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Revista  PERSPECTIVAS MÉDICAS 
O Periódico Perspectivas Médicas é o órgão de publicação científica da Fa-
culdade de Medicina de Jundiaí, S.P., com sede à Rua Francisco Telles, 250, 
Bairro Vila Arens - Jundiaí, SP. - CEP 13202-550. Fone/Fax: (0xx11) 4587-1095. A 
Revista não aceita, em hipótese alguma, matéria científica paga em seu espaço 
editorial, embora aceite colaborações financeiras para viabilizar a continuidade 
de sua publicação, cedendo espaços para anúncios relacionados à Saúde. O 
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autorização escrita e assinada pelo Editor.

É PRECISO PLANTAR, REGAR, CUIDAR PARA PODER COLHER!

 Mais uma vez aqui estamos, de certa forma felizes por mais este número 
da nossa Revista, mas ao mesmo tempo tristes e preocupados por não termos 
conseguido o objetivo maior que era a trimestralidade e a indexação. 
 Não faz mal, sempre é tempo, afinal vivemos somente uma biópsia 
daquilo que representa a vida como um todo, e nossa Instituição, forte e resistente 
como já provou ser, terá ainda muito tempo para concretizar nossa intenção, que é 
com certeza a mesma de muitos professores.
 Não percamos nossas ilusões, pois como diz um ditado de autor 
desconhecido: “A EXIGÊNCIA DE QUE SE ABANDONEM AS ILUSÕES 
SOBRE UMA DETERMINADA SITUAÇÃO, É A EXIGÊNCIA DE QUE SE 
ABANDONE UMA SITUAÇÃO QUE NECESSITA DE ILUSÕES”. 
 Precisamos estar sempre refletindo sobre o que queremos, o que 
gostaríamos para nossa Escola, e no que podemos colaborar para que as ilusões se 
tornem realidade. É um exercício difícil, mas necessário, geralmente fugimos dele, 
pois nos leva à realidade da diferença entre COMPROMISSO e PARTICIPAÇÃO. 
Muitos participam, mas poucos se comprometem!
 “Toda força é débil se não for unida” afirmou Jean De La Fontaine há 
muito tempo e continua sendo verdadeiro. 
 Temos hoje condição privilegiada, com o crescimento do PIBIC, com 
a procura dos alunos por novos trabalhos, com a participação de interessados 
professores, com apoio logístico da diretoria para novas pesquisas, de publicarmos 
em diversos veículos de publicidade médica, mas devemos reservar um pouco 
dos nossos esforços na tentativa de conseguirmos as metas da nossa querida 
“Perspectivas Médicas”.
 “NÃO BASTA ADQUIRIR SABEDORIA, É PRECISO USÁ-LA” 
(CÍCERO)
 Vamos usá-la, vamos prestigiar aqueles que, em todo esse tempo, e com 
todas as dificuldades, não perderam a ilusão e continuam vendo luz solar que 
ajudará no plantio, na rega e na colheita.
 Antecipadamente muito obrigado!

EDITORIAL

Prof..Dr..Nelson.Lourenço.Maia.Filho
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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.
						
	 PRINCÍPIO BÁSICO:	 As	 normas	 devem	
ser	 obedecidas	 com	 rigor	 para	 que	 o	 trabalho	 seja	
encaminhado	 para	 avaliação	 com	 vistas	 à	 sua	
publicação.
				
	 O	trabalho	a	ser	publicado	na	Perspectivas	
Médicas	deve:
				
	 1-Ser	 inédito	 -	anexar	declaração	assinada	
pelo	 Autor,	 que	 pode	 ser	 até	 de	 próprio	 punho,	
afirmando	 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	apresentado	
anteriormente	 como	 tema	 livre	 ou	 conferência,	
contudo	 não	 pode	 ter	 sido	 publicado,	 exceto	 como	
Resumo	de	Anais	de	eventos	científicos.
							
	 2-Enquadrar-se	 em	 uma	 de	 suas	 diferentes	
SEÇÕES,	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	
seguintes	 tópicos:	 Título	 e	 Palavras-chave	 (ambos	
em	 português	 e	 inglês),	 Autor(es)	 e	 Titulação(ões),	
Resumo,	 Summary,	 Introdução,	 Objetivo,	 Material	
ou	 Casuística	 e	 Método,	 Resultados,	 Discussão,	
Conclusão(ões)	e	Referências	bibliográficas,	com	no	
máximo	3000	palavras	no	total.
*	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,	 Material	 e	 Método	 (como	 foi	 realizado	
o	 levantamento	 bibliográfico	 e	 o	 que	 foi	 obtido),	
Discussão,	 Conclusão	 e	 Referências	 bibliográficas,	
com	no	máximo	2500	palavras	no	total.
*	Relato	de	Caso	-	relato	de	um	caso	ou	de	uma	série	

de	 casos,	 com	 justificada	 razão	 para	 publicação	
(raridade,	 aspectos	 inusitados,	 evolução	 atípica,	
novas	 terapêuticas),	 obedecendo	 aos	 seguintes	
tópicos:
Título	 e	 Palavras-chave	 em	 português	 e	 inglês,	
Resumo,	Summary,	Introdução,	Casuística,	Discussão	
e	 Referências	 bibliográficas,	 com	 no	 máximo	 1800	
palavras	no	total.
*	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	
interesse	científico.
*	Correspondências	ou	Cartas	ao	Editor	-	perguntas,	
respostas,	 comentários	 e	 opiniões	 a	 respeito	 de	
artigos	publicados	-	não	devem	exceder	a	uma	lauda,	
contendo	até	cinco	referências	bibliográficas.
*	Informes	-	notícias	sobre	eventos	médicos,	atividades	
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	direitos,	
inclusive	de	tradução	em	todos	os	países	signatários	
da	Convenção	Internacional	sobre	Direitos	Autorais.	
A	 reprodução	 total	 ou	 parcial	 em	 outros	 periódicos	
mencionará	 a	 fonte	 e	 dependerá	 de	 autorização	 da	
Revista.	A	reprodução	parcial	ou	total	dos	trabalhos	
publicados	é	proibida	para	fins	comerciais.		

NORMAS DE PUBLICAÇÃO
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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	
espaço	 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:	artigo	original,	
relato	 de	 caso,	 Idéias	 e	 Inovações,	 etc.	 (vide	 item	2	
das	normas	de	publicação).	Todos	os	Autores	devem	
assinar	e	datar.	
	 	4.	A	primeira	página	deve	incluir:
						 4a.	 No	 cabeçalho,	 à	 esquerda,	 deve	 ser	 escrio	
Revista Perspectivas Médicas.
				 4b.	Título	do	artigo,	em	português	e	inglês.
	 4c.	Palavras-chave	e	key	words	-	usar	o	site	www.
bireme.org	e	acessar	DeCS	(Descritores	em	Ciências	
da	Saúde)	e	o	MeSH	(Medical	Subject	Headings)	para	
obtê-los.										
	 4d.	Nome	do	autor	em	primeiro	lugar,	seguido(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	-	endereço	
completo,	 incluindo	 CEP,	 telefone/fax	 e	 e-mail,	
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	publicados.
	 4h.	 Citar	 eventual	 fonte	 de	 suporte	 ou	
financiamento	 do	 trabalho	 e	 eventual	 conflito	 de	
interesses.
	 5.		A	partir	da	segunda	página,	numerá-las	em	

ELEMENTOS ESSENCIAIS À PUBLICAÇÃO

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	 fundamentação	
ou	 que	 nada	 apresentem	 de	 contribuição	 científica	
verdadeira.
	 7.	 A	 terceira	 página	 e	 as	 subseqüentes	 devem	
conter	o	texto,	seguindo	a	ordem:	Introdução,	Material	
ou	 Casuística	 e	 Método,	 Resultados,	 Discussão,	
Conclusão(ões),	Referências	bibliográficas	e	ao	final,	
em	folha(s)	separada(s),	as	tabelas,	quadros	e	figuras	
legendadas	 e	 numeradas	 na	 ordem	 de	 aparecimento	
no	texto.	Quaisquer	imagens	deverão	estar	em	jpg	ou	
png	ou	gif.
		 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	 Autordo	
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,	
png	ou	gif.
			 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.	



� 

Perspectivas Médicas, 17: 5-8, jan/dez 2006.

ARTIGO ORIGINAL

Analgesia em trabalho de parto: estudo comparativo entre peridural 
contínua e bloqueio subaracnóideo associado a cateter peridural 

contínuo.
Analgesia in labor: comparative study between continuous epidural and combinated 

subarachnoid-epidural.

Palavras-chave: analgesia, peridural contínua, raquianestesia, raqui-peridural  combinada, trabalho de parto, APGAR, 

complicações.

Key words: analgesia, continuous epidural, combinated subarachnoid-epidural, labor work, APGAR, complications. 
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RESUMO
 A preocupação com a dor no trabalho de parto 
provém dos tempos mais remotos, porém observou-se 
grande avanço na questão após a instituição do bloqueio 
medular para obter uma analgesia satisfatória, sem que 
houvesse grandes prejuízos no avanço do trabalho de 
parto ou na atividade do neonato nos primeiros minutos 
após o parto. Com a associação dos opióides os níveis de 
analgesia tornaram-se ainda mais satisfatórios, porém 
ainda não existe concordância entre os autores quanto a 
um método definitivo para obtenção da analgesia com o 
mínimo de complicações no binômio materno-fetal. Este 
trabalho objetiva uma comparação entre os métodos mais 

comumente utilizados, que são o do cateter peridural 
contínuo e o do bloqueio subaracnóideo associado ao 
cateter peridural contínuo, observando a qualidade da 
analgesia, intercorrências, APGAR do concepto  e intervalo 
entre a instalação da analgesia e o  parto. 

SUMMARY
 The concern with labor pain goes back to immemorial 
times. The introduction of epidural anesthesia was a great 
development since it does not impairs the labor work 
neither does it inhibits fetal activity in his first minutes of life. 
The association of opioids to anesthesia made analgesia 
level safer and more efficient. Although there was major 
advance in this area, there is no consensus of which drug 
association will obtain the best and safest analgesia to the 
mother fetal binomial. This study will compare different 
methods (continuous epidural analgesia and combinated 
subarachnoid-epidural analgesia) to obtain analgesia by 
the analysis of analgesia level, possible complications, 
time interval between initialization of analgesia procedure, 
childbirth and fetal APGAR. 

INTRODUÇÃO
 A preocupação com o alívio da dor no trabalho de 
parto é tão antiga quanto a história da medicina, passando 
por diversas técnicas de analgesia como o preparo 
psicológico, a anestesia venosa, a inalatória, a peridural e 
a  raquianestesia (1).
 Segundo Melzac, a intensidade da dor no primeiro 
trabalho de parto em pacientes sem preparo psicológico 
é compatível com o arrancamento de um artelho (2). O 
estímulo doloroso leva a repercussões no binômio materno-
fetal, como a hiperventilação materna e conseqüente 
aumento do consumo de oxigênio pela mãe, à diminuição 
do fluxo sangüíneo útero-placentário, a  períodos de apnéia 
materna associados à hipóxia do binômio e ao desvio da 
curva de dissociação da hemoglobina para  esquerda,com 
aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio (3).
 A dor no parto possui múltiplas causas, ainda não 
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definitivamente determinadas, como: dilatação cervical, 
contração e distensão uterina, distensão de tecidos 
perineais e outros fatores, entre eles o psicológico e a 
distensão dos anexos uterinos, como peritônio, bexiga, 
uretra e reto (4-9). 
  Sob o aspecto neurológico, a dor no trabalho pode 
ser dividida em: componente visceral, durante o início 
do período de dilatação, em que predominam os 
estímulos uterinos em seu corpo, segmento inferior e colo, 
envolvendo fibras aferentes entre T10 e L1 (5) e componente 
somático, que resulta da distensão do assoalho pélvico 
e seus anexos no final do primeiro e durante o segundo 
período do trabalho de parto e envolve fibras aferentes 
entre L1 e S5. Neste período freqüentemente é necessária 
complementação da analgesia (5).
 Dentre os diferentes métodos de analgesia utilizados, 
a anestesia peridural contínua, a raquianestesia e a 
anestesia combinada raqui–peridural contínua, constituem 
as técnicas mais efetivas para analgesia na prática clínica 
atual (6), se combinados anestésicos locais e opióides 
lipossolúveis, com os objetivos de se obter uma analgesia 
satisfatória e diminuir a incidência de complicações, 
através da diminuição da dose de ambos (9,10). 
 O objetivo deste trabalho é a comparação da qualidade 
da analgesia, intercorrências, APGAR do concepto e 
intervalo entre a instalação da analgesia e o  parto 
utilizando-se as técnicas de analgesia peridural contínua 
e bloqueio subaracnóideo associado a cateter peridural 
contínuo. 

CASUÍSTICA E MÉTODO
 O estudo teve aprovação da Comissão de Ética do 
Hospital Paulo Sacramento de Jundiaí - SP e a autorização 
das gestantes, após as devidas informações e assinatura 
de Termo de Ciência e Consentimento.
 No período entre 22/09/2001 e 05/01/2002, foram 
escolhidas aleatoriamente 60 pacientes do sexo feminino 
em trabalho de parto, ASA I e II, com idade entre 13  e 
39 anos, sob indicação obstétrica de analgesia, divididas 
aleatoriamente em dois grupos de 30:
 • G 1 : Anestesia Combinada  Raqui-Peridural 
Contínua.
 • G 2 : Anestesia Peridural Contínua.
Houve um estabelecimento prévio de protocolo para 
as doses de drogas anestésicas em ambas as técnicas, 
estandardizadas de acordo com a dilatação do colo 
uterino e a altura da apresentação fetal (planos de De 
Lee), a saber: 

PUNÇÃO SUBARACNÓIDEA (G 1): 
 1. Dilatação do colo < 5 cm e/ou altura da apresentação 
entre menos 3 (- 3) e zero cm ( 0 )  do plano de De Lee: 
punção lombar  subaracnóidea entre oespaço L3-L4 com 
administração de 2,5 mg (0,5 ml) de bupivacaína 0,5% 
hiperbárica e 25 mg de fentanil sem conservantes e punção 
peridural lombar entre o espaço L3-L4 com passagem de 
cateter cefálico, além de 500 ml de Solução Glicosada (SG) 
a 5% com 5 unidades de ocitocina intravenosa (IV) com 
taxa de infusão de 8 gotas/minuto; 
 2. Dilatação do colo entre 5 e 9 cm e/ou altura 

da apresentação entre 1 e 2 cm do plano de De Lee : 
punção subaracnóidea lombar entre o espaço  L3-L4 
com administração de 5 mg (1 ml) de bupivacaína 0,5% 
hiperbárica e 25 mg de fentanil sem conservantes e punção 
peridural lombar entre o espaço L3-L4 com passagem de 
cateter cefálico, além de 500 ml de SG 5% com 5 unidades 
de ocitocina IV com taxa de infusão de 8 gotas/minuto; 
 3. Dilatação total do colo  e/ou altura da apresentação 
em 3 cm do plano de De Lee : punção subaracnóidea 
lombar entre o espaço L3-L4 e administração de 50 mg de 
lidocaína  5% hiperbárica , além de 500 ml de SG 5% com 5 
unidades de ocitocina IV com taxa de infusão de  8 gotas/
minuto. 

COMPLEMENTAÇÃO DA ANALGESIA: 
	 	 •	Dilatação	≤	7	 cm	ou	altura	da	apresentação	
entre - 3 e 0 cm do plano de De Lee: administrar 7 ml de 
bupivacaína 0,375% (26,25mg) sem epinefrina pelo cateter 
peridural; 
  • Dilatação entre 7 e 9cm ou altura da 
apresentação entre +1 e +2 cm do plano de De Lee: 
administrar 7 ml de bupivacaína 0,5% (35 mg) sem 
epinefrina pelo cateter peridural; 
  • Dilatação de 10 cm ou altura da apresentação 
em +3 cm do plano de De Lee: administrar 7 ml (140mg) 
de lidocaína 2% sem epinefrina pelo cateter peridural. 

PERIDURAL CONTÍNUA (G-2): 
	 1.	Dilatação	do	colo	≤	4	cm	e/ou	apresentação	entre	
menos 3 e menos 2 cm do plano de De Lee: punção 
peridural em L3-L4 com administração de 12,5 mg (10 ml) 
de bupivacaína 0,125% sem epinefrina, 100mcg de Fentanil 
sem conservante e passagem de cateter cefálico, além de 
500ml de SG 5% com 5 unidades de ocitocina IV (8 gotas/
min); 
 2. Dilatação do colo entre 4 e 5 cm e/ou apresentação 
entre menos 1 e 0 cm do plano de De Lee: punção 
peridural em L3-L4 com administração de 25 mg (10 ml) 
de bupivacaína 0,25% sem epinefrina, 100mcg de Fentanil 
sem conservante e passagem de cateter cefálico, além de 
500ml de SG 5% com 5 unidades de ocitocina IV (8 gotas/
min); 
 3. Dilatação do colo entre 6 e 8 cm e/ou apresentação 
em mais 1 cm do plano de De Lee: punção peridural 
em L3-L4 com administração de 37,5 mg (10 ml) de 
bupivacaína 0,375% sem epinefrina , 100mcg de Fentanil 
sem conservante e passagem de cateter cefálico, além de 
500ml de SG 5% com 5 unidades de ocitocina IV (8 gotas/
min); 
 4. Dilatação do colo entre 9 e 10 cm e/ou apresentação 
em mais 2 cm do plano de De Lee: punção peridural em 
L3-L4 com administração de 50 mg (10 ml) de bupivacaína 
0,5% sem epinefrina , 100mcg de Fentanil sem conservante 
e passagem de cateter cefálico, além de 500ml de SG 5% 
com 5 unidades de ocitocina IV (8 gotas/min); 
 5. Dilatação total do colo  e/ou apresentação em mais 
3 cm do plano de De Lee: punção peridural em L3-L4 com 
administração de 200 mg (10 ml) de lidocaína 2% sem 
epinefrina e 100mcg de Fentanil sem conservante, além de 
500ml de SG 5% com 5 unidades de ocitocina IV (8 gotas/



7 

min). 

COMPLEMENTAÇÃO DA ANALGESIA: 
	 	 •	Dilatação	≤	7	 cm	ou	altura	da	apresentação	
entre menos 3 e 0 cm do plano de De Lee: administrar 7 
ml de bupivacaína 0,375% (26,25mg) sem epinefrina pelo 
cateter peridural; 
  • Dilatação entre 7 e 9 cm ou altura da 
apresentação entre mais 1 e mais 2 cm do plano de De 
Lee: administrar 7 ml de bupivacaína 0,5% (35 mg) sem 
epinefrina pelo cateter peridural; 
  • Dilatação de 10 cm ou altura da apresentação 
em mais 3 cm do plano de De Lee: administrar 7 ml (140mg) 
de lidocaína 2% sem epinefrina pelo cateter peridural.

Os parâmetros avaliados foram:    
 1. Intensidade da dor antes da analgesia, imediatamente 
após (T0), cinco minutos após (T5), 15 minutos após 
(T15), 30 minutos após (T30), 60 minutos após (T60) e 
no momento do parto, avaliada através de escala visual 
analógica; 
 2. A comparação da dor referida pelas pacientes nos 
momentos acima não recebeu tratamento estatístico 
devido ao caráter subjetivo do parâmetro avaliado; 
 3. Tempo decorrido entre instalação da analgesia e 
parto; 
 4. APGAR de nascimento (1º e 5º minuto); 
 5. Necessidade de complementação da analgesia; 
 6. Intercorrências. 

RESULTADOS
  Quanto à analgesia obtida, na comparação entre 
os grupos com a avaliação da escala analógica visual 
foram obtidos resultados semelhantes (Figuras 1 e 2). 
  Quanto ao tempo decorrido entre a aplicação da 
técnica de analgesia e a realização do parto, comparando-
se:
  • As técnicas entre si (Figura 3): a técnica 
combinada apresentou um intervalo de tempo inferior.
  • Nos diferentes níveis de dilatação do colo 
uterino (Figