas, em sua maioria, com variadas 
ocupações, prevalecendo a de dona de casa, nascida 
no estado de São Paulo e morando atualmente na 
região ao redor de Jundiaí. Seu grau de escolaridade é 
variado, entretanto, em sua maioria apresentam 
baixo grau de instrução. 
    A percepção destas pacientes do papel do 
anestesiologista foi boa, visto que, 55% das 
entrevistadas relacionaram-no com a abolição da dor. 
Entretanto, apenas 14 pacientes referiram ser aquele 
indivíduo que monitoriza os sinais vitais ou que 
administra medicamentos durante o ato cirúrgico. 
Isto é interessante, pois indica o desconhecimento da 
continuidade de ação do profissional, após o 
estabelecimento da anestesia. Apenas 11 pacientes 
entrevistados não souberam dizer coisa alguma sobre 
qual é a atuação do anestesiologista durante a 
cirurgia.
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Preferência por tipo de anest esia N° de pacientes  % 

Geral 31 20,5% 

Peridural 22 14,6% 

Raqui 21 13,9% 

Local 2 1,3% 

Não sabe 75 49,7% 

 

Papel do Anestesiologista N° de pacientes % 

Abater a Dor 84 55,6 

Aplic ar Inje çõ es  56 37,1 

Por o Doente para Dormir 29 19,2 

Mon itoriz ar Sin ais V itais  14 9,3 

Cuidar da Terapia Intensiva 2 1,3 

Não Sabe 11 7,3 

 

Grau de  Conf iabilida de N° de pacientes % 

Alto 87 57,6% 

Médio  45 29,8% 

Baixo  10 6,6% 

Nunca Pensou  7 4,6% 

Não Sabe 2 1,3% 

 

Apreensões Pré- Natais  N° de pac ientes % 

Sem apreensões 52 33,8% 

Filho não nascer bem 64 42,4% 

Dor no parto  58 38,4% 

Medo das agulhadas  40 26,5% 

Não mexer pernas 49 32,5% 

Morre r 27 17,9% 

 

Discussão / ConclusãoDiscussão / Conclusão
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Quem é o anestesiologista N° de pacientes % 

Médic o c/  espec ializaç ão 56 37,1% 

Médic o qualque r não c irurgião 44 29,1% 

Cirurgião  31 20,5% 

Enfermeiro 9 6,0% 

Não sabe 10 6,6% 
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   Tais resultados foram semelhantes aos 
apresentados por Lopes e colaboradores, em seu 
trabalho que verificou as impressões de pacientes, em 
um Hospital Universitário, em relação às funções 

(3)exercidas pelos anestesiologistas . 
      Parece-nos importante, diante dos resultados 
apresentados, que, durante a avaliação pré-
operatória, seja abordada toda a continuidade que o 
anestesiologista exerce no trato com o paciente, 
incluindo a recuperação pós-cirúrgica e o 
comprometimento com o tratamento da dor pós-
operatória.
     Menos da metade (37%) das pacientes que 
participaram da pesquisa sabiam que o 
anestesiologista é médico com especialização, 
29,13% achavam ser um médico qualquer que não o 
cirurgião, porém poucos participantes (6,62%) não 
souberam responder à pergunta "quem é o 
anestesiologista". 
       Há grande número de pacientes que não sabem 
que o anestesiologista é um médico com 
especialização e que se dedica integralmente aos 
cuidados dos pacientes durante o per-operatório. Tais 
resultados sugerem que, em nosso meio, devemos 
intensificar as ações para divulgar o papel e a 
formação do especialista em anestesia a fim de 
melhorar o grau de confiabilidade no especialista e 
trazer mais confiança e tranqüilidade ao paciente.
       Há maioria dos pacientes não sabia referir sua 
preferência pelo tipo de anestesia, porém 
porcentagens muito próximas escolheram a anestesia 
peridural e a raquianestesia (14,56% e 13,9% 
respectivamente) e número pouco maior (20,52%) 
escolheu a anestesia geral, pois confessaram não 
querer ver, nem sentir nada durante o parto.
    Quanto às apreensões pré-operatórias mais 
sentidas pela população estudada, prevaleceu a 
preocupação com o bebê, seguida do medo de sentir 
dor no intra-operatório e de não mexer mais as 
pernas, que são, também, as mais expressas pelos 800 

 (2)pacientes estudados por Shevde e Panagopoulos .
     
        

   Por fim, devemos lembrar as palavras
(4)de Bortolon  que reitera a importância de divulgar a 

anestesia, pois pelas características de nosso 
trabalho, tendemos a permanecer no anonimato, 
sendo isso um erro. Ele também diz que nossa 
sociedade deve ser mais agressiva, procurando os 
meios de comunicação para levar à comunidade os 
fatos positivos de nossa atuação, para que ela se sinta 
segura ao se submeter às cirurgias.
          Como Duncan enfatiza, não podemos tolerar
que sejamos conhecidos apenas pelas tragédias 
resultantes de atos anestésicos que são 

(5)sensacionalizados . 
       Nós acreditamos que o trabalho diário e contí-
nuo na visita pré-anestésica e nos ambulatórios de 
avaliação pré-anestésica podem esclarecer para a 
população geral tudo que envolve a anestesia e as 
funções do anestesiologista durante a cirurgia. 
Consideramos que o anestesiologista deve esclarecer 
todas as gestantes sob forma de palestras ou, de forma 
mais específica, nos consultórios de avaliação pré-
anestésica, aquelas parturientes que apresentarem 
alguma doença pré-existente ou problema detectado 
no pré-natal. 
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   No Brasil, o câncer se apresenta como uma 
expressiva causa de mortalidade. Fonseca (1995) 
observa que, em 1950, as mortes dividiam-se em 
14,2% relacionadas a doenças do coração; 5,7% a 
cânceres e 35,9% a doenças infecciosas e parasitárias. 
No final da década de 80, essas proporções foram 
alteradas, respectivamente, para 32,4%, 12,6% e 
6,0%. Em 1997, as neoplasias femininas 
continuavam sendo a terceira causa de morte entre as 
mulheres, para todo o Brasil, segundo dados do 
Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(DATASUS, 1997). 
     Especificamente em relação ao câncer de mama, 
nos anos 80, a incidência foi alta nos Estados Unidos e 
no Norte da Europa, com 104 e 73,5 casos em 
100.000 mulheres, respectivamente (Tessaro, 1999). 
Outro fato importante é que, até 1980, a maioria dos 
aumentos nas taxas de incidência era verificada em 
mulheres com mais de cinqüenta anos, mas, no 
período de 1980 a 1987, as taxas de incidência 
também aumentaram em mulheres mais jovens (MS, 
2000). 
   Segundo estimativas do Instituto Nacional de 
Câncer (MS, 2000), para o ano de 2000, no Brasil, 
estima-se que o câncer de mama feminino seja o 
segundo tipo de câncer mais incidente, com 28.340 
casos. Esse tipo de neoplasia maligna é a maior causa 
de morte por tumor entre as mulheres no nosso meio.

 Fatores de risco
Os principais fatores de risco para o câncer de mama 
são:

Idade
      É o principal fator de risco para câncer de mama. 
A incidência da doença aumenta principalmente na 
pós-menopausa,  o risco continua a crescer até os 75 
anos nos EUA e no norte da Europa, enquanto no 
Japão há uma queda da incidência após os 45 anos de 

Fatores de risco

    Os fatores de risco para o câncer de mama 
juntamente com a abordagem terapêutica desta 
entidade mantêm-se nos dias atuais como objeto de 
constante pesquisa. Foi observada a influência da 
idade, história familiar, biópsia prévia de mama, 
variáveis antropométricas, consumo de álcool, 
tabagismo,atividade física, fitoestrogênios, 
hormônios e quimioprevenção com Raloxifeno e 
Tamoxifeno. Esta revisão de artigos tem como objetivo 
levantar os principais medicamentos, alimentação e 
estilo de vida que influem no comportamento desta 
doença.

    The risk factors for breast cancer and the 
therapeutic management remain nowadays as a 
constant research factor. It was seen the influence of 
age, family history, previous breast biopsy, 
antropometrical values, alcohol and smoke habit, 
physical activity, phytostrogens, hormones and 
quimioprevention with Raloxifen and Tamoxifen. This 
review of articles have the intention to find the 
influence of the main drugs, lifestyle and food that 
make difference on the behavior of this disease. 
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genética, diferenças de níveis hormonais endógenos, 
estilo de vida e dieta, terapia hormonal e viabilidade 
de varreduras mamográficas podem explicar as 
variações observadas em diferentes países.

História familiar
       É outro importante fator de risco. Possuir mãe ou 
irmã com câncer de mama aumenta o risco de 
desenvolver a doença em duas a três vezes. Se possuir 
mais de um parente com a doença, se a doença 
aparecer em idade precoce, se for bilateral ou 
associada com câncer nos ovários, o risco é maior 

(2)ainda . Estudos realizados em famílias com alta 
incidência de câncer de mama mostraram que 5-7% 
de todos os carcinomas mamários são hereditários. 
Acredita-se que mulheres portadoras das mutações 
dos genes BRCA1 e BRCA 2 possuem 37 a 85% de risco 
a mais de desenvolver câncer antes dos 70 anos de 
idade, do que comparado ao risco de 10 % da 

(3,4)população . Tumores relacionados ao gene BRCA 
geralmente aparecem antes dos 50 anos de idade, 
embora seja comum diagnosticar pacientes em  idade 

(1)mais avançada .

Biópsia prévia para a doença benigna.
       A doença benigna da mama (DBM) é uma condi-
ção comum que inclui um amplo espectro clínico e 
histopatológico da glândula mamária, onde os mais 
representativos são fibroadenoma e cistos. A maioria 
dos nódulos mamários é indolor e regride 
espontaneamente. As mulheres que não fazem o auto-
exame possuem menos queixas de nódulos mamários, 
por outro lado, aquelas que realizam o auto-exame 
são as que detectam os cistos e fibroadenomas e são 
mais bem informadas sobre o câncer de mama. Isso 
explica porque o auto-exame  pode ser considerado  
um indicador indireto da presença de fatores de risco. 
As mulheres que realizaram biópsia de DBM possuem 
um risco relativo de desenvolver carcinoma em 1,5-

(5)1,8 . Mulheres com diagnóstico prévio de carcinoma 
lobular ou ductal in situ possuem um risco relativo de 
8-10 de desenvolver câncer de mama comparado com 

(6)a população em geral .

Variáveis Antropométricas
      Variáveis antropométricas, tais como peso e altu-
ra, para o risco de desenvolver câncer de mama ainda 
são assuntos de debate. Uma pequena correlação 
entre altura na adolescência e o risco de câncer é 
descrita em alguns estudos. Mulheres que alcançaram 
sua altura máxima após os 18 anos, apresentaram  
risco menor das que obtiveram sua altura máxima 

(7)aos 13 anos .
     O peso está diretamente correlacionado ao risco
de câncer de mama na pós-menopausa e maior Índice 
de Massa Corpórea (IMC) nesta faixa etária pode 
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apresentar associação com o câncer. A perda de peso 
nas mulheres menopausadas que atingiram seu peso 
máximo aos 45 anos reduziu o risco de câncer de 
mama comparado às mulheres menopausadas que 

(8)atingiram seu peso máximo após esta idade .

Estilo de vida
CONSUMO DE DIETA GORDUROSA
     A associação entre o consumo de dieta rica em 
gordura e o risco do câncer de mama é muito 
debatida. Embora a redução do estradiol circulante 
em mulheres pré e pós-menopausadas tenha sido 
observada com a redução da gordura da dieta, 
estudos epidemiológicos não demonstraram a 
correlação entre o consumo de gordura e o risco de 

(9)câncer de mama .

 CONSUMO DE ÁLCOOL
   A maioria dos estudos epidemiológicos
tem relatado associação entre ingestão de álcool e o 
risco de desenvolver carcinoma em mulheres pré e 
pós-menopausadas [risco relativo (RR) variando de 

(10)1,1 a 4,0] . Os estudos demonstraram que o risco é 
dose-dependente. Estudos americanos correlacionam 
2% dos cânceres de mama a esta etiologia, 
aumentando para 15% na Itália. Em mulheres 
menopausadas que não estão em uso de Terapia de 
Reposição Hormonal (TRH),  consumo moderado de 
álcool não aumenta o risco para o câncer, fato 

(11)observado naquelas que fazem uso de TRH .

ATIVIDADE FÍSICA
     A literatura é controversa quanto ao risco de 
câncer na menopausa e atividade física. A dificuldade 
é que nenhum método consegue quantificar a 
atividade física e o período da vida no qual o exercício 
seria benéfico. Porém, recentes dados sugerem  
redução do risco nas mulheres pós-menopausadas 

(12)que realizam atividade física .

Fitoestrogênios
      A incidência de alguns cânceres incluindo o câncer 
de mama, endométrio, próstata e cólon, é menor no 

(13)Oriente do que no Ocidente . A hipótese levantada 
tem sido que diferentes hábitos alimentares são a 
razão para isto.

(14)     Maskarinec e Meng demonstraram que mulhe-
res com alta ingestão de soja tinham menor densidade 
mamográfica quando comparadas com mulheres com 
baixa ingestão .

(15)    O estudo corrobora o trabalho de Shu et al , o 
qual mostrou  redução do risco de câncer de mama 

 nas mulheres que possuíam  grande ingestão de soja 
na adolescência. Isto também é demonstrado pelo 
forte efeito quimiopreventivo encontrado em animais 
alimentados com fitoestrogênios no período pré- 
puberal.
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    Conclui-se que a redução da densidade mamo-
gráfica em dieta rica em produtos da soja pode 

(16)proteger contra o câncer de mama .

Hormônios exógenos
CONTRACEPTIVOS ORAIS
     Nesses últimos anos, uma relação entre o uso de 
anticoncepcionais orais e o risco para câncer de 
mama tem sido muito discutida, embora muitos 
estudos epidemiológicos mostrem resultados 

(13)inconsistentes .
     Na literatura,  estudo de meta-análise em 1996, 
abordando 54 estudos epidemiológicos, mostrou um 
leve aumento no risco (RR = 1,24, 95% CI = 1,15-
1,33) para câncer de mama em mulheres fazendo uso 
de anticoncepcional oral (ACO), sem correlação 
observada com a dose utilizada, preparações , tempo 
de uso, idade inicial do uso, idade do diagnóstico e 
história familiar. O risco permaneceu estável durante 
10 anos após o fim do uso, retornando a valores 
basais logo após.
    A maioria desses dados abrange mulheres que 
desenvolveram câncer durante o período pré ou 
perimenopausa, não envolvendo as mulheres pós- 

(17,18)menopausadas .
   Dois outros estudos coorte mostram RR quase 
dobrado em mulheres pós-menopausadas com câncer 
de mama que fizeram uso de ACO por longos 

(19,20)períodos .
     Outro ponto de discussão abrange o uso de ACO 
em mulheres com história familiar de câncer de 
mama ou que apresentem as mutações gênicas 
BRCA1 e BRCA2, sendo necessário ainda maior 
elucidação na literatura, lançando mão de estudos de 

(21)grande porte para discussão sobre risco-benefício.

Terapia Hormonal (TH)
     A literatura atual abrange mais de 50 estudos 
epidemiológicos a respeito desse tema. De  forma 
geral, atualmente, preconiza-se cuidado no tempo de 
uso da terapia e baixa dose dos hormônios. Dessa 
forma, preconizam-se principalmente as terapias de 
curto (até 5 anos) e médio prazo, já que as de longo 
período aumentariam discretamente o risco para 
câncer, demonstrado na última década em estudos de 
meta-análises .
  Utilizando-se 90% dos dados disponíveis na 
literatura em 1997, um estudo passou a chamar a 
atenção para a magnitude do risco usando terapia 
hormonal em comparação à exposição fisiológica da 
atividade ovariana em mulheres na faixa etária de 
50-70 anos. Passou a se dosar o risco anual de 
aparecimento de câncer nessas mulheres utilizando 
terapia hormonal, comparando-se ao número de 
tumores esperados naquelas que nunca fizeram uso 

(13)de hormônios de qualquer espécie . O que se 

observou inicialmente foi um aumento muito sutil no 
risco para cada ano de uso de TH (RR = 1,023) e 
curiosamente esse aumento foi menor do que 
naquelas mulheres que nunca fizeram uso de 
reposição terapêutica (RR = 1,028), porém esses 
resultados ocorreram somente em mulheres não 
obesas. A observação final ressaltou somente 
moderado aumento no número de tumores em 
mulheres dessa faixa etária usando TH por longos 
períodos em comparação ao número de tumores 
esperados naquelas sem uso de TH (2 casos em 1000 
com TH por 5 anos, 6 casos em 1000 para 10 anos e 

(22)12 casos para 15 anos de uso) . 
     Recentemente,  estudo randomizado controlado 
utilizando terapia combinada, demonstrou um 
aumento de 8 casos de câncer em 10.000 mulheres 
por ano de uso, que utilizaram 5 anos de terapia (RR 

(23)= 1,26 - 95% IC = 1,00  1,59) . O que se debate é a 
validade da análise estatística do estudo, tendo em 
vista uma casuística com mulheres pós- 
menopausadas assintomáticas com idade acima de 
60 anos. O principal ponto é a dúvida sobre a possível 
existência prévia de malignidade, onde os hormônios 
somente tiveram papel de acelerar o aparecimento 
para diagnóstico.
       O principal debate de hoje está no possível impac-
to no risco para câncer de mama utilizando as 
diferentes modalidades terapêuticas, formas de 
administração, doses e composições utilizadas. A 
observação está na diferença metabólica e 
farmacodinâmica entre as diferentes apresentações, 
podendo ou não modular um efeito proliferativo 
sobre a glândula mamária. 
   Não há na literatura hoje dados suficientes 
demonstrando  relação positiva entre risco de câncer 

13de mama e dosagem estrogênica isoladamente . 
Recentes estudos sugerem que a adição de  
progestogênio aumentariam o risco, independente da 

(24,25,26)droga e esquema terapêutico . Outra observação 
é o melhor prognóstico nas mulheres com câncer de 
mama que fizeram uso pregresso de TH, demonstrado 

13na histologia menos agressiva dos tumores .
     Alguns autores não vêem risco na utilização da 
monoterapia estrogênica em mulheres que carregam 
os genes BRCA, visto que essas desenvolvem tumores 

(13)indiferenciados e receptor estrogênico negativo .

 Administração do risco em mulheres pós-menopausa
      Fatores como a quimioprevenção, modificação do 
estilo de vida ou mesmo a cirurgia profilática podem 
reduzir o risco de carcinoma de mama em mulheres 
pós-menopausadas.
  Importante ressaltar a mastectomia bilateral
como uma válida opção terapêutica profilática em 
mulheres carregadoras dos grupos de genes mutantes 
BRCA, podendo reduzir o risco para câncer de mama 
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(13)em até 90% , entretanto o câncer pode aparecer no 
(27)tecido mamário residual . Dessa maneira, apesar do 

grande benefício que a cirurgia profilática pode 
trazer, é necessária a discussão caso a caso com a 
paciente, sendo esta informada de todos os riscos 
relacionados à cirurgia, as possíveis alterações 
fisiológicas secundárias e a incompleta proteção que o 

(13)procedimento pode trazer .
     Também é valido informar do possível benefício 
profilático contra câncer de mama e ovário com a 
castração, principalmente em mulheres pré-
menopausadas com a presença das mutações BRCA, 
porém muito importante é discutir o impacto da 
menopausa precoce e a possível modificação da 
qualidade de vida.

Quimioprevenção
ESTUDOS EXPERIMENTAIS COM RALOXIFENO E 
TAMOXIFENO

(28)       Uma meta análise recente  foi conduzida atra-
vés de 4 trabalhos experimentais de prevenção de 
câncer de mama. Os estudos de prevenção utilizando 
o Tamoxifeno mostraram redução de 38% na 
incidência do câncer de mama em pacientes com 
receptores para estrógeno positivo. Entretanto não 
mostraram efeito algum sobre as pacientes com 
receptores para estrógeno negativo. Mostraram 
ainda  redução de apenas 9% na taxa de mortalidade 
por câncer de mama nas pacientes que fizeram uso de 
Tamoxifeno como agente primário de prevenção. Não 
foi demonstrada diferença na eficácia do Tamoxifeno 
em pacientes de diferentes idades. 
     Nos estudos com Tamoxifeno foi observado um 
aumento na taxa de câncer endometrial, o que não 
ocorreu com o Raloxifeno. Tratando-se dos eventos 
tromboembólicos venosos, suas incidências 
aumentaram tanto com o uso do Tamoxifeno quanto 
do Raloxifeno. Estas evidências nos mostram 
claramente que o Tamoxifeno pode reduzir o risco 
para câncer de mama em pacientes positivas para 
receptores de estrógeno, entretanto novas pesquisas 
são necessárias para proteção nas mulheres negativas 
para estes receptores e para a redução dos efeitos 
colaterais do Tamoxifeno, bem como o uso de AAS 
para redução de eventos tromboembólicos.         
Tamoxifeno não deve ser recomendado como agente 
preventivo na prática clínica, mas sim estudado e 
discutida sua utilização em mulheres de alto risco 
para câncer de mama, com baixos riscos para os 

(29)efeitos colaterais . 

RALOXIFENO
      Raloxifeno é um modulador seletivo de receptor 
de estrógeno (SERM) que se liga com alta afinidade 
aos receptores de estrogênio dos ossos, agindo de 
forma agonista. Afeta também a produção de lipídios, 
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mas tem ações antagonistas nos receptores na mama 
(30)e no útero .

     Foi demonstrada sua ação em manter íntegra a 
densidade dos ossos e é usado primeiramente como 

(31)  um agente preventivo de osteoporose , bem comoum 
efeito benéfico no LDL em mulheres pós- 

(32)menopausadas sem afetar o colesterol total . É 
potencialmente menos perigoso que o Tamoxifeno, 
uma vez que não mostrou induzir o câncer 
endometrial. Entretanto, seu perfil em longo prazo 
tratando-se de eficácia e segurança ainda é 

(30)limitado . O Raloxifeno está sendo estudado 
atualmente como um agente quimiopreventivo no 
câncer de mama. Um relatório recente de seu uso na 

(33)osteoporose (MORE)  mostra em suas entrelinhas 
que a incidência do câncer de mama recentemente 
diagnosticado era 1,9 por 1000 pacientes por ano 
para as que recebem o Raloxifeno, comparado com os 
5,3 por 1000 pacientes por ano para aquelas do 
grupo placebo, dando um RR de 0,38 [CI de 95%: 
0,24-0,58] - correspondendo a uma redução de 62% 
na incidência. 
      O Raloxifeno teve um efeito marcante em tumo-
res ER-positivos, reduzindo a incidência em 72% (RR 
= 0,28 [CI de 95%: 0,17-0,46]) com nenhum efeito 
na incidência de tumores ER-negativos e, 
aparentemente, nenhum efeito no câncer não 
invasivo. No estudo MORE, o Raloxifeno mostrou 
uma redução consistente do câncer de mama invasivo 
em mulheres pós-menopausadas em um período de 4 
anos. A comparação indireta com os resultados com o 
uso do Tamoxifeno no câncer de mama pode ser 
enganadora por causa da idade mais elevada e dos 
fatores de risco mais baixos na população tratada 

(30)com o Raloxifeno . 

TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL (TRH) X 
TAMOXIFENO
       Do ponto de vista biológico, o risco aumentado de 
câncer de mama associado com o uso de TRH é ligado 
a uma expressão aumentada dos receptores de 

(34)estrogênio no tecido da mama , conduzindo assim a 
uma sensibilidade realçada ao efeito mitogênico do 
estrogênio. 
    A adição de um receptor modulador seletivo de 
estrogênio capaz de reduzir este efeito estimulador de 
crescimento podia conseqüentemente baixar o risco 

(30)de câncer de mama nas mulheres ER-positivas .
     Consistente com estes achados, o Tamoxifeno pare-
ce também ser benéfico nas mulheres ER-positivas 
com risco aumentado para o câncer de mama devido a 
fatores hormonais e reprodutivos tais como a 
menarca adiantada, primeira gravidez atrasada, 

(35)funções e atividades ovarianas preservadas . 
   Similarmente, havia uma evidência para uma 
interação negativa no meio Tamoxifeno e TRH em 
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eventos tromboembólicos na experimentação de IBIS. 
É evidente que para todos os três efeitos colaterais 
principais (câncer de mama, câncer endometrial e 
eventos tromboembólicos) a combinação de TRH e 
Tamoxifeno parece reduzir riscos, enquanto retém 

(36,37,38)benefícios de cada um isoladamente . 
    Especificamente, os estudos italianos não mos-
tram evidência de efeito aditivo de Tamoxifeno e TRH 
em eventos tromboembólicos. Observaram um total 
de 42 eventos tromboembólicos no grupo usuário de 
Tamoxifeno (0.43% por ano) contra 27 eventos 
tromboembólicos no placebo (0.25% por ano) 
durante o estudo, sendo, na maior parte, 

(39)tromboembolismos superficiais . 

Tumores  Receptores de Estrogênio negativos
     Os inibidores de SERMs e de aromatase podem 
reduzir a incidência do câncer de mama em mulheres 
com risco. Entretanto, a incidência de câncer em 

(30)mulheres ER-negativos não é afetada por SERMs .    
Conclusões similares podem ser esperadas com 
inibidores da aromatase. Além disso, algumas lesões 
pré-cancerosas ER-positivos puderam ser resistentes à 

(30)intervenção com Tamoxifeno . 
   Uma vez que aproximadamente um terço de
todos os cânceres invasivos são ER-negativos e as 
mulheres com história familiar de câncer de mama e 
do ovário têm um risco mais elevado de desenvolver o 
câncer de mama ER-negativo comparado com a 

(30)população geral , as estratégias para impedir 
tumores ER-negativos estão sendo procuradas 
ativamente. 
       Determinadas características patológicas podem 
ajudar a distinguir tumores de mama com mutação 
BRCA1 (cânceres de classes elevadas, índice mitótico 
elevado e infiltrado linfocitário, HER-2 negativo e 
receptores para estrogênio e progesterona 

(30)negativos) . Mulheres com mutações BRCA1, DCIS 
ER-negativo ou o câncer de mama ER-negativo prévio 
têm risco elevado de desenvolver um tumor ER-
negativo. Assim, são candidatas potenciais para a 
fase I e II dos estudos de quimioprevenção com agentes 

(30)novos . Marcadores morfológicos e biológicos 
podem ser usados para selecionar candidatas com  
risco mais elevado a curto prazo, para predizer a 
resposta a uma classe particular dos agentes e avaliar 
a resposta em experimentações da prevenção da fase 
II.
      Um grande número de experimentações com os 
agentes quimiopreventivos potenciais novos estão 
sendo avaliados ou planejados nas mulheres de risco 

(30)aumentado para o câncer de mama ER-negativo . 
Estes incluem inibidores da tirosina quinase, 
inibidores COX-2 seletivos, agentes desmetilantes, 
derivados da vitamina D3. ErbB-2 e o fator 
epidérmico do crescimento (EGFR) são expressivos em  

pelo menos 30% dos cânceres de mama e este foi 
correlacionado freqüentemente com baixo 
prognóstico. 

Modificação do estilo de vida
       Muito se discute atualmente sobre o impacto do 
estilo de vida e hábitos perante o risco de 
aparecimento de câncer de mama. A associação desses 
critérios com o risco ainda necessita ser melhor 
confirmada na literatura. Somente a alta ingestão de 
álcool, como fator dietético, está associada 

(13)significativamente ao risco para câncer . Outros 
componentes como ingestão de gordura ou mesmo 
uma grande ingestão de fitoestrógenos não estão 
associados com aumento ou mesmo diminuição no 

(13)risco . Porém devido à qualidade de vida e 
diminuição de morbimortalidade para outras 
doenças, é aconselhável um equilibrado hábito 
dietético e a presença de atividade física regular. Pode 
haver correlação entre maior risco para malignidade 
e  aumento significativo do IMC na pós-menopausa 
principalmente, entretanto os dados atuais são 

(13)limitados .
     Tabagismo, principalmente após a menopausa, 
não parece aumentar o risco, porém os benefícios com 
a desistência e a mudança de risco para doença 
cardiovascular e pulmonar são motivos suficientes 

(13)para motivar sua desistência .

   Maior prevalência de carcinoma de mama
na pós-menopausa é esperada para o futuro próximo. 
O que podemos indicar então como sendo fatores 
modificadores do risco para câncer de mama em 
mulheres desse grupo? 
      Calcula-se que 10-16% de todos os tumores na 
pós-menopausa se devem à obesidade e aumento de 
peso, principalmente quando se atingiu pico de 
obesidade antes dos 45 anos, não diminuindo risco 
para o câncer quando a alteração na massa corpórea 

(40)se deu após essa idade .
    Dessa forma, a fim de prevenir a obesidade,  
aumento da atividade física e redução de dietas 
h i p e r c a l ó r i c a s  é  r e c o m e n d a d o .  S o b r e  
particularidades da dieta, o principal aspecto recai 
sobre a ingestão de álcool, este sim responsável por 
alterar com certa significância o risco para câncer de 

(13)mama . Vale lembrar particularmente a diminuição 
da ingestão deste, porém não sua abstinência, visto o 
efeito significativo de baixas doses diárias na 
diminuição do risco para doença cardiovascular, 
principal morbimortalidade de mulheres pós- 

( 1 3 )m e n o p a u s a d a s .  F i t o e s t r o g ê n i o s  n ã o  
demonstraram, mesmo em alta ingestão, fator capaz 
de aumentar ou diminuir o risco para carcinoma 

(13)mamário .  

Perspectivas Médicas, 16: 15-21, jan/dez 2005.

ConclusõesConclusões

Medicamentos e Alimentação na Prevenção do Câncer de Mama.



20

(13)mamário .
     A associação entre terapia hormonal e risco de 
câncer de mama ainda não está razoavelmente 
esclarecida, porém é indispensável considerar 
individualmente o risco-benefício da terapia, 
levando-se logicamente em consideração 
principalmente as terapias de longa duração, essa 
última sim mais amiúde relacionada a possível maior 
influência no risco.
   Atualmente os estudos tendem a valorizar as 
possibilidades de mudança do risco para o câncer de 
mama principalmente para as mulheres com alto 
risco devido a susceptibilidade genética, história 
familiar e hiperplasia atípica. Cirurgia profilática e 
quimioprevenção devem ser levadas em consideração 
avaliando-se caso a caso os riscos e benefícios, 
podendo ser ferramentas modificadoras ou não do 
curso da doença. Assim, é indispensável exaustiva 
discussão com cada mulher de risco.
  Tamoxifeno nos EUA é muito utilizado
na prevenção dos possíveis tumores receptores 
positivos da mulher pós-menopausada enquanto na 
Europa esta indicação é somente objeto de 

(13)pesquisa . No entanto, Tamoxifeno está indicado 
formalmente para tratamento na presença de câncer 
de mama, tanto no adjuvante quanto na doença 
avançada (recidivas), particularmente nas pós- 

(13)menopausadas .
  Portanto o uso de Tamoxifeno como 
quimioprevenção em mulheres pós-menopausadas 
saudáveis tem sido considerado, após minuciosa 
avaliação dos riscos e benefícios, avaliando-se o risco 
absoluto para carcinoma de mama e de endométrio, 
doença cardiovascular e doenças tromboembólicas.   
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pacientes às suas atividades rotineiras.
      Com o reconhecimento de que a recidiva decorre 
principalmente da aproximação dos tecidos sob 
tensão, foi introduzido o conceito de hernioplastia 
sem tensão. As técnicas com tensão são aquelas em 
que as próprias estruturas anatômicas (como o 
tendão conjunto, ligamento inguinal, ligamento de 
Cooper e outros) são usadas para corrigir a fraqueza 
da parede abdominal. Estas incluem a técnica de 
McVay, Bassini e Shoudice. As técnicas de Stoppa e 
Lichtenstein são livres de tensão.

 (2)        Em 1958, Horwich usou uma prótese feita de 
náilon elastizado em pacientes com hérnias grandes 
ou recorrentes. Descobriu que poderia haver recidiva 
nas bordas das próteses e que o implante deveria ter o 
tamanho suficiente para cobrir totalmente a 

(3)deficiência da parede .
       No mesmo ano, Usher e cols. descreveram o uso 
de tela de Marlex, no entanto reservou seu uso 
somente para casos selecionados (isto é, grandes 
hérnias inguinais diretas ou recorrentes). Ele 
escreveu em 1960: "Nós achamos que se a tela for 
usada para cobrir o defeito ao invés de reforçar a 
parede com os tecidos próprios sob tensão, este fator 

(4)será eliminado e a recorrência decairá" .

A evolução da técnica de Lichtenstein 
       Em 1970, Lichtenstein advogou o uso de tela 
para o reparo das hérnias inguinais diretas e 
recorrentes, mas não conseguiu que suas 
recomendações se difundissem. Em 1984 Lichtenstein 
iniciou o projeto da hernioplastia sem tensão e 1986 
publicou seus resultados, defendendo o uso de suas 

(5)técnicas para todos os tipos de hérnias inguinais . 
No final dos anos 80, o uso de tela no reparo das 

(6)hérnias inguinais recidivadas tornou-se comum . 
Hoje, a técnica de Lichtenstein é a mais realizada por 

 (1)via aberta nos EUA e talvez no mundo .
      Em 1989, Lichtenstein e cols. relataram sua 
experiência com 1000 pacientes, com taxa mínima de 
complicações e zero de recorrência após seguimento 

(1)de 1 a 5 anos . A técnica consiste em usar uma tela 

      Revisando a literatura sobre hérnias inguinais, 
percebe-se que a recidiva das mesmas após o reparo 
com técnicas corretas sem tensão é muito baixa. No 
entanto, existem dados conflitantes sobre as taxas de 
recidiva, havendo a necessidade de seguimento dos 
pacientes por vários anos, pois a recorrência tende a  
aumentar com o tempo e com a realização 
inapropriada das técnicas.

       After revising the literature about groin hernias, 
we noticed that the recurrence rates are very low, with 
the correct tension-free techniques. However, the 
conflicting information about the recurrence rate 
shows the necessity of to follow-up patients for many 
years, because the recurrence increases in time and 
unappropriate surgical approaches. 

     O reparo das hérnias inguinais é umas das 
cirurgias mais comumente realizadas por cirurgiões 

 (1)gerais no mundo inteiro . Embora seja considerada 
segura e com resultados satisfatórios, os pacientes 
podem experimentar uma recuperação lenta, adiando 

 o retorno ao trabalho oumesmo apresentar recidiva.
        Um grande esforço tem sido feito para diminuir 
as taxas de recorrência e para um rápido retorno dos 
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sendo que a extremidade inferior é fixada por sutura 
contínua com fio de Prolene 3-0, que mantém a tela 
medialmente ao ligamento lacunar e depois procede-
se à sutura lateralmente ao longo do ligamento de 
Poupart (ligamento inguinal), ao redor do anel 
interno. Uma abertura na tela próxima ao anel 
inguinal interno permite a emergência do cordão 
espermático. A borda superior é suturada ao longo da 
bainha do músculo reto abdominal e no tendão 

(7)conjunto acima(fig 1) .

Recorrência das hérnias inguinais
       No final dos anos 80, analisando dados dos 

(7)próprios registros, publicados em 1987 , o grupo de 
Lichtenstein identificou as seguintes falhas na técnica 
(8):
1) A tela não se estendia além do tubérculo púbico 
para sobrepor o osso púbico;
2) A tela era muito estreita (5 cm) para prover 
contato suficiente com tecido além do soalho 
inguinal;
3) A tela era mantida no plano e era objeto de tensão 
quando o paciente ficava em pé;
4) A borda superior da tela era fixada usando sutura 
contínua, que colocava o nervo iliohipogástrico em 
risco;
5) O nervo genital e os vasos espermáticos externos 
poderiam passar através da sutura da tela com o 
ligamento inguinal expondo o nervo ao risco 
potencial.
      Em 1989, para corrigir os problemas acima, um 

 (8)conjunto de princípios foi estabelecido pelo autor .
     Ao mesmo tempo, diferentes indústrias começa-
ram a fabricar próteses pré-cortadas para a passagem 
do cordão espermático. No entanto, geralmente eram 
pequenas, tinham a forma errada e assumiam que a 
abertura sempre caía sobre o anel interno.

Taxas de recorrência
     Infelizmente, as taxas atuais de recorrência nas 
modernas cirurgias de hérnias são apenas uma 
aproximação, pois a maioria dos estudos são de curta 
duração e as taxas de recorrência aumentam com o 
tempo. Além disto, na sociedade moderna, em que o 
tempo é escasso, alguns pacientes e cirurgiões podem 
justificar a falta de vigilância com exames anuais na 
ausência de problemas clínicos e não realizar o 
seguimento dos pacientes por tempo adequado.
     A taxa de recorrência nos reparos modernos da 
hérnias, nas mãos de cirurgiões experientes parece 
estar diminuindo e é geralmente aceita em torno de
1%, desde que com uso de tela. As taxas de recidiva 
antes dos anos 70 eram relatadas em torno de 10 e 

(9)15% .
   Nos anos 90 vários estudos randomizados 
comparando o uso ou não de tela começaram a
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aparecer na literatura, mas com uma ampla variação 
na coleta de dados e na publicação de resultados. Em 
2000, o grupo europeu "Hernia Trialists 
Colaboration" identificou e analisou 15 desses 
estudos. Complicações pós-operatórias foram 
similares entre os grupos. A incidência de recidiva foi 
menor no grupo que usou tela, mas notou-se que 
havia uma grande variação nas taxas e no tempo de 
seguimento dos pacientes operados (de 3-4 semanas a 
8 anos) (Tabela 1).
       As taxas médias de recidiva foram de 1,4 % em 
1513 reparos com tela e 4,4% em 1634 reparos sem 

(10)tela.
        Informações conflitantes sugerem que as taxas 
de recidiva na comunidade com base na prática, 
podem ser maiores que as reportadas na literatura. 
Mais visível é o fato de que as hérnias recidivadas 
estão presentes em 7 a 14% das populações 
estudadas, incluindo as técnicas sem tensão. Se as 
taxas de recorrência após o reparo original fossem 
apenas de 1%, seria matematicamente improvável, 
em séries repetidas, encontrar mais que 10% de 
pacientes com hérnias recidivadas na população em 
geral.
       Em 1992, Shulman et aI. publicaram o resultado 
de 3019 reparos com tela de hérnias inguinais 

(8)primárias realizadas em 5 grupos diferentes . A taxa 
geral de recorrência foi de 0,2%.
    Rutkow e Robbins relataram o uso de tela em
3071 pacientes, com taxa de recidiva menor

(8)que 1 % .
  A maior parte da literatura sobre hér-
nias inguinais é produzida em centros que promovem 
técnicas específicas. Talvez os centros de referência 
ofereçam recorrência substancialmente menor que 
cirurgiões da comunidade em geral. Bons resultados 
são mais publicados que os insucessos e os pacientes 
que apresentaram complicações ou recorrências 
preferem procurar outros cirurgiões, preterindo os 
que realizaram a cirurgia original.

Prevenção da recidiva
      A principal meta da hernioplastia sem tensão é 
manter o reparo livre de qualquer tensão, não 
somente na mesa de operações, mas também no pós-
operatório, em condições adversas, como quando o 
gradiente de pressão intra-abdominal é alto ou com 
contração da tela.
    Os princípios-chave que devem ser seguidos na 
técnica de Lichtenstein são os seguintes:
1) Uso de tela larga que deverá se estender a 2 cm 
mediais ao tubérculo púbico e a 3-4 cm acima do 
trígono de Hesselbach;
2) Cruzar as abas da tela próximas ao cordão 
espermático para evitar a recorrência lateral ao anel 
interno; 
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3) Prender a tela com duas suturas interrompidas nas 
extremidades e sutura contínua nas laterais para 
evitar que a tela sofra mobilização aos movimentos;
4) Posicionar a tela de maneira relaxada, para que 
não seja tracionada quando houver aumento da 
pressão intra- abdominal;
5) Identificar e proteger os nervos ileoinguinal, 
ileohipogástrico e genitais durante a cirurgia.

Fig 1 - Demonstração dos nervos do canal inguinal e a 
(7)extensão da tela no soalho inguinal .

Tabela 1- Taxas de recorrência após reparo aberto 
(10)com tela (reparo primário) .

     

        O tratamento das hérnias inguinais sofreu uma 
grande evolução nos últimos 24 anos. O 
reconhecimento de que a tensão excessiva na linha de 
sutura é a responsável primária pelas altas taxas de 
recorrência conduziu ao conceito da cirurgia sem 
tensão.
      Hoje, a técnica de Lichtenstein é a mais realiza-
da, com uma taxa de recidiva em torno de 1%. No 
entanto, deve-se buscar sempre a técnica correta e 
realizar o seguimento adequado dos casos, para que 
as recisivas sejam prontamente identificadas e  

solucionadas, evitando maior morbidade para os 
pacientes.
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em crianças, entretanto a ultrassonografia auxilia na 
confirmação diagnóstica ou no diagnóstico 
diferencial. Em casos inconclusivos, a tomografia 
computadorizada (TC) pode ser utilizada como 
ferramenta adicional. Assim, exames complemen-
tares aumentam a acurácia e diminuem a incidência 
de laparotomias com apendicectomias negativas, 
desde que exista uma equipe qualificada e 
disponibilidade de equipamentos adequados.

        The acute appendicitis constitutes the principal 
cause of inflammatory abdomen in the childhood and 
adolescence. The diagnosis of the acute appendicitis in 
the infantile population still represents difficulty to 
the physician, because in the initial phases of the 
disease the symptoms are not so evident and can be 
confused with other pathologies common to the 
childhood. In attempt to avoid a high rate of 
unnecessary surgical procedures, more efforts have 
been tried to obtain a standardization of the 
diagnostic methods. In fact, this work seeks to present 
an updated revision on the several methods for 
diagnosis used in the acute appendicitis in children 
with intention to conclude which of them now 
available for diagnosis would be the most appropriate 
to the definitive diagnosis of the acute appendicitis in 
the childhood in our region. Conclusion: The 
complete clinical history and physical exam have 
important value in the diagnosis of acute appendicitis 
in children, however the ultrasound helps the 
diagnosis confirmation and allows a differential 
diagnosis. In inconclusive cases, the computed 
tomography can be used as additional tool. Like this, 
complimentary exams increase the accuracy and 
reduce the negative appendicectomy, since it exists a 
qualified team and readiness of appropriate 
equipments.  

        A apendicite aguda constitui a principal causa de 
abdome inflamatório na infância e adolescência. O 
diagnóstico da apendicite aguda na população 
infantil ainda representa dificuldade aos clínicos, 
visto que nas fases iniciais da doença os sintomas não 
são tão evidentes, podendo ser confundidos com 
outras doenças comuns à infância. Objetivo: Na 
tentativa de se evitar uma taxa elevada de 
procedimentos cirúrgicos desnecessários, cada vez 
mais se tem tentado obter uma padronização da 
utilização de meios diagnósticos adequados.        
Devido a este fato, este trabalho visa a apresentar uma 
revisão atualizada sobre os diversos métodos 
diagnósticos utilizados na apendicite aguda em 
crianças, com intenção de concluir qual dos métodos 
diagnósticos disponíveis atualmente seria o mais 
adequado ao diagnóstico eficiente da apendicite 
aguda na infância em nosso meio. Conclusão: A 
história clínica e o exame físico bem realizados têm 
importante valor no diagnóstico de apendicite aguda
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        A apendicite aguda constitui a principal causa 
de abdome inflamatório na infância e adolescência. 
Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais freqüente 

(1)na faixa etária de quatro a 15 anos  . 
       Cerca de 250.000 casos novos são diagnosticados 
por ano nos Estados Unidos. O risco estimado de se 
desenvolver apendicite durante a vida é de 8,6% para 

(2)homens e 6,7% para mulheres . O diagnóstico de 
apendicite aguda corresponde a cerca de 12% dos 

(3)quadros de abdome agudo em crianças . Em cerca de 
30 a 74% dos casos de apendicite ocorrem 
complicações. As mais freqüentes costumam ser a 
perfuração e os abscessos intraperitoniais. A 
letalidade nas apendicites não perfuradas é menor 
que 1%, porém esse índice pode chegar a 5% quando 

(4)o diagnóstico é tardio .
     A apresentação clássica da apendicite aguda 
traduz-se por início com dor epigástrica ou 
periumbilical, seguida de anorexia, náuseas e 
vômitos. O diagnóstico da apendicite pode ser feito 
através da história clínica associada ao exame físico, 
porém, quando apenas o método clínico é utilizado, 
pode-se observar um índice de 15 a 30% de 

(5)laparotomias não terapêuticas .
        O diagnóstico da apendicite aguda na população 
infantil ainda é uma dificuldade aos clínicos, visto 
que nas fases iniciais da doença os sintomas não são 
evidentes, podendo ser confundidos com outras 
doenças comuns à infância. Na tentativa de se evitar 
uma taxa elevada de procedimentos cirúrgicos 
desnecessários, cada vez mais se tem tentado obter 
uma padronização da utilização de meios 
diagnósticos adequados.

       O interesse pelo estudo deste tema se baseia no 
fato de ainda haver um alto índice de 
apendicectomias realizadas em crianças com 
apêndices normais e também por ocorrer maior taxa 
de complicações quando o diagnóstico precoce não é 
realizado. 
    Desta forma, nosso principal objetivo neste 
trabalho é apresentar uma revisão atualizada sobre 
os diversos métodos diagnósticos na apendicite aguda 
em crianças, com a intenção de compará-los de forma 
a evidenciar as principais vantagens e desvantagens 
de cada método e, ao final desta, concluir qual dos 
métodos diagnósticos disponíveis na atualidade seria 
o mais adequado para o diagnóstico definitivo da 
apendicite aguda na infância em nosso meio.

       Foram utilizados como base para a pesquisa 
livros-texto de pediatria e cirurgia pediátrica. A 
procura por artigos científicos foi realizada através
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da página eletrônica da BIREME, utilizando-se como 
bases de dados o MEDLINE e o LILACS. A pesquisa no 
MEDLINE foi restrita para trabalhos publicados entre 
1993 e 2005, onde foi utilizada a palavra 
“apendicite”, sendo encontrados 3370 artigos. A 
partir daí a busca foi refinada, adicionando-se a 
palavra “diagnóstico”, totalizando 1077 trabalhos.  
Posteriormente, foi acrescentada a palavra “criança”, 
restringindo a pesquisa a 331 trabalhos, 11 dos quais 
foram escolhidos. No LILACS, a pesquisa foi realizada 
do mesmo modo, resultando em 15 artigos, sendo 3 
selecionados. Mais 10 artigos foram incluídos, tendo 
como base as referências utilizadas nas publicações 
escolhidas. 

Escore de Alvarado
       Na busca de diagnósticos mais precisos e precoces 
para o diagnóstico de apendicite aguda, muitos 
métodos têm sido criados com base na história clínica, 
no exame físico e em exames complementares não 
invasivos. Entre os métodos mais utilizados está o 
escore de Alvarado e o escore de Alvarado modificado.
       O escore de Alvarado é baseado em três sintomas, 
três sinais e dois achados laboratoriais (Quadro 1).   
Um valor no escore maior que cinco ou seis pontos é 
compatível com apendicite e o paciente deve 
permanecer em observação. Quando o valor é maior 
que sete ou oito pontos indica maior probabilidade de 
apendicite, e valor de nove ou dez pontos é compatível 
com alta probabilidade da doença. Nos dois últimos 

(6)casos a apendicectomia pode ser indicada  .
     Um estudo desenvolvido no Instituto Materno-
Infantil de Pernambuco (IMIP), em Recife, com uma 
amostra de 76 crianças e adolescentes admitidos na 
emergência pediátrica, apontou uma sensibilidade de 
72,2%, especificidade de 86,4%, valor preditivo 
positivo de 92,9% e valor preditivo negativo de 
55,9%, utilizando o ponto de corte na escala de 

(7)Alvarado de sete pontos ou mais .

                QUADRO 1- ESCORE DE ALVARADO

Ultrassonografia
       A utilidade do uso da ultrassonografia (USG) nas 
crianças tem sido documentada em uma larga série de 
estudos, descrevendo uma sensibilidade entre 50 e 
100% na detecção da apendicite aguda, com uma
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  Sintomas Migração da dor       1 

 Anorexia        1 

 Náuseas e/ou vômitos      1 

  Sinais Defesa de parede  no quadrante inferior direito do abdome  2 

 Dor à descompressão      1 

 Elevação da temperatura      1 

  Laboratório Leucocitose       2 

 Desvio à esquerda       1 

  Total          10 

        

 

ObjetivoObjetivo
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(8)especificidade de 88 a 99% e acurácia de 82 a 99% .   
As principais vantagens da USG são seu baixo custo, a 
ausência de radiação ionizante, boa disponibilidade e 
pela possibilidade de fazer o diagnóstico diferencial 
com doenças ovarianas que freqüentemente 
mimetizam a apendicite aguda nas pacientes do sexo 

(9)feminino . Sua principal desvantagem relaciona-se 
com o fato de ser um método operador-dependente e 
também por apresentar grande variedade na técnica 

(10)utilizada no exame , explicando os diferentes 
resultados.
      Em um estudo randomizado realizado no John 
Hunter Hospital e no John Hunter Children's Hospital 
(Austrália), envolvendo 302 pacientes de idade entre 
5-82 anos com diagnóstico prévio de apendicite 
aguda revelou uma sensibilidade de 94,7% e 

(11)especificidade de 88,9% pela USG . No estudo 
conduzido por Schulte e cols., baseado em um grupo 
de 1285 crianças com suspeita de apendicite aguda, 
apresentou sensibilidade e especificidade de 92 e 98% 
respectivamente, valor preditivo positivo de 90% e 
valor preditivo negativo de 98%. Os autores também 
concluíram que a USG é de grande valia na realização 

(12)de diagnóstico diferencial . Dilley e cols. analisaram 
2056 exames ultrassonográficos, concluindo que a 
USG apresenta sensibilidade de 89% e especificidade 
de 95%, valor preditivo positivo de 86% e valor 

(13)preditivo negativo de 96%  . 

Tomografia Computadorizada
   A principal vantagem da tomografia 
computadorizada (TC) é a menor dependência do 
operador, em relação à USG, refletindo em uma 

(9)maior acurácia . Em relação às desvantagens da TC 
estão a radiação e o uso de contraste intravenoso ou 

(8)gastrointestinal, quando necessário  .
         Estudos recentes sugerem que a TC pode aumen-
tar a acurácia do diagnóstico, fornecendo bases mais 
fidedignas na identificação de crianças com 
apendicite, reduzindo dessa forma a taxa de 
apendicectomias, sem o aumento da taxa de 

(14,15)perfurações  .
     Em trabalho realizado com 154 crianças com 
suspeita de apendicite e que foram submetidas à TC  
gastrointestinal com contraste, foi encontrada alta 
sensibilidade e especificidade, com valores de 95 e 

(14)94% respectivamente . Em um outro estudo 
retrospectivo incluindo 609 pacientes hospitalizados 
com possível quadro de apendicite, foi realizada TC  
em 75 pacientes e apresentaram uma sensibilidade e 

(15,16)uma especificidade de 97 e 97 % respectivamente . 
D'Ippolito e colaboradores avaliando 52 crianças com 
suspeita de apendicite aguda através de TC sem 
contraste, concluiu que esta apresenta sensibilidade 
de 91%, especificidade de 100%, valor preditivo 
positivo foi de 100% e valor preditivo negativo de   

(17)67% .  

Ultrassonografia e Tomografia Computadorizada
     No Children´s Hospital Boston, entre julho e 
dezembro de 1998, as crianças com suspeita de 
apendicite foram submetidas inicialmente à USG 
pélvica. Se o resultado fosse compatível com 
apendicite, a laparotomia era realizada; se a USG 
fosse negativa ou inconclusiva, a TC com contraste 
retal era realizada. Este protocolo apresentou 
sensibilidade de 94%, especificidade de 94%, valor 
preditivo positivo de 90%, valor preditivo negativo de 

(8,18)97% e acurácia de 94%  .
   Kaiser e cols. num estudo randomizado 
compararam a USG unicamente com a combinação 
da USG e TC. Comparando com a USG unicamente, a 
combinação das duas modalidades aumentou a 
sensibilidade de 86 para 99%, entretanto a 
especificidade diminuiu de 95 para 89% e a acurácia 
não apresentou diferença significativa, de 92 para 

(19)93%  .

         A história clínica e o exame físico bem feitos têm 
importante valor no diagnóstico de apendicite aguda 
em crianças, entretanto, a USG auxilia na 
confirmação diagnóstica ou no diagnóstico 
diferencial com outras doenças inflamatórias da 
região ileocecal. Em casos inconclusivos a TC pode ser 
utilizada como ferramenta adicional. Assim, exames 
complementares aumentam a acurácia e diminuem 
as apendicectomias negativas, desde que exista uma 
equipe qualificada e disponibilidade de equipamentos 
adequados. 
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que no exame neurológico inicial foram de 66%, 45% 
e  61% r e spe c t i vamen t e .  A  t omogra f i a  
computadorizada é mais sensível e específica na 
detecção de anormalidades intracranianas que o 
Raio-X simples de crânio, pois sua sensibilidade e 
especificidade foi de 21 a 100% e de 53 a 97%, 
respectivamente. Discussão: A presença de 
hematomas de couro cabeludo é um indicador clínico 
útil nas crianças assintomáticas, principalmente nas 
menores de um ano de idade. Estes achados sugerem 
que a triagem radiológica deva ser direcionada a dois 
grupos de pacientes: 1) com sinais e sintomas de lesão 
cerebral; 2) assintomáticos, mas com hematoma 
significante de couro cabeludo. Conclusão: A 
tomografia computadorizada de crânio é indicada 
não apenas para as crianças sintomáticas, mas 
também para as que tenham um significativo 
hematoma de escalpe. As crianças assintomáticas 
com mais de três meses de idade, que não tenham um 
hematoma significativo, podem ser conduzidas sem 
tomografia computadorizada.

      Introduction: The trauma of skull represents the 
most frequent cause of neurosurgery attendance of 
urgency and constitutes an important social problem, 
showing high rates of morbidity and mortality. The 
most frequent mechanism of trauma is the fall 
(70%). The clinical evaluation of the trauma is 
initiated with data of history such as clinical signs 
and symptoms, type of intracranial injury (ICI) and 
delayed time between the trauma and the attendance. 
The image method is an alternative to the ICI 
diagnosis, being first used the skull X-Ray and the  
Computed Tomography (CT). This report is justified 
by the great frequency of head trauma in the infantile 
population and the difficulty for choosing the best 
diagnostic, clinical and/or radiological method. 
Objective: to evaluate, in the absence or presence of 
signals and clinical symptoms, if it’s necessary to 
accomplish with the help of an image method to 

    Introdução: O trauma de crânio representa a 
causa mais freqüente de atendimento neurocirúrgico 
de urgência e constitui um importante problema 
social, devido a seus altos índices de morbidade e 
mortalidade. O mecanismo mais freqüente de trauma 
é a queda (70%). A avaliação clínica do traumatismo 
inicia-se com dados de história referentes ao tipo de 
trauma cranioencefálico (TCE), tempo decorrido 
entre o traumatismo e o atendimento, além dos sinais 
e sintomas clínicos. O método de imagem é uma 
alternativa para se realizar o diagnóstico de TCE, 
sendo que os mais utilizados são o Raio-X de crânio e a 
Tomografia Computadorizada (TC). Nosso trabalho 
se justifica devido à grande freqüência do trauma 
cranioencefálico na população infantil e da 
dificuldade de se escolher o melhor método 
diagnóstico, clínico e/ou radiológico. Objetivo: 
Avaliar se, na presença ou ausência de sinais e 
sintomas clínicos, existe a necessidade da realização 
de um método de imagem para se diagnosticar lesão 
intracraniana no trauma cranioencefálico infantil. 
Resultados: A especificidade, a sensibilidade e a 
acurácia da tomografia computadorizada de crânio 
foi respectivamente de 85%, 70% e 82%, enquanto   
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diagnosis ICI in the head skull. Results: The 
specificity, the sensitivity and the accuracy of the skull 
CT were respectively of 85%, 70% and 82%, while in 
the initial neurological examination they had been: 
66%, 45% and 61% respectively. The CT is more 
sensible and specific in the detection of intracranial 
abnormalities; the sensitivity and specificity of the 
skull x-rays were respectively between 21% and 
100% and  in the initial neurological examination 
they had been between 53% and 97%. Discussion: 
The presence of scalp hematomas is a useful clinical 
pointer in the assymptomatic children, mainly in  
younger than one year of age. These findings suggest 
that the radiological selection must be based on two 
groups of patients: 1) with signals and symptoms of 
cerebral injury; 2) assymptomatic, but with 
significant scalp hematoma. Conclusion: The skull CT 
is indicated not only for the symptomatic children, 
but also for whom that have a significant scalp 
hematoma. In the assymptomatic children with more 
than three months of age, without a significant 
hematoma, can be lead without CT.

  O traumatismo cranioencefálico (TCE)
é qualquer agressão à cabeça do indivíduo que 
acarrete lesão anatômica ou comprometimento 
funcional isolado ou associado dos seguintes 
elementos: couro cabeludo, ossos cranianos, 

(1)meninges, encéfalo ou nervos cranianos . O trauma 
de crânio representa a causa mais freqüente de 
atendimento neurocirúrgico de urgência e constitui 
um importante problema social pelos seus altos 
índices de morbidade e mortalidade, correspondendo 
nos Estados Unidos a 500.000 atendimentos no 
Departamento de Emergência, 95.000 admissões 
hospitalares, 7.000 mortes e 29.000 lesões 
incapacitantes anuais, representando uma despesa de 

(2)um bilhão de dólares por ano .
     O TCE resulta de um impacto direto contra o 
segmento cefálico, da ação de forças inerciais e de 
aceleração e desaceleração que agem sobre o mesmo, 
ou do somatório desses mecanismos. As forças 
decorrentes do impacto direto são geralmente as 
responsáveis pelas fraturas e lesões encefálicas focais, 
enquanto que as forças inerciais ou devidas à 
aceleração ou desaceleração, são as grandes 

(1)responsáveis pelas lesões difusas . O mecanismo 
mais freqüente de trauma na infância é a queda, 
correspondendo aproximadamente a 70% dos casos 
(sendo que 50% ocorreram em alturas menores que 
um metro, 20% entre um e dois metros e 8% acima de 
dois metros); 20% estão relacionados a acidentes 
automobilísticos (dos quais 46% foram por acidentes 
com veículos automotores, 21,6% por atropelamento 
e 31,6% acidentes ciclísticos), além de outras causas  

Perspectivas Médicas, 16: 29-33, jan/dez 2005.

menos freqüentes que são: esportes (7%), ferimentos 
por arma de fogo (4,6%) e maus tratos (2,3%). Os 
locais mais freqüentes onde esses traumas ocorrem 

 (3,4)são nas próprias casas e na rua .
    A avaliação clínica do traumatismo inicia-se
com dados da história referentes ao tipo de TCE, 
tempo decorrido entre o traumatismo e o 
atendimento, perda de consciência, irritabilidade, 
l e targ ia ,  vômi tos ,  c r i s e s  convu l s i vas  e  

(3,4)sangramentos. . A presença, por exemplo, de 
equimose palpebral bilateral com sinais de 
hemorragias subconjuntivais, não havendo sinais de 
traumatismo direto sobre o globo ocular, sugere 
fratura de fossa craniana, enquanto que a presença de 
equimose retroauricular e otorragia sugerem fratura 

(5,6)de fossa craniana média . O exame clínico deve ser 
cuidadoso, atentando-se para sangramentos, 
hematomas, escoriações do segmento cefálico, além 
de sinais vitais que indiquem aumento da pressão 
intracraniana; durante a palpação deve-se procurar 
fraturas, afundamentos ósseos, fontanela abaulada 

(3,7,8)ou áreas de lesão da dura-máter . A inspeção e a 
palpação da coluna cervical devem ser feitas em toda 
a sua extensão, não se devendo mobilizar o segmento 
cefálico até que seja descartada lesão. Para a 
avaliação neurológica usa-se a escala de Glasgow, 
sabendo-se que ela não é apropriada para crianças 

(9,10,11)com idade inferior a dois anos . Sabe-se também 
que algumas crianças podem não apresentar mani-

(12)festações clínicas ou alterações no exame físico .
    Os métodos de imagem são alternativas que 
auxiliam no diagnóstico de TCE. Os mais utilizados 
são o Raio-x de crânio e a Tomografia 
Computadorizada (TC). A radiografia simples de 
crânio é indicada por ser um exame de fácil 
realização, acessível à maioria dos centros médicos e 
detecta rapidamente fraturas da calota craniana, 
disjunções traumáticas de suturas, níveis líquidos em 

 seios paranasais, corpos estranhos e pneumoencéfalo
(5,13) e tem sido utilizada mesmo que seu valor continue 

(2)controverso . A TC de crânio tem se tornado o 
método de escolha diagnóstica para pacientes com 
traumas de crânio, possibilitando a identificação com 
alta sensibilidade de lesões intracranianas como 

(3, 14 , 15)hemorragias agudas, compressões e herniações , 
porém é um método de alto custo e que exige sedação 
em pacientes jovens, o que pode acarretar riscos como 
hipóxia, apnéia, depressão prolongada do nível de 

 (2, 16, 17,18)consciência e aspiração .
         Este trabalho se justifica pela alta freqüência do 
trauma cranioencefálico na população infantil e da 
dificuldade de se escolher o melhor método 
diagnóstico, clínico e/ou radiológico, que consiga 
abranger as diferentes variantes como: idade da 
criança, o tipo de trauma, presença ou ausência de 
sinais e sintomas clínicos. 

IntroduçãoIntrodução
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   O objetivo deste trabalho é avaliar se,
na ausência ou presença de sinais e sintomas clínicos, 
existe a necessidade da realização de um método de 
imagem para se diagnosticar lesão intracraniana no 
trauma cranioencefálico infantil.

       Foi realizada uma completa revisão sistemática 
da literatura através da pesquisa em livros e nas bases 
de dados MEDLINE E PUBMED empregando a língua 
inglesa como idioma. As palavras-chave foram: “head 
injury”, “computed tomography”, “children”, 
“diagnosis”, “skull radiography”, “trauma”. A busca 
dos trabalhos limitou-se às publicações entre 1997 e 
2005. A partir dessa primeira triagem foram 
encontrados 748 artigos, dos quais 60 eram do tipo 
“revisão” e 14 do tipo “metanálise”. Em seguida, 
foram selecionados a partir do título e resumo, 119 
artigos. Após esta seleção prévia, 22 artigos 
científicos publicados em revistas indexadas, foram 
escolhidos, esmiuçados, estudados e discutidos para 
elucidação e elaboração do trabalho.

        Foram analisados integralmente os 22 artigos, 
os quais correlacionavam os valores estatísticos entre 
os métodos diagnósticos utilizados no TCE, 
manifestações clínicas e métodos de imagem.
   Segundo Dunning et al, a TC apresentou 
sensibilidade de 100% e especificidade de 51%, tendo 
valor preditivo posi-tivo de 10% e valor preditivo 

(13)negativo de 100% .
     Weber et al constataram que a especificidade, a 
sensibilidade e a acurácia da TC de crânio foi 
respectivamente de 85%, 70% e 82%, quando 
comparada ao diagnóstico baseado no exame 
neurológico inicial, onde os valores encontrados 

(19)foram: 66%, 45% e 61%, respectivamente .
        Segundo Haydel, a sensibilidade da TC de crânio 

(20)foi de 95 a 100% .
     Homer e Kleinman observaram através de seu 
estudo, que a TC é mais sensível e específica na 
detecção de anormalidades intracranianas, sendo 
que a sensibilidade e especificidade das radiografias 
simples de crânio foram respectivamente de 21 a 

(21)100% e de 53 a 97% .
               De acordo com a literatura pesquisada os valores 
preditivos positivos e negativos dos principais 
achados clínicos foram: perda da consciência (9,0 e 
91,2%); letargia (10,0 e 92,9%); convulsão (20,0 e 
92,2%); vômito (10,9 e 92,5%); amnésia (11,4 e 
91,8%); tontura (8,2 e 91,3%) e fontanela abaulada 

 (4)(14,3 e 91,5%) .
      Através da análise estatística feita por Schutzman 
e Greenes, montrou-se que história de letargia e

irritabilidade, depressão do estado mental, fontanela 
abaulada, sinais vitais anormais e aumento da 
pressão intracraniana foram associados com lesão 
intracraniana. Perda de consciência, convulsão e 
vômitos não foram associados com essa lesão. Entre 
as crianças que realizaram TC e que tinham uma 
história clínica de letargia e fontanela abaulada, foi 
encontrada uma associação com acometimento 
intracraniano. Todos os sinais e sintomas clínicos 
foram indicadores de baixa sensibilidade para indicar 
lesão cerebral para aquele grupo de estudo, pois 
apenas 52% dos pacientes apresentaram um sinal ou 
sintoma de lesão intracraniana, sendo os 48% 

(22)restantes assintomáticos  . Segundo Kimberly et al, 
cujo grupo estudado foi de 321 pacientes, 266 (83%) 
eram assintomáticos e 55 (17%) sintomáticos, tendo 
sido observado ainda que 59% de todos os pacientes 
que apresentavam lesão intracraniana eram 

(4)assintomáticos .
      Murgio et al. realizaram um estudo em que 89%
das crianças realizaram raio-x de crânio e 85,7% TC; 
das radiografias realizadas, 10% apresentaram 
alterações patológicas. TC e raio-x com resultados 
ambos patológicos,  representaram 2% do total, 
enquanto que 1,6% correspondiam as crianças com 
raio-x normal e alteração tomográfica, porém TC 
normal e presença de alterações radiológicas 

(3)totalizaram 2,9% .

       De acordo com os artigos analisados, os sintomas 
e sinais clínicos de lesão cerebral são indicadores 
insensíveis de lesão intracraniana nas crianças,
pois 59% das que a apresentaram eram 

(4,12)  assintomáticas . Por isso, a ausência de sintomas 
não exclui a presença de lesão cerebral.
  Diante deste fato, questionou-se qual seria
o exame de imagem mais apropriado para auxiliar o 
médico nos casos de crianças assintomáticas, que 
teriam maior probabilidade de ter lesão cerebral.    
Dentre os vários fatores que devem ser levados em 
conta para tal escolha, podemos citar a idade inferior 
a dois anos, principalmente nos três primeiros meses 
de vida, pois estes possuem um risco maior de injúria, 
já que aproximadamente 10% deste grupo tinham 
lesão intracraniana demonstrada pela TC enquanto 
que as crianças assintomáticas com idade superior a 
três meses de idade que não tiveram um hematoma 
significativo foram acompanhadas com segurança 

(12)sem a realização de TC . Outro dado interessante foi 
a relação entre o mecanismo do trauma e a probabi-
lidade de lesão: quedas diretas de alturas maiores de 
três pés, equivalente a aproximadamente 1 metro e de 
escadas, são mais prováveis para resultar lesão do que 

(12, 13)quedas de alturas menores do que estas .
     A presença de hematomas de couro cabeludo é
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um indicador clínico útil nas crianças assintomáticas, 
pois este está fortemente relacionado com a fratura de 
crânio, principalmente em crianças menores de um 
ano de idade. Estes achados sugerem que a triagem 
radiológica deve ser direcionada a dois grupos de 
pacientes: naqueles com sinais e sintomas de lesão 
cerebral e nos assintomáticos que apresentam 
hematoma significante de couro cabeludo. Na 
Harvard Medical School, o raio-x de crânio foi usado 
como estudo inicial para as crianças assintomáticas e 

(12)nas com fratura craniana realizou-se uma TC .
       Tradicionalmente, os autores recomendam uma 
conduta mais conservadora na evolução do 
diagnóstico de TCE infantil, argumentando que as 
crianças têm risco aumentado de lesão intracraniana 
e que os sinais e sintomas de dano cerebral podem não 
estar evidentes. Estudos anteriores relataram que 
uma importante parcela das crianças com lesão 
intracraniana tem estado neurológico normal, além 
da ausência de manifestações clínicas de alterações 
cerebrais. Esses estudos concluíram que a fratura de 
crânio ou anormalidades no exame do couro 
cabeludo associado à fratura de crânio adjacente 
podem ser um indício de lesão intracraniana, mesmo 

(12)em crianças assintomáticas .
        A indicação para a realização da TC é a presença 
de manifestações clínicas como: estado mental 
alterado, deficiência neurológica focal, fratura de 

( 4 )crânio e convulsão , porém nos casos 
assintomáticos, os critérios para a realização de TC 
ainda são controversos, já que muitos trabalhos 
mostram a dificuldade para selecionar as crianças 
que possuam indício de lesão, mesmo com raios-x sem 

(6, 7, 13, 18)alterações .
   Em um estudo multicêntrico, 23,3% das
crianças com lesões leves e Glasgow 14 ou 15 
apresentaram TC com alterações, demonstrando que 
uma em cada cinco crianças com esse tipo de lesão 
teve alterações tomográficas. Neste estudo, 
recomenda-se que pacientes com lesão leve devem 
fazer TC caso apresentem alteração do estado mental, 
exame neurológico anormal, perda da consciência ou 
história de amnésia, reforçando a necessidade de uma 
maior atenção para TC alterada nos pacientes que 
tiveram raio-x sem alterações, devido ao risco de 

(3)lesões e conseqüentes complicações .  

       Através dos estudos anteriores, observou-se que 
atualmente ainda não existe um consenso sobre as 
indicações dos exames de imagem no TCE infantil, 
pois não foram estabelecidas diretrizes que realmente 
direcionem os médicos em sua conduta e auxiliem sua 
decisão a respeito do melhor método de imagem para 
o diagnóstico no TCE infantil.
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      Conclui-se que a lesão intracraniana na criança 
ocorre, freqüentemente, mesmo na ausência de sinais 
e sintomas clínicos. Embora a maioria das crianças 
assintomáticas evolua bem com uma conduta 
conservadora, uma pequena parcela delas poderá 
requerer uma terapia específica. As crianças mais 
jovens, especialmente as com idade inferior a três 
meses, têm um risco aumentado para lesão craniana, 
sendo assim, todas necessitarão de algum exame de 
imagem, principalmente TC. Muitos casos de lesões 
assintomáticas são detectados por um exame de 
imagem, principalmente nas crianças que 
apresentam hematoma de escalpe, o qual é um 
indicador indireto de fratura de crânio. 
   Portanto recomendamos que a TC de crânio seja 
indicada não apenas para as crianças sintomáticas, 
mas também para as que tenham um significativo 
hematoma de escalpe. Já as crianças assintomáticas 
com menos de três meses de idade, também devem 
realizar a TC, enquanto que nas crianças com mais de 
três meses de idade, que não tenham um hematoma 
significativo, poderão ser acompanhadas e 
conduzidas sem a realização deste exame.
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that broad surgical ablation from posterior portions 
of the nasal septum don’t restrict the nasal function, 
which is observed in practice. On the revised literature 
were founded only eight descriptions, increasing the 
importance of this report.      

          Defeitos no septo nasal podem ser causados por 
alterações no crescimento, trauma, infecção, 
irritantes inalatórios, seqüelas cirúrgicas e 

(1,2,3)neoplasias . Tendem a estar localizados na região 
ântero-inferior do septo nasal e geralmente são 
detectados em conseqüência dos sintomas que 
desencadeiam, tais como obstrução,  formação de 

(1)crostas e assobio . As malformações congênitas do 
nariz estão freqüentemente associadas a 
malformações de estruturas e regiões anatômicas 
próximas, principalmente estenose craniofacial e 
síndromes de fissura facial. A malformação isolada 
congênita do nariz é uma entidade muito rara e 
quando é assintomática pode facilmente passar 

(3)desapercebida . A agenesia do vômer é atribuída a 
um distúrbio embriológico ou à ossificação imatura 
do vômer. A entidade “Defeito Congênito do Vômer” 
foi primeiramente relatada por Mohri et al. em seis 

(1)casos . Posteriormente por Dogru H et al. em dois 
(2)casos . Os autores apresentam um paciente portador 

de agenesia de vômer casualmente diagnosticado 
durante a investigação de uma queixa de obstrução 
nasal.

        Paciente do sexo masculino, 10 anos de idade, 
em acompanhamento otorrinolaringológico há 4 
anos, queixava-se de obstrução nasal crônica 
intermitente, com piora à noite e remissão durante 
tratamento com corticóide tópico nasal, sistêmico e 
antihistamínico sistêmico. Associado à queixa de 
obstrução apresentava cefaléia frontal e malar 
bilateral matinal em peso há 2 anos, com intensidade 
variando de moderada a severa, que se acentuava nas 
crises de obstrução nasal, coriza purulenta, espirros, 
prurido e rinorréia pós-nasal de mesmo aspecto. Não 

      Malformações congênitas do nariz, embora ra-
ras, quando encontradas, estão freqüentemente 
associadas a outras malformações de estruturas 
próximas ao nariz. Os autores relatam um paciente de 
10 anos de idade, portador de agenesia de vômer 
diagnosticada por tomografia computadorizada a 
partir de um achado de exame nasofibroscópico 
flexível, sem apresentar sinais ou sintomas 
relacionados a esta malformação. Este fato confirma a 
teoria de que grandes remoções cirúrgicas da porção 
posterior do septo nasal não interferem 
significativamente com a função nasal, o que 
realmente é observado na prática. Na literatura 
pesquisada foram encontrados somente 8 casos 
relatados, daí a relevância do caso descrito. 

      Nasal congenital defects are often associated with 
defects in more than one surrounded structures. The 
authors report one patient, ten years old, with 
vomerine congenital defect, diagnosed by 
computerized tomography based on flexible 
endoscopic endonasal findings, without complaints 
related to this defect. This event sustains the concept 
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apresentava queixas otológicas. Informou a mãe que 
teve gestação sem intercorrências, parto normal e que 
o crescimento constitucional do paciente foi normal. 
No exame otorrinolaringológico apresentava 
dentição normal, mordedura normal, palato ogival 
grau I, tonsila palatina grau I bilateral, e a parede 
posterior da orofaringe apresentava pequenas 
granulações linfóides. A transiluminação e a 
palpação dos palatos duro e mole não possibilitaram 
identificação de fissura óssea nem submucosa, 
respectivamente. A rinoscopia anterior apresentava 
vestíbulos livres, crista septal inferior grau II em área 
IV de Cottle para a esquerda, conchas inferiores com 
hipertrofia grau II bilateral, hipertrofia de adenóides 
grau II, ausência de vômer e drenagem de secreção 
purulenta pelos meatos médios. A nasofibroscopia 
evidenciou uma falha na metade póstero-inferior do 
septo nasal, com ausência de estrutura anatômica na 
topografia do vômer (Figura 1). Os achados da 
tomografia computadorizada encontram-se 
ilustrados nas Figuras 2 a 6. 

Figura 1 - Imagens nasofibroscópicas da cavidade nasal 
direita. Em A e B pode-se evidenciar a ausência da porção 
óssea posterior do septo nasal. 
S = septo nasal; CI = concha inferior; CM = concha média; 
V = local vazio correspondente à localização do vômer.   

Figura 2 - Tomografia Computadorizada dos seios da face 
na posição coronal em corte anterior mostra a presença de 
um desvio do septo nasal em forma de “S” e obstrução dos 
complexos óstio-meatais produzindo sinusite maxilo-
etmoidal.
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Figura 3 - Tomografia Computadorizada dos seios da face 
na posição coronal em corte intermediário mostra ausência 
da estrutura óssea póstero-inferior do septo nasal, 
acentuado espessamento da mucosa de revestimento dos 
seios maxilares e de algumas células etmoidais.

Figura 4 - Tomografia Computadorizada dos seios da face 
na posição coronal em corte posterior mostra ausência de 
estrutura óssea do septo nasal e espessamento da mucosa de 
revestimento dos seios esfenoidais. 

Figura 5 - Tomografia Computadorizada dos seios da face 
na posição axial mostra ausência da estrutura óssea do 
septo nasal posterior e hipotransparência dos seios 
maxilares.  

Figura 6 - Tomografia computadorizada dos seios da face e 
cavidades nasais em posição axial evidencia ausência do 
septo nasal ósseo posterior, fossas ptérigo-palatinas e 
nasofaringe livres. 
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     O septo nasal é formado por um esqueleto 
osteocartilaginoso recoberto por mucoperiósteo e 
mucopericôndrio ricamente vascularizados. O 
esqueleto ósseo é formado ântero-superiormente pela 
lâmina perpendicular do etmóide, ântero-
inferiomente pela crista da maxila e póstero-
inferiomente pelo vômer. A causa mais freqüente de 
defeito no septo nasal é a iatrogênica, conseqüente a 
uma lesão da mucosa nasal bilateral durante uma 
septoplastia. Malformações congênitas do nariz estão 
freqüentemente associadas com malformações de 
estruturas e regiões anatômicas próximas, 
principalmente estenose craniana e síndrome da 
fenda facial. O septo nasal primitivo é constituído 
totalmente de cartilagem, posteriormente a 
ossificação de sua porção superior formará a lâmina 
perpendicular do etmóide, a região póstero-inferior 
constituirá o vômer, permanecendo na região ântero-

(2)inferior a cartilagem quadrangular . 
        A ossificação facial é passiva, oposição-reabsor-
ção, dependente da constante adaptação de fatores, 
como o desenvolv imento do cérebro,  o  
desenvolvimento dos olhos e a pneumatização dos 
seios, entre outros. A ossificação condral responde a 

(3)influências genética e hormonal . O grau de 
maturidade do centro de ossificação pode justificar a 
variedade no tamanho e na forma dos defeitos. 
      O primeiro sinal de ossificação do osso vomeriano 
humano aparece na oitava semana de gestação, 
caracterizado pela ossificação na membrana que 

(2)recobre a cápsula nasal cartilaginosa . O primeiro 
sítio de ossificação do vômer é observado sob a forma 
de dois centros bilaterais antes da ossificação nasal. 
Esses centros de ossificação estão localizados entre a 
cartilagem septal medialmente e os nervos 
nasopalatinos lateralmente. Posteriormente se 
fundem caudalmente abaixo do septo nasal 
cartilaginoso, mudando para um osso em forma de 
“U” quando observado no plano coronal. Por aposição 
óssea caudal, a forma em “U” muda gradualmente 

(4)para “Y” . 
      Uma explicação para a ausência isolada de um 
osso no corpo humano poderia ser a Síndrome de 
Gorham ou osteólise essencial, que produz 
desaparecimento progressivo e assintomático, 
adquirido e/ou espontâneo de ossos do esqueleto. O 
osso da face mais afetado é a mandíbula, sendo que 
outros ossos próximos podem ser afetados. Com base 
no desenvolvimento embriológico, duas causas 
podem ser propostas.  A primeira é a “imaturidade do 
centro de ossificação”, que pressupõe a presença de 
um centro de ossificação imaturo ou incomplete, que 
levaria a um desenvolvimento incompleto e/ou a 
absorção subseqüente do vômer. A segunda teoria é a 
da “extensão posterior”, a qual sugere que o 

crescimento do septo nasal primário para baixo 
poderia ser impedido, de maneira que a porção 
posterior do septo não chega ao palato quando as 
duas metades palatais bilaterais se fundem 

(1)completamente .   
      Além de outros ossos do esqueleto orofacial, o 
vômer apresenta uma participação na função de 
transferência de tensões pressóricas durante a 
mastigação, para a base do crânio, à medida que sua 
simetria funciona como um suporte rígido, 
endurecendo o palato duro e adicionando 

(5)considerável estabilidade desta porção do esqueleto . 
Pode-se afirmar que queixas obstrutivas nasais não 
estão relacionadas à ausência do vômer. Os seis casos 
relatados por Mohri e col. (2000) não apresentavam 
qualquer queixa de obstrução nasal, enquanto os dois 
casos descritos por Dogru e o presente caso relatado 
apresentavam obstrução nasal decorrente de um 
quadro de rinossinusite crônica. O achado anatômico 

(1,2)é portanto invariavelmente acidental . 
      Enfatiza-se a importância do conhecimento e da 
busca desta anomalia nos pacientes submetidos à 
endoscopia nasal, bem como o pequeno número de 
casos descritos, talvez em decorrência da insuficiência 
diagnóstica.  
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Ménétrier. O interesse do caso descrito é mostrar uma 
provável correlação entre a ingestão de objetos 
metálicos e a gastropatia hipertrófica.

      The Ménétrier’s disease, also known as hyper-
plastic gastropathy, is a clinical condition not well 
defined that is characterized by the presence of giant 
folds in deep and the body of the stomach, with 
histological pattern of foveolar hyperplasia, atrophy 
of the glands and expressive increase on the thickness 
of the mucosa, reducing the parietals frame number 
which causes hipo or acloridria. Generally, is 
associated with the loss of proteins through the 
gastric mucosa, which can occur due to paracellular 
loss, secondary to the widening of the intercellular 

(1)junctions of the gastric epithelium .
      The authors report one patient 24 years old, 
schizophrenia carrier, with perversion of the appetite 
(ingestion of metallic objects) that arrived to the 
Emergency room of the Hospital de Clínicas de Franco 
da Rocha, relate the ingestion of one nail, without 
other abdominal symptoms and during the surgery a 
compatible gastric hyperplasia with Ménétrier 
disease was diagnosed. The interest to the described 
case is to show a probable relationship between the 
ingestion of metallic objects and the hypertrophic 
gastropathy.

        Gastropatia hipertrófica é uma denominação 
que abrange um grupo de doenças do estômago que 
apresentam, em comum, aumento excessivo do 
pregueamento da mucosa, podendo ser identificadas 
ou suspeitadas macroscopicamente. A lesão básica, 
responsável por essa hipertrofia da mucosa, é a 
hiperplasia do epitélio foveolar e/ou secretor da 
mucosa. Classificam-se em três diferentes condições: 
Doença de Ménétrier; Gastropatia Hipertrófica-

(1,2)Hipersecretora e Gastropatia Hiperplásica.

         A Doença de Ménétrier, também conhecida como 
gastrite hipertrófica, é uma condição clínica pouco 
definida que se caracteriza pela presença de pregas 
gigantes no fundo e corpo do estômago, com padrão 
histológico de hiperplasia foveolar, atrofia das 
glândulas e aumento expressivo da espessura da 
mucosa, reduzindo o número de células parietais 
levando a hipo/acloridria. Geralmente, está associado 
à perda de proteínas pela mucosa gástrica, ocorrendo 
por perda paracelular secundária ao alargamento das 

(1)junções intercelulares do epitélio gástrico .
      Os Autores relatam um paciente de 24 anos de 
idade, portador de esquizofrenia, com perversão do 
apetite (ingestão de objetos metálicos) que procurou o 
Pronto-Socorro do Hospital de Franco da Rocha-SP, 
devido à ingestão de um prego, sem outros sintomas 
abdominais. Durante o ato cirúrgico foi diagnosticada 
uma hiperplasia gástrica compatível com Doença de 
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histopatológicas que podem variar de intensidade de 
paciente para paciente, sendo a lesão mais 
característica a hiperplasia das células foveolar e de 

(3)revestimento . O epitélio foveolar hiperplásico pode 
formar cistos de calibres variados, os quais, em 
determinadas regiões podem crescer, ocupar toda a 
espessura da mucosa e mais raramente atingir a 
submucosa. A camada muscular da mucosa torna-se 
irregular, de limites imprecisos e fibras musculares 
lisas proeminentes podem ser identificadas na lâmina 
própria. Uma das conseqüências é a hipotrofia ou 
mesmo atrofia completa das glândulas oxínticas, com 

(2,3)o paciente desenvolvendo hipocloridria .
     Essas lesões podem ser difusas ou regionais, 
acometendo principalmente a região da grande 
curvatura gástrica. Outra possibilidade é a 
ocorrência de metaplasia intestinal do epitélio 
h i p e rp lá s i c o ,  d e  onde  pode  d e r i va r  o  
adenocarcinoma. Mais raramente pode surgir, das 
glândulas oxínticas remanescentes ou de células 
indiferenciadas, o carcinoma de células parietais.  
Com certa freqüência os pacientes com Doença de 
Ménétrier apresentam perdas de proteínas através da 

(2,4,5)secreção gástrica .
      A etiologia da Doença de Ménétrier é desconhe-
cida. Publicações recentes têm questionado o papel do 
Helicobacter pylori na etiopatogenia da doença que, 
uma vez associada à presença da bactéria, a perda de 
proteínas desaparece após a erradicação da mesma 
(3).

        Paciente EAF, 24 anos de idade, sexo masculino, 
branco, natural de Bonsucesso (BA) e procedente de 
Francisco Morato, procurou o Pronto-Socorro de 
Cirurgia do Hospital de Clínicas de Franco da Rocha, 
acompanhado de sua mãe, relatando que o mesmo 
havia ingerido espontaneamente um prego de ferro 
há duas horas.  
   Paciente encontrava-se em tratamento de 
esquizofrenia no mesmo Hospital, em uso de 
medicação desde os sete anos por dificuldade de 
cognição, aprendizado e expressão, não conseguindo 
formar pensamentos coerentes. Mãe referiu que nos 
últimos dois anos notou um emagrecimento intenso 
no f i lho,  associado à pal idez cutânea,  
simultaneamente com o primeiro episódio de ingestão 
de peça metálica, com expulsão natural da peça nas 
fezes, passando a exercer maior vigilância sobre o 
filho a partir daquele episódio.
     Paciente submetido a exame físico no Pronto- 
Socorro, que evidenciou bom estado geral, sinais de 
desnutrição leve, desorientado no tempo e espaço 
(esquizofrenia), contactuante, descorado ++/4, 
hidratado, acianótico, anictérico e eupnéico. Pulso 68 
bpm e Pressão Arterial de 110 x 70 mmHg. Aparelho 
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respiratório e cardiovascular sem alterações. Ao 
exame abdominal, notava-se abdome plano, 
normotenso, indolor, com presença de massa palpável 
em região epigástrica, de aproximadamente 5 x 8 cm, 
móvel, não aderida a planos profundos, ruídos hidro-
aéreos presentes e descompressão brusca indolor.  
Após o exame físico, o paciente foi encaminhado ao 
Raio-X de abdome em 3 posições (fig. 1), onde foi 
visualizada grande quantidade de material metálico 
em topografia de epigástrio e hipocôndrio esquerdo, 
nas três radiografias, sem sinais de pneumoperitôneo 
ou de passagem de conteúdo para o intestino delgado. 
Paciente encaminhado para endoscopia digestiva 
alta, para tentativa de retirada do material por via 
endoscópica, porém sem sucesso, devido à grande 
quantidade de material e tamanho das peças 
encontradas. Paciente foi então internado para 
sol ic i tação de exames pré-operatórios e  
posteriormente encaminhado para a Cirurgia, uma 
vez que o mesmo não apresentava sinais de irritação 
peritonial ou de perfuração de víscera oca.

Figura 1 - Raio-x de abdome em pé evidenciando a 
localização e a grande quantidade de material metálico 
ingerido pelo paciente.

Exames Complementares

Ferro: 48 g/dl  (70-155)
Proteínas Totais: 5,1 g/dl (6,0-8,3)
Albumina: 2,8 g/dl (3,5-4,8)
Ferritina: 142 µg/l  (30-220)
Transferrina: 93 (200-350)
Hemoglobina: 9,0 g/dl (13-16)
Hematócrito: 28% ( 40-52)
VCM: 70 fL ( 80-100)
CHCM: 32 g/dl (32-35)
HCM: 23 pg (25-35)
Reticulócitos: 1,2% (0,5-2,0) 
Leucócitos: 9300 ( 2% de bastonetes)

Descrição Cirúrgica

        Paciente submetido à laparotomia exploradora 
mediana supra-umbilical, onde foi visualizado 
estômago de grandes proporções, repleto de material 
metálico. Foi realizada gastrotomia e restirados 
aproximadamente 750 gramas de material que
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incluíam pregos, parafusos, moedas, fragmento de 
uma faca, pino de dobradiça e outros objetos 
metálicos (Fig. 2). Durante a retirada observou-se 
que a mucosa gástrica estava espessada, com 
hiperemia reacional e aspecto hipertrófico (Fig. 3). 
Retirado fragmento de mucosa e encaminhada para 
estudo anatomopatológico. 

Figura 2 - Observa-se a variedade de objetos em relação ao 
tamanho e formato.

Figura 3 - Hiperplasia da mucosa gástrica evidenciada 
macroscopicamente.

Exame Anatomopatológico
Diagnóstico: Fragmentos de mucosa gástrica de 
padrão hiperplásico, com infiltrado inflamatório 
crônico intenso (figuras 4, 5 e 6), compatível com 
Doença de Ménétrier (exame registrado com o 
número B03/1135). 

                       

Figuras 4, 5 e 6 - Lâminas coradas com Hematoxilina-

Evolução

       O paciente evoluiu sem intercorrências no pós-
operatório, recebendo alta no quinto dia após a 
cirurgia, tendo sido instituídos tratamento clínico 
para a anemia, inibidor de bomba de prótons 
(omeprazol) e orientação dietética para a 
hipoalbuminemia e para a desnutrição. O paciente foi 
encaminhado ao Serviço de Psiquiatria para dar 
continuidade ao tratamento.

   Na  l i t e ra tu ra  méd i ca  en con t ra - s e
forte associação de esquizofrenia com perversão 
alimentar e esta com o quadro de desnutrição, o que é 
compatível com a Doença de Ménétrier, uma vez que 
ela causa hipoproteinemia, levando a uma deficiência 

(6,7,8)absortiva associada à anemia ferropriva . 
       São descritos vários casos de ingestão metálica, 
porém não relacionados à gastropatias e sim a 
deficiências minerais, como por exemplo de zinco e 
cobre. Desta forma, os pacientes com perversão 
alimentar sofrem as conseqüências desta, como 
dificuldade de absorção de outros minerais, 
perfurações e processos inflamatórios crônicos.
   Os pacientes com poucos s intomas
e hipoalbuminemia mínima não necessitam de 
tratamento específico. Outros, com úlceras 
associadas, podem beneficiar-se sintomaticamente 
com o tratamento para úlcera péptica. Caso seja 
encontrado o H. pylori em pacientes com Doença de 
Ménétrier, este deve ser tratado. Em alguns casos, os 
sintomas podem se resolver devido à cura da doença 
ulcerosa associada. Alguns pacientes podem ter 
indicação de ressecção gástrica parcial, em virtude da 
persistência dos sintomas abdominais e da 
hipoalbuminemia.   Embora os resultados da cirurgia 
sejam geralmente favoráveis, existe um potencial de 
recidiva da doença no estômago residual, após 
gastrectomia parcial. A gastrectomia total raramente 
é indicada, reservada aos casos de doença recidivante 

(2,4,5)e sintomas persistentes . 
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desde os lábios até o ânus, com lesões descontínuas e 
segmentares. O íleo distal é o sítio mais 
freqüentemente envolvido. O intestino delgado 
isolado está afetado em 15 a 30%, com o íleo distal e o 
cólon envolvidos em 40 a 60% e o intestino grosso em 
25 a 30%. A doença duodenal é encontrada em 0,5 a 
7% dos pacientes.
        Quanto à etiologia aventa-se que a hipótese 
mais favorecida é a da interação entre fatores 
genéticos e ambientais.
   A macroscopia intestinal revela aspectos de 
paralelepípedo, com áreas normais intercaladas com 
úlceras aftóides. À medida que o processo evolui, a 
parede intestinal vai ficando espessada, com 
estreitamento de sua luz, dando o aspecto de 
“mangueira de borracha”, podendo progredir para a 
estenose.
    Dor abdominal, diarréia, distensão abdominal, 
flatulência, náuseas e vômitos estão entre os 
principais sintomas. Perda de peso, anemia associada 
à enterorragia, febre e indisposição também podem 
ocorrer.
     O diagnóstico baseia-se na história, nos achados 
físicos (palpação de parede abdominal espessada, 
fístulas cutâneas, distensão), no exame especular 
direto (anuscopia), nos exames laboratoriais 
(esteatorréia, hipoalbuminemia) e nos estudos por 
imagem (colonoscopia, RX contrastado).
      O diagnóstico diferencial é feito com Salmonelose, 
Shigelose, febre tifóide, tuberculose intestinal, 
retocolite, apendicite, linfoma.
      Várias são as complicações decorrentes da Doença 
de Crohn: as sistêmicas ocorrem em 30% dos 
pacientes, sendo as mais comuns o eritema nodoso, a 
piodermite gangrenosa, iriíte, uveíte, artrite, 
espondilite, pericolangite e estomatite aftosa; as 
intestinais incluem abscessos, fístulas e lesões 
anorretais. Perfuração livre e hemorragia são 
incomuns, mas o risco de colelitíase está aumentado. 
Os pacientes com Doença de Crohn do intestino grosso 
podem desenvolver megacólon tóxico, uma condição 

      A Doença de Crohn é uma entidade nosológica
que possui particularidades e complicações. Uma 
delas é a obstrução intestinal, para cuja solução estão 
surgindo novas técnicas cirúrgicas e aperfeiçoando-se. 
O exemplo discutido neste trabalho é a 
estrituroplastia, que traz menores danos, com 
maiores benefícios e melhores resultados para o 
paciente. 

   The Crohn`s Disease is an ill which has own 
particularities and complications, like bowel 
obstruction. However, new techniques of surgery have 
been appeared which became better. The example is 
the stricturoplasty, that brings great benefits and 
better results for the patient.

       A Doença de Crohn foi descrita em 1932. Apresen-
ta hoje prevalência de 20 a 90 casos por 100.000 
indivíduos na população. Atinge homens e mulheres 
igualmente, predomina entre 20 e 40 anos de idade. É 
mais comum entre brancos e em clima temperado.
Fumo e alta ingestão de açúcar são fatores 
independentes de risco para a Doença de Crohn. Afeta 
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paralítico e sinais sistêmicos como febre, leucocitose, 
taquicardia e debilidade física. A incidência de 
carcinoma de delgado está aumentada no portador 
da Doença de Crohn. Obstrução intestinal, nosso 
objeto de relato, ocorre em 4% dos casos, sendo 
geralmente parcial e raramente completa. Com a 
aspiração nasogástrica e nutrição endovenosa, o 
intestino distendido geralmente descomprime e os 
movimentos intestinais recomeçam. Geralmente 
quando não se consegue a resolução completa ou há 
recidiva dos sintomas obstrutivos, indica-se a cirurgia 
(1,2). Várias técnicas cirúrgicas podem ser empregadas 
para sua solução, variando de acordo com o sítio da 
obstrução. A técnica cirúrgica empregada no caso 
descrito a seguir é o alvo de nossa discussão e 
conclusão.

CASO CLÍNICO
       L. M., sexo feminino, 45 anos de idade, parda, 
natural de Francisco Morato - SP, procurou o Pronto-
Socorro do Hospital de Clínicas de Franco da Rocha  
Complexo Hospitalar Juquery - DIR IV em 
01/06/2004, queixando-se de dor abdominal difusa, 
do tipo contínua, sem irradiações, sem fatores de 
melhora ou piora, acompanhada de vômitos e 
diarréia há 90 dias, com piora há um dia.  Referia 
ainda pesar 60Kg anteriormente, estando com peso 
atual em torno de 50Kg.  
        Ao exame físico encontrava-se em regular estado 
geral, descorada +/4+, desidratada +/4+, 
desnutrida +/4+, P.A. 120 X 70 mmHg, Pulso 100 
bpm, anictérica, acianótica, afebril, eupnéica.  
Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente 
bilateralmente, sem ruídos adventícios. Ausculta 
cardíaca com bulhas rítmicas e normofonéticas em 
dois tempos, sem sopros audíveis no momento. 
Abdômem distendido, doloroso difusamente à 
palpação, timpânico à percussão, com ruídos 
hidroaéreos presentes e descompressão brusca 
negativa, sem visceromegalias.  Exame retal com 
inspeção estática evidenciou pequeno plicoma 
posterior, inspeção dinâmica sem alterações, tônus 
preservado, mucosa lisa, sem abaulamentos, sem dor 
à mobilização do colo uterino, ausência de fezes em 
ampola ou sangramento ativo.
      Como antecedentes pessoais referia hipertensão 
arterial sistêmica, crises depressivas e história prévia 
de colite, que não conseguia caracterizar seu 
diagnóstico e tratamento. 
  Nos exames laboratoriais de entrada
o hemograma mostrou hemoglobina de 14,8 g%; 
hematócrito de 45,5%; leucócitos de 14.900 

3células/mm  (bastonetes de 3%, segmentados 65%, 
eosinófilos 2%, linfócitos 28%, monócitos 2%). 
Amilase 64. Urina I com discreta leucocitúria 
(possível contaminação no momento da coleta).
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       O R-X de abdômen evidenciou níveis hidroaéreos 
e ausência de ar na ampola retal, sugestivo de um 
quadro oclusivo.
      A paciente permaneceu internada nesse serviço, 
evoluindo para laparotomia exploradora onde foram 
encontradas alças de delgado dilatadas com pontos de 
estenose a 10 cm e a 30 cm da válvula ileocecal, com 
presença de perfuração puntiforme entre as duas 
áreas de estenose. Alças de cólon sem alterações. Foi 
realizada rafia da perfuração em dois planos e nas 
áreas de estenose foram realizadas estrituroplastias 
de acordo com a técnica de Heineke- Mikulicz.  Devido 
à dúvida de diagnóstico no ato operatório (Doença de 
Crohn ou tuberculose intestinal), foi realizada 
biópsia de mucosa ileal na área de estenose. 
     O exame anatomopatológico revelou enterite 
crônica exsudativa ulcerada com extensa fibrose, 
alteração arquitetural glandular associada à 
hiperplasia de padrão regenerativo, sem sinais de 
malignidade.
     Paciente evoluiu com fístula enterocutânea e 
quadro psicótico, prolongando, assim, sua 
internação. Recebeu alta hospitalar no vigésimo- 
quinto dia de pós-operatório sem fístula e com 
remissão do quadro psicótico, sendo encaminhada ao  
ambulatório para acompanhamento.

     A Doença de Crohn do íleo pode ser resolvida 
cirurgicamente com ressecção da área comprometida 
e êntero-enteroanastomose, técnica escolhida quando 
se trata de local único de estenose causando a 
obstrução. Para casos onde ocorrem múltiplas 
pequenas áreas de estreitamento em longos 
segmentos do intestino, em pacientes que já sofreram 
inúmeras ressecções prévias do intestino delgado e 
quando as áreas de estreitamento são causadas por 
obstrução fibrosa ao invés de inflamação aguda, 
foram desenvolvidas novas técnicas de correção da 
área estenosada, sendo uma delas a empregada no 
caso aqui escrito . A estrituroplastia surgiu em 1980 
com Lee e Papaioannou, sendo modificada 
posteriormente por Katariya et al. Esses autores 
apresentaram com sucesso estrituroplastias de acordo 
com a famosa técnica de Heineke-Mikulicz para o 
tratamento de estenose causada por úlcera duodenal. 
Estrituroplastias consistem em se fazer uma incisão 
longitudinal através das áreas estreitadas, fechando 
tais incisões de forma transversa (fig.1). Isso alarga 
efetivamente a luz nos sítios de estreitamento, além de 

(3)não extirpar qualquer porção do intestino . A 
experiência com este tipo de estrituroplastia é 
excelente. Artigos recentes mostram que em uma série 
de 24 pacientes que sofreram estrituroplastias para 
86 estenoses, a obstrução foi aliviada e a cicatrização
foi obtida sem fístula em todos os pacientes. Apenas  
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uma estenose recorrente surgiu durante um 
(4)acompanhamento médio de 40 meses . Em outra 

série envolvendo 35 pacientes e 71 estrituroplastias,  
nenhuma complicação perioperatória aconteceu e 
somente 22% dos pacientes exibiram sintomas 

(5)recorrentes após a operação . Em outra série de 54 
pacientes que sofreram 215 estrituroplastias, houve 
alívio dos sintomas obstrutivos em todos os pacientes 

(6)exceto dois , e nenhuma morte . Em casos de áreas de 
estenose maiores que 10cm, esta técnica apresentou 
como complicação estase intestinal. Para superar esta 
ocorrência, Michelassi propôs um novo tipo de 
estrituroplastia, uma técnica mais atual, para estes 
casos especificamente, que consiste em isolar a área 
afetada, aproximando o ponto proximal do ponto 
distal da estenose, seccionando longitudinalmente 
estes segmentos e suturando-os a seguir, 
isoperistalticamente, mantendo a área estenótica em 
fundo cego. Esta técnica também tem apresentado 

(3,7,8)bons resultados .

Fig.1- Ilustração da técnica de estrituroplastia realizada no 
(2)segmento estenosado no caso clínico descrito .

  Após revisão da literatura existente sobre 
tratamento de obstrução intestinal em Doença de 
Crohn, conseqüente a única ou múltiplas estenoses, 
concluímos que o tratamento cirúrgico desta 
complicação evoluiu e determinou um grande 
benefício aos pacientes que sofrem desta doença. O 
que anteriormente era resolvido com grandes 
ressecções intestinais, gerando uma condição de vida 
pós-cirúrgica para o paciente, muitas vezes difícil, 
com complicações como a síndrome do intestino 
curto, hoje é solucionado de forma menos agressiva, 
obtendo-se melhores resultados, já que a obstrução é 
resolvida sem grandes perdas de tecidos para o 
indivíduo, determinando uma diminuição nas 
complicações pós-operatórias e, conseqüentemente, 
melhorando sua condição de vida.   
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cerebral truncus region, compromising brigde, 
midbrain, ventricles and posterior fossa cisterns. The 
patient died hours after his admission into hospital. 
He was obese, hypertensive, Glasgow’s Comma Scale 
5 (GLaCS 5), Scale Hunt-Hess 5 (SHH 5), agonic 
breathing, medium size mediatric pupils and 
bilateral brainless attitude. The anatomical, 
physiological, pathological aspects and relationships 
with clinical and the tomography images are 
emphasized, reinforcing the literature data regarding 
the importance of this rare evolution, which has a bad 
prognostic due to a high frequency of mortality.

          Os primeiros autores que descrevem a evolução 
e os resultados do tratamento de hemorragias 
intracerebrais espontâneas foram Macewen em 1883 

(1)e Cushing em 1903 . Desde então, vários autores 
expressaram suas opiniões com relação ao 
diagnóstico e tratamento de eventos hemorrágicos no 
tecido cerebral.

(2)         Para Batjer e Friberg  as hemorragias cerebrais 
são eventos devastadores que ocorrem, em todas as 
idades, devido a várias causas decorrentes de doenças 
congênitas e adquiridas.

(1)   Jemann  citou como fator importante, a 
hipertensão arterial, com ruptura de vasos 
intracerebrais de início abrupto, cefaléia intensa, 
vômitos e deficiências neurológicas focais de acordo 
com o local da hemorragia.
     Nos estudos anatomopatológicos, nota-se que
as hemorragias hipertensivas ocorrem em áreas 
definidas, assim distribuídas: putâmen 44%; tálamo 
13%; ponte 9%; cerebelo 9% e outros locais 

(1)(substância branca) 25% . 
(3)       Wityk e cols.  descreveram hipertensão arterial 

com hemorragias cerebrais em 40% a 70% dos casos 
na região lenticulocapsular, 60% a 100% no tálamo, 

          Os autores descrevem um paciente de 48 anos 
de idade, portador de hemorragia espontânea em 
região de tronco cerebral, comprometendo ponte, 
mesencéfalo, ventrículos e cisternas da fossa posterior, 
falecido horas após sua admissão em hospital. O 
paciente era obeso, hipertenso, escala de coma de 
Glasgow 5 (ECGla 5), escala de Hunt-Hess 5 (EHH5), 
respiração agônica, pupilas midriádicas de tamanho 
médio, atitude descerebrada bilateral. São 
evidenciados os aspectos anatomofisiopatológicos, 
suas relações com a clínica e imagem tomográfica 
(TC), ressaltando-se os dados da literatura quanto à 
importância da evolução da evolução e conduta diante 
dessa rara doença, de mau prognóstico e com taxa 
elevada de mortalidade.

     The authors describe one patient forty-eight 
years-old, with spontaneous hemorrhage in the 
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este de ocorrência rara, com a presença de coma 
imediato, alterações respiratórias, lesões 
vestibuloespinhais e de nervos cranianos.
    Nosso relato de caso mostra um paciente 
hipertenso, com doença vascular hemorrágica de 
início abrupto em tronco cerebral e são discutidos 
aspectos clínicos, tomográfico, bem como evolução 
neurológica, traçando um comparativo com os 
demais casos descritos na literatura. 

         O paciente P.B.R., sexo masculino, 48 anos de 
idade, foi admitido no Pronto-Socorro do Hospital de 
Clínicas de Franco da Rocha - Faculdade de Medicina 
de Jundiaí - em 31 de julho de 2003, levado por 
familiares, com desmaio e estado de coma de 
instalação aguda. P.A= 210x150mmHg, Escala de 
Coma de Glasgow 5 (ECGla), Escala de Hunt Hess 5 
(EHH), respiração tipo hiperpnéia neurogênica 
central, pupilas arreativas tamanho médio, atitude 
descerebrada bilateral. Foi entubado, oxigenado por 
aparelho, tomadas medidas de suporte respiratório e 
hemodinâmico, colhidos exames laboratoriais de 
sangue, urina, exames radiológicos de tórax e 
eletrocardiograma.
   Realizou-se TC de crânio e encéfalo
constatando-se área hiperdensa no tronco cerebral, 
comprometendo mesencéfalo, ponte, 3º e 4º 
ventrículos, cisternas inferiores, hemorragia em 
fissura inter-hemisférica, pequena dilatação de 
ventrículos laterais sem desvios e desaparecimento de 
sulcos subaracnóideos periencefálicos (Figuras 1 a 4).
       O paciente, apesar dos cuidados ministrados, 
faleceu horas após sua admissão.

Figuras 1 a 4 - TC de crânio evidencia área hiperdensa 
no tronco cerebral comprometendo mesencéfalo, 
ponte, 3º e 4º ventrículos, cisternas inferiores, fissura 
inter-hemisférica, discreta dilatação dos ventrículos 
laterias, sem desvios e desaparecimento de sulcos 
subaracnóideos e periencefálicos.
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       Tem sido raramente descrita na literatura a 
h e m o r r a g i a  p o n t o m e s e n c e f á l i c a  c o m  
comprometimento dos ventrículos e cisternas da fossa 
posterior; essas hemorragias são quase sempre 
primárias e, com grande freqüência, relacionadas à 

(4)hipertensão arterial sistêmica .
           O tronco cerebral é formado pelo bulbo, ponte 
e mesencéfalo, e nele se originam nervos cranianos 
importantes na motricidade ocular, deglutição, 
sensibilidade cefálica e movimentos respiratórios; se 
caracteriza quando acometido patologicamente pelas 
síndromes alternas e lesões pupilares autônomas, 

(5)com sugimento de miose e midríase .
        Além disso, em sua região rostral existe o 
Sistema Reticular Ativador Ascendente (SARA), 
responsável pelo estado de consciência, formado por 
um sistema multissináptico que se projeta sobre o 
córtex cerebral. O estado de coma neurológico é 
explicado por interrupção dos estímulos tônicos ao 
córtex cerebral, devido à lesão da formação reticular 
pontomesencefálica, bem como disfunção cerebral 

(5)difusa ou ambas as alterações .
(6)        Freytag e cols.  não encontraram casos de 

hemorragia ao nível de tronco cerebral em série de 
393 pacientes, estudados anatomopatologicamente, 
fa lec idos  por hemorragias  hipertensivas  
cerebromeníngeas espontâneas.

(7)         Dinsdale , em 510 hemorragias intracere-
brais observadas em 19.000 necrópsias, não 
encontrou casos  hemorrágicos no tronco cerebral. 

(8)         Goto e cols. , em 18 necrópsias com hemorra-
gia pontina primária encontraram clinicamente 
hipertensão arterial em 12 deles, com idade entre 40 e 
70 anos. Esses autores descreveram a hemorragia 
situada na região média da ponte, entre as porções 
tegmentar e basilar e na porção lateral do tegmento.

(9)        Weisberg  descreveu que a hemorragia talâ-
mica primária hipertensiva ocorreu em 25 a 30% e a 
pontina em 7 a 10% de todas as hemorragias 
intracerebrais. Na ponte, os achados clínicos incluem 
coma, alterações respiratórias, tetraplegia, pupilas 
mióticas e lesões motoras oculares. Nos seis casos 
descritos, a TC mostrou hematoma mesencefálico  
com invasão da cisterna quadrigeminal em 4 casos, 
extensão intraventicular em 5 e hidrocefalia em todos 
os casos.

(10)      Segundo Gaymard e cols. , a maioria das 
hemorragias de tronco cerebral ocorre na ponte, 
sendo os sangramentos mesencefálicos extremamente 
raros e a hipertensão arterial associada às
malformações angiomatosas (MAV) constituem as 
etiologias mais freqüentes.

(11)       Mendonça e cols.  relataram caso de hema-
toma mesencefálico hipertensivo, compravado por TC 
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em paciente comatoso, pupilas midriáticas, 
alterações respiratórias, cujo óbito ocorreu em 
poucas horas. O estudo necroscópico mostrou 
hemorragia no mesencéfalo, porção média do 
tegmento, 3º ventrículo e aqueduto cerebral, sem 
malformações vasculares.

(12)           Leal Filho e cols. , em estudo de 21 pacientes 
com hemorragia de tronco cerebral, evidenciado por 
TC e Angiografia Cerebral (CAG), encontraram 
hipertensão arterial em 67% e a localização da 
hemorragia foi pontomesencefálica em 52% dos 
casos.

(13)     Link e cols.  encontraram, em série de 7 
pacientes, alterações de nervos cranianos em 88% dos 

(13)casos. Em revisão de literatura , os autores 
correlacionaram freqüência de 73% de acometimento 
de nervos cranianos e hipertensão arterial crônica em 
21% dos pacientes.
          Nos casos de hemorragias pontomesencefálicas 
a hipertensão arterial é encontrada em 70 a 76% dos 
pacientes, com alterações estruturais secundárias à 
hipertensão arterial crônica nos vasos paramedianos 

(2)pontinos e vasos lenticuloestriados .
        A evolução dos pacientes com hemorragia em 
regiões do tronco cerebral pode ser surpreeendemente 
benigna. Na literatura é descrito o seguimento de 73 
pacientes, 23% dos casos sem seqüelas neurológicas, 
em 51% pequenas deficiências neurológicas, 
principalmente lesões oculomotoras do 3º e 4º nervos; 
seqüelas maiores ocorreram em 16% dos casos e 5% 

(13)dos pacientes faleceram . 
      Outros autores descreveram evolução clínica 
desfavorável, coma imediato, pupilas arreativas e 

(2)lesões vestibuloespinhais . 
         A TC constitui método de escolha no diagnós-
tico das hemorragias de tronco cerebral e a 
Ressonância Nuclear Magnética (RNM) é um método 
preciso no acompanhamento evolutivo da lesão 
hemorrágica. Esses métodos de imagem permitem 
diagnóstico precoce de pequenos coágulos, o que 
viabiliza a conduta perante as hemorragias 

(9)intraparenquimatosas .
          Nas séries estudadas recomenda-se tratamento 
clínico conservador para pequenas hemorragias, 
reservando-se a indicação cirúrgica de drenagem 
para os grandes hematomas, de volume superior a 

(2)1,8cm de diâmetro, com efeito de massa . Em casos 
de obstrução do sistema ventricular e de hidrocefalia, 
opta-se por sistema de derivação externa e/ou 

(4)ventriculoperitoneal .

    O paciente descrito apresenta características 
concordantes com a literatura. São raros os casos de 
pacientes com hemorragia no tronco cerebral. As 

manifestações clínicas em geral são graves, têm 
evolução desfavorável, com fatores de risco que são a 
hipertensão arterial e idade acima de 50 anos. A 
evolução pode ser satisfatória, desde que seja feita 
correção clínica das alterações sistêmicas. O 
tratamento cirúrgico para os hematomas 
espontâneos de fossa posterior deverá ser considerado 
para os mais volumosos em pacientes jovens com 
hipertensão arterial controlada e alterações leves do 
estado de consciência, no sentido de evitar evolução de 
lesões expansivas e conseqüentemente, aumento da 
pressão intracraniana por quadro agudo de 
hidrocefalia obstrutiva e morte.
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Hematoma retroperitoneal por lesão acidental 
da artéria renal esquerda durante cateterismo cardíaco.

Hematoma retroperitoneal por lesão acidental 
da artéria renal esquerda durante cateterismo cardíaco.

Retroperitoneal hematoma after accidental  lesion
of the renal artery during cardiac catheterization.
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      It is notable the technological progress in the 
Intervencionist Cardiology as much in  diagnosis area 
as in the therapeutic procedures. In the last years 
there were a considerable increase in the number  of 
cardiac catheterization procedures diagnostic or 
therapeutic purpose. This fact brought himself a 
larger incidence of vascular iatrogenic lesions.
    The authors report a serious and very rare 
occurrence, without registrations in the world 
searched literature, of lesion in branch of the left 
r ena l  a r t e ry  dur ing  the rapeu t i c  hear t  
catheterization, its diagnostic, therapeutic and  
clinical evolution.

     As emergências cardiovasculares e principal-
mente as coronariopatias agudas têm abordagens 
terapêuticas diversas, com especial destaque à 
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista.  A 
cineangiocoronariografia geralmente é feita em 
caráter emergencial através da punção e dilatação da 
artéria femoral superficial do membro inferior 
direito. Existem vários relatos na literatura 
mostrando, nas diversas casuísticas, a ocorrência de 
lesões vasculares iatrogênicas de maior ou menor 
gravidade, em porcentagens pouco expressivas, 
porém constantes.

     A.C., 53 anos, sexo feminino, internada na 
Unidade Coronariana de hospital terciário. No 15º 
dia pós - IAM (infarto agudo do miocárdio), foi 
submetida a cateterismo cardíaco com finalidade 
terapêutica (angioplastia) e evoluiu com dor em 
região lombar esquerda três horas após o 
p roced imento  -  cons ide rado  como s em 

     É notável o avanço tecnológico por que tem 
passado a  Cardiologia Intervencionista, tanto na 
área de diagnóstico como nos procedimentos 
terapêuticos. Nos últimos anos houve um aumento 
considerável do número de procedimentos de 
cineangiocoronariografia com finalidade diagnóstica 
e/ou terapêutica. Este fato trouxe consigo uma maior 
incidência de lesões vasculares iatrogênicas. 
        Relatamos uma ocorrência grave e muito rara, 
sem registros na literatura mundial pesquisada, de 
lesão de ramo da artéria renal esquerda durante 
cateterismo cardíaco terapêutico, sua abordagem 
diagnóstica e  terapêutica e a evolução clínica. 
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        Uma vez que a paciente apresentava antecedente 
pessoal de dor tipo cólica à esquerda, esta queixa foi 
inicialmente interpretada e tratada como cólica 
nefrética. O quadro de dor manteve-se, apesar do uso 
de analgésicos e antiespasmódicos. Além destas 
medicações, a paciente estava em uso de potente 

®antiagregante plaquetário (Plavix ), anti-
hipertensivos e sem anticoagulação sistêmica.
        Ao exame físico apresentava-se com freqüência 
cardíaca  de  100 bpm,  pressão arterial de 130 x 70 
mm de Hg, palidez cutâneo-mucosa 2/4+ e massa  
dolorosa palpável em hipocôndrio esquerdo (a quatro 
dedos do rebordo costal). Solicitou-se uma  
ultrassonografia do aparelho urinário, que 
evidenciou presença de líquido na gordura 
perinefrética em moderada quantidade. Diante da 
dúvida diagnóstica, realizou-se a tomografia 
computadorizada helicoidal, na qual foi observada 
distorção da sintopia da loja renal esquerda, com boa 
contrastação do parênquima renal,  rechaçamento 
anterior importante do rim, associado à infiltração e 
dissecção da gordura perinefrética até a pélvis. A 
paciente permaneceu hemodinamicamente estável, 
apesar da queda hematimétrica e persistência da dor 
lombar. Considerando-se a hipótese diagnóstica de 
hematoma perinefrético em expansão, indicou-se 
abordagem cirúrgica de emergência, cerca de 10 
horas após o cateterismo. Realizou-se laparotomia 
exploradora com incisão transversa,  identificando-se  
extenso hematoma retroperitoneal. O passo seguinte 
foi o isolamento do pedículo renal esquerdo, 
visualizando-se lesão puntiforme em ramo polar da 
artéria renal. A lesão foi reparada com sutura em “X”, 
utilizando-se fio inabsorvível, associada a “patch” de 
gordura perinefrética. A paciente recebeu dois 
concentrados de hemácias durante o procedimento 
cirúrgico. Houve boa evolução e a alta hospitalar  foi 
no quinto dia pós-operatório. Os níveis séricos de 
uréia e creatinina mantiveram-se normais. No 14º 
dia pós-operatório, foi realizada tomografia 
computadorizada helicoidal de controle e observada 
boa contrastação do parênquima renal esquerdo, 
com regressão significativa do volume do hematoma 
perirrenal.

    O aumento do número de procedimentos da 
Cardiologia Intervencionista está associado a uma 
maior ocorrência de lesões vasculares iatrogênicas.
        Os dados sobre a incidência de lesões vasculares 
ou hemorrágicas que necessitam de tratamento 

(1) (2)cirúrgico variam de 0,5 %  a 3,4% . Nos casos de 
hematoma retroperitoneal, a abordagem cirúrgica de 

(3)urgência foi necessária em até 16 % deles . 
        Observou-se maior ocorrência em pacientes com 
idade maior do que 60 anos, sexo feminino e 
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(1)submetidos a procedimentos terapêuticos , 
especialmente quando o acesso se faz  por punção de 

(4)artéria braquial  em vigência de anticoagulação 
 (3)sistêmica  .

     Com relação ao quadro clínico, os dados mais 
importantes são: dor lombar ou hipogástrica (37%), 
dor em membro inferior secundária à compressão do 
nervo femoral (45%), queda hematimétrica (73%) e 

(2)hipotensão arterial (37 %) .
       A maioria dos pacientes foi tratada de maneira 
conservadora, com transfusões sangüíneas (80%), 
em média cinco concentrados de hemácias por  

(5)paciente  .
        As principais indicações de intervenção cirúrgica 
foram: hipotensão arterial não responsiva à 
reposição de volume (25%)  e queda progressiva de 
hematócrito,  levando  à cirurgia 24 a 72 horas após 

(3)o cateterismo . No caso descrito,  a lesão de ramo da 
artéria renal provavelmente ocorreu durante 
manipulação do fio guia não acompanhada, ao 
menos por alguns instantes, de visualização 
simultânea por radioscopia, o que poderia ter 
prevenido a perfuração de ramo da artéria renal. A 
indicação cirúrgica deu-se a partir da hipótese 
diagnóstica de hematoma perirrenal em expansão, 
associada à queda dos níveis de hemoglobina, embora 
a paciente permanecesse estável hemodina-
micamente. Optou-se pela cirurgia aberta porque a 
paciente estava em uso de antiagregante plaquetário 
e o procedimento foi considerado tecnicamente difícil 
pela equipe de cirurgia endovascular.
   A  t o m o g r a f i a  c o m p u t a d o r i z a d a
mostrou-se importante para a indicação do 

(5)tratamento cirúrgico e  controle evolutivo  .
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Abdome agudo perfurativo por diverticulite de Meckel.Abdome agudo perfurativo por diverticulite de Meckel.

Acute abdomen perfurative Meckel`s diverticulite.
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6º PO. O exame histopatológico mostrou processo 
inflamatório inespecífico com mucosa gástrica 
ectópica. Conclusão: trata-se de caso raro de abdome 
agudo perfurativo, porém deve ser lembrado como 
diagnóstico diferencial nos pacientes com suspeita de 
apendicite aguda, quando o aspecto macroscópico do 
apêndice cecal não se justifica com o quadro clínico do 
paciente. 

         Meckel´s diverticulum has an incidence of 0,6% 
to 2,3% in the population and it is a result of a 
persistence of the onfalomesenterical duct.  Its most 
common complication is bleeding, followed by bowel 
obstruction, perforation, inflammation, ulcerative 
problems due to ectopic tissue (gastric and pancreatic 
tissue), fistulization and potential site for cancer. 
Case report: male, 16 years old, came to the hospital 
complaining abdominal pain in the last 5 days. At the 
first moment it was localized at the epigastric area, 
migrated to the right inguinal area, followed by fever, 
anorexia and vomiting. It turned worst in the last 24 
hours with a diffuse abdominal pain. He was 
dehydrated, tachycardic, temperature 38ºC and signs 
of diffuse peritoneal irritation. At the laparotomy we 
observed signs of diffuse peritonitis, edema of the 
tenue intestinum loop and a perforation at a 
Meckel´s diverticulum. We made an enterectomy and 
a termino-terminal anastomosis. The patient had 
medical liberation 6 (six) days after the surgery. The 
histopatological examination demonstrated 
unspecific inflammatory process with ectopic gastric 
tissue. Conclusion: This is a rare case of acute 
perfurative abdomen which has always to be 
remembered as a differential diagnosis in patients 
with clinical diagnosis of acute appendicitis when the 
macroscopic aspect of the appendices do not justify 
the symptoms of the patient.

     O divertículo de Meckel tem sua origem na 
persistência do ducto onfalomesentérico após a não 

      O divertículo de Meckel tem uma incidência de 
0,6% a 2,3% na população e resulta da persistência 
do ducto onfalomesentérico. Sua complicação mais 
freqüente é o sangramento, principalmente em 
indivíduos jovens. Outras complicações incluem 
perfuração, inflamação, obstrução intestinal, 
neoplasias, fístula umbilical e ulceração por tecido 
ectópico do tipo gástrico que ocorre em até 40% dos 
divertículos à necropsia. Caso clínico: Paciente 
masculino, 16 anos de idade, admitido com quadro de 
dor abdominal há 5 dias, inicialmente em epigástrio e 
posterior localização em quadrante inferior direito, 
anorexia, náuseas e vômitos. Piora do quadro há 24 h 
com dor abdominal difusa. Ao exame físico 
apresentava-se desidratado, taquicárdico, fascies de 
sofrimento, temperatura: 38º C e irritação peritoneal 
difusa. À laparotomia apresentava peritonite difusa, 
edema de alça de delgado e divertículo de Meckel 
perfurado. Foi realizada enterectomia e anastomose 
término-terminal em dois planos. Alta hospitalar no 
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involução dessa estrutura “in útero” após a quinta 
(1,2)semana de desenvolvimento fetal . A persistência 

deste ducto pelo lado antimesentérico do intestino 
pode vir a dar origem a um divertículo solitário, que 
geralmente se situa a cerca de 45 a 60 cm da válvula 
ileocecal. A este divertículo denominamos Divertículo 

(3)de Meckel , que é um divertículo verdadeiro, pois 
contém todas as três camadas da parede intestinal: 
mucosa, submucosa e muscular própria. Apesar de 
seu revestimento mucoso poder ser provido da 
mucosa do intestino delgado, podem ser encontrados 
tecidos ectópicos em aproximadamente 40% dos 

(4)casos  sendo representados mais comumente pela 
presença de mucosa gástrica (60-85%) e tecido 

(2)pancreático (5-16%) .
      Sua incidência é estimada em 0,6 a 2,3% na 
população geral, sendo considerada a alteração 
congênita mais comum do trato gastrintestinal. Na 
maioria das vezes esta alteração encontra-se 
assintomática, porém, em casos sintomáticos, pode 
simular desordens abdominais comuns como: 

(2)apendicite, Doença de Crohn e úlcera péptica .   
Dentre suas complicações mais freqüentes estão: 
hemorragia, obstrução, intussuscepção, diverticulite, 

(1,3,5,6,7)perfuração, fistula umbilical e neoplasias . 

          A.P.M, masculino, 16 anos de idade, procedente 
de Goiânia-Goiás. Queixa Principal: dor abdominal. 
      História da Doença Atual: dor abdominal há 
cinco dias, inicialmente em epigástrico e posterior 
localização no quadrante inferior direito e fossa ilíaca 
direita. Há dois dias anorexia, náuseas e vômitos. 
Apresentou piora do quadro há cerca de 24 horas com 
dor abdominal difusa. Refere febre não aferida. 
Evacuações e flatos ausentes há cerca de 24 horas. 
Nega alterações urinárias.
     Exame Físico: REG, desidratado (2+/4+), 
hipocorado (+/4+), taquicárdico, fácies de 
sofrimento, febril (38°C). Abdômen: atípico, 
simétrico, plano, difusamente doloroso à palpação, 
com dor mais intensa em fossa ilíaca direita. RHA 
presentes e diminuídos. Descompressão brusca 
dolorosa em fossa ilíaca direita. Blumberg, Lapinsky e 
Rovsing positivos. Aparelho cardiovascular: RCR, 2t, 
bnf, sem sopros. FC: 118 bpm. PA: 110x80mmHg. 
Aparelho respiratório: mvf, s/ RA, FR: 16ipm. 
Ausência de sinais de irritação meníngea. 
       Hipótese Diagnóstica: abdome agudo Inflamató-
rio (apendicite aguda?). 
      Conduta: foi realizada laparotomia exploradora 
por incisão de Davis, evidenciando-se coleção 
purulenta local, peritonite difusa, edema de alça de 
delgado, apêndice cecal íntegro e divertículo de 
Meckel perfurado a cerca de 40 cm da válvula 
ileocecal. 
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      Após o diagnóstico de Divertículo de Meckel 
perfurado foi realizada enterectomia e posterior 
êntero-enteroanastomose primária término-terminal 

®em dois planos com fio Vicryl  3-0, sutura contínua 
no primeiro plano e sutura de segundo plano com 
pontos separados com fio prolene 3-0. Foi mantido 
dreno de penrose por abertura contralateral para 
“vigiar” anastomose.
        Evolução: paciente obteve alta hospitalar no 6º 
dia de pós-operatório, sem intercorrências. 
        Exame histopatológico da peça cirúrgica: reação 
inflamatória inespecífica com áreas de necrose e 
presença de mucosa gástrica. Em conclusão trata-se 
de diverticulite com presença de mucosa gástrica 
ectópica. 

Figura 1 - Segmento de íleo terminal contendo o Divertículo 
de Meckel perfurado. 

Figura 2 - Divertículo de Meckel ressecado evidenciando 
área de perfuração. 

Figura 3 - Peça cirúrgica evertida evidenciando mucosa de 
Divertículo de Meckel e evidente área de perfuração. 

Figura 4 - Resultado final de íleo distal após anastomose 
término-terminal. 

Caso clínicoCaso clínico

Abdome agudo perfurativo por diverticulite de Meckel.
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       Dessa forma, este trabalho, assim como outros 
trabalhos recentes, sugerem que a questão da 
diverticulectomia profilática em adultos deve ser 
reavaliada e que a diverticulectomia em pacientes 
assintomáticos pode ser benéfica e segura em 
pacientes selecionados, contrariando trabalhos 
iniciais como o de Soltero e Bill, que sugeriam a 
ressecção profilática do Divertículo de Meckel apenas  

(10)em crianças . 
   Estratégias para avaliar fatores de risco
tais como a idade e o sexo do paciente, comprimento 
do divertículo e do diâmetro da boca ou da base do 
divertículo provaram ser ineficazes em ajudar na 
decisão de remover profilaticamente esta alteração 

(5,6,8,9,11)congênita . 
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     Trata-se de um caso raro de abdome agudo 
perfurativo, porém deve ser sempre lembrado como 
diagnóstico diferencial nos pacientes com suspeita de 
apendicite aguda quando o aspecto macroscópico do 
apêndice cecal não justifica o quadro clínico do 
paciente.

          O divertículo de Meckel é a anomalia congênita 
(2)mais freqüente do trato gastrointestinal  e trata-se 

de um divertículo verdadeiro.
     Em seus relatos, Meckel citou uma taxa de 
complicações de até 25%, porém outros autores 
concluíram que tal taxa está superestimada. 
      A conduta frente ao Divertículo de Meckel é 
bastante controversa e depende do modo como foi 
realizado o diagnóstico, ou seja, se foi um achado 
incidental ou devido à presença de sintomas. 
     O tratamento de um Divertículo de Meckel 
sintomático deve ser sempre a intervenção cirúrgica 
imediata, com ressecção do divertículo ou ressecção 

(8,9)do segmento ileal que o contém . A ressecção de 
segmento intestinal pode ser necessária em pacientes 
com sangramento, já que o local de sangramento 
pode estar localizado próximo ao divertículo. A 
ressecção diverticular é também um procedimento 
aceito em pacientes que não apresentam 
sangramento. Neste caso podem ser realizadas tanto 
a rafia manual quanto a utilização de grampeadores 
na base do divertículo. 
       Em pacientes assintomáticos, a ressecção ileal 
tem sido tradicionalmente o tratamento de escolha. 
Em trabalhos mais recentes Cullen e colaboradores 
calcularam um índice de 6,4% de aparecimento de 
complicações dos Divertículos de Meckel durante toda 
a vida. Esse índice de complicações parece não 
aumentar durante a infância, como se pensava 
originalmente. Deste modo, o estudo em questão 
recomenda que um Divertículo de Meckel encontrado 
acidentalmente deve ser ressecado, em qualquer 
idade, desde que não existam fatores de risco 
adicionais. Os índices de complicações pós-
operatórias, a curto e longo  prazos, de uma ressecção 
profilática foram baixos (2%) o que, de acordo com o 

(10)autor em questão, justifica a ressecção .
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Ikurou Fujimura * Ikurou Fujimura * 

Entretanto, por mais prospectiva que ela seja, quem o 
elaborar só pode compreender o sentido daquilo que 
foi vivido, ou seja,  de modo retrospectivo. 
   Portanto, o fundamental é tomar o modelo 
concebido como um roteiro e não se empolgar pelo 
subjetivismo de quem o vivencia, para não 
transformá-lo em premissa maior inconteste que 
pode levar a erros crassos e prejudicar uma geração. A 
propósito, deve haver rigorosa responsabilidade 
educacional da parte daqueles que têm o poder de 
ditar modificação. Quando suas convicções 
educacionais estiverem laborando no equívoco, 
devem prestar contas à sociedade na instância 
adequada e adequadamente responsabilizados. 
   Em suma, a educação deve acompanhar 
dinamicamente as reais necessidades da comunidade 
de maneira pronta e atualizada. 
      O progresso da humanidade provoca mudan-
ças na sociedade e a educação deve interferir 
positivamente no comportamento social para prover 
as novas necessidades, basicamente. Para tanto, a 
Educação deve habilitar o homem a produzir bens 
culturais e materiais que atendam à nova situação, 
através de atuação, principalmente no campo afetivo, 
para modificar as atitudes que melhor se ajustem às 
novas situações. 
   Frente às condições atuais, onde novos 
conhecimentos surgem e se transformam a uma 
velocidade extraordinária; não é mais possível 
ensinar tudo a todos. Atualmente, há necessidade de 
preparar o educando para assimilar fatos e evidências 
de forma seletiva e criteriosa, e por iniciativa própria 
administrar e interpretar os novos conhecimentos. 
         A educação deve preocupar-se em desenvolver a 
capacidade do futuro profissional reconhecer o papel 
da sua atuação no contexto social. Deve ser 
participativa e responsável,  que significa o exercício 
de lídima cidadania. 
       Assim, a educação pode e deve ser conceituada 
como processo de atuação sobre o indivíduo no 
sentido de levá-lo a um estado de independência 
intelectual que o capacite a se encontrar de maneira 
consciente, equilibrada e eficiente para agir na 
sociedade como cidadão participante e responsável, 
visando ao bem coletivo. 
        A confrontação com a realidade em todos os seus 
significados é fundamental para conhecer os fatos 
concretos e sobre eles raciocinar e refletir. Deve-se 
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    Uma visão retrospectiva do mundo mostra 
claramente que cada período histórico tem vinculado 
às suas necessidades a educação que satisfaz as 
exigências contingenciais. 
      Porisso essa educação, por mais eficiente que 
tenha sido para sua época, pela dinâmica das 
transformações sociais, torna-se obsoleta se não 
acompanhar as constantes tendências de 
modificações que marcam a evolução histórica. 
     A unidade concreta que mede o horizonte 
temporal dessa evolução é representada pelo período 
que compreende uma geração. Por isso, os efeitos de 
determinada modalidade educacional só podem ser 
comprovados de fato quando submetidos à auditoria 
do tempo. Isso torna polêmica qualquer interpretação 
da sua eficácia quando julgada de imediato, porque 
qualquer argumentação, por mais parecer lógica que 
possa, é uma hipótese. Ainda há a lembrar que idéias 
medíocres podem ser apresentadas por retórica 
brilhante e parecerem altamente sofisticadas e 
eficientes. 
        Daí a dificuldade de estabelecer novas diretrizes, 
porque sempre haverá conflito, pois as gerações se 
superpõem e os pressupostos culturais e ideológicos 
da geração anterior podem entrar em atrito com  
pensamentos das gerações emergentes. 
    Administrar esses conflitos é a difícil arte de
manter a dinâmica das transformações em educação, 
para se aproximar ao máximo da meta ideal. 
      Inegavelmente, a educação de uma determinada 
época em dada região sócio-econômica é ditada por 
uma série de fatores impositivos conjunturais, entre 
os quais ressaltam as exigências da produção, 
distribuição e consumo; além de os ideais sócio-
políticos e da evolução dos conhecimentos do homem. 
  É inequívoco que a educação prepara os 
componentes da sociedade para sua construção de 
acordo com os imperativos sociais em evolução. 
   Nesse dinamismo, qualquer modelo gerencial 
adotado deve almejar o ponto mais no futuro. 
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também levar em conta a realidade de cada aluno 
para que sua potencialidade seja maximizada ao 
extremo tangível. 
        Para operacionalizar essa educação, em cursos 
profissionalizantes, como o curso de medicina, o 
professor que ensina o aluno e antes de tudo, o 
professor que ensina o professor a ensinar, devem 
estar exercendo a profissão e a docência em alguma 
das disciplinas. No momento em que deixa de 
ministrar aulas, o professor tende a teorizar 
exageradamente o processo pedagógico e se 
distanciará da realidade concreta. 
       Baseados nessas premissas é que passaremos a 
descrever o perfil, que julgamos deveria ter o 
profissional a ser formado por esta Faculdade: 
 - Saber pensar cientificamente, com lógica, 
adquirindo ampla competência para analisar 
problemas e pensar com clareza e abrangência;
 - Desenvolver ações de promoção, proteção e 
reabilitação de saúde em nível individual e coletivo;
Integrar-se com as demais instâncias do sistema de 
saúde;
   -  Tomar decisões: possuir habilidades para avaliar, 
sistematizar e decidir a conduta mais apropriada;
   -  Comunicar-se com pacientes, grupos, comunida-
de e com profissionais de saúde (médicos ou não). 
Saber manter o caráter confidencial das informações 
sobre o paciente;
 - Liderar com compromisso, responsabilidade e 
empatia; gerenciar com eficácia; saber criar 
condições para o crescimento  qualitativo do grupo 
(aprimoramento);
 - Educação permanente: aprender a aprender; 
entender a responsabilidade e o compromisso social 
de ser médico;
 - Exercer a medicina com postura ética
e humanística em relação ao paciente, à família e à 
comunidade, observando os aspectos sociais, 
culturais, psicológicos e econômicos do contexto, com 
base na bioética;
 - Utilizar apenas procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos validados cientificamente;
  -  Dominar as técnicas de leitura crítica, diante da 
sobrecarga de informações e da transitoriedade do 
conhecimento;
  - Ter disposição para participar na produção de 
conhecimentos na sua área de atuação;
  - Ter visão social do papel do médico e disposição 
para engajar-se em atividades de política e de 
planejamento em saúde;
   -  Atuar dentro do sistema hierarquizado de saúde, 
respeitando os princípios técnicos e éticos da 
referência e contra-referência ;
  - Informar e educar seus pacientes, familiares e 
comunidade para promoção, prevenção, tratamento 
e reabilitação em situações de saúde-doença; 
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  - Conhecer as características do mercado de traba-
lho e, respeitando a ética, lutar para melhorar as 
condições de trabalho do médico e de atendimento os 
médicos na rede pública “universalizada” e nos 
serviços privados (alternativos);

       Dominar técnicas de anamnese e de exame físico e 
reconhecer a anatomia in vivo ;  
      Conhecer e saber aplicar procedimentos de rotina 
e de urgência/emergência;
      Ter capacidade de discutir casos clínicos (semiolo-
gia, diagnósticos diferenciais, interpretação de 
exames e conduta);
   Ter capacidade de discutir com o paciente sua 
situação clínica, procedimentos necessários, riscos, 
benefícios, alternativas e prognóstico;
     Capacidade de orientação de familiares, incluindo 
transmissão de más notícias;
     Linguagens básicas para educação e comunicação: 
português, inglês e informática.

Observações
       A interação do aluno com usuários e profissionais 
de saúde deverá ocorrer desde o início do processo de 
formação , para o aluno lidar ativamente com os 
problemas reais e com os aspectos éticos  da profissão;
  A avaliação deve ser contínua, abrangendo 
conhecimentos, habilidades e atitudes; deve estender-
se à avaliação do processo pedagógico em seu todo.

    Para a consecução dos objetivos propostos há 
necessidade de ajustes no atual currículo. 
      Reforma que não implicará na demolição do que 
existe para nos escombros construir  nova realidade, 
mas sim a tarefa cuidadosa de adaptar o que existe de 
bom às contingências da evolução social. 
      O panorama do desenvolvimento da ciência médi-
ca mostra claramente que o modelo "racional 
acadêmico" predominante na atualidade (ensino 
centrado no professor) é incompatível com a 
modernidade. 
     Sem se preocupar com metodologia educacional 
concebida no seu extremo, como o PBL, devemos nos 
preparar para reconhecer o modelo cognitivista como 
o mais adequado no momento (ensino centrado no 
aluno). 
     O formando deve estar apto para se especializar 
em qualquer ramo da medicina. Em outras palavras, 
todos os especialistas devem ter uma base sólida 
generalista, qualquer que seja o seu campo.

Texto discutido e aprovado pelo NADIPE - Núcleo de 
Apoio Didático-Pedagógico da Faculdade de Medicina 
de Jundiaí-SP-2001.
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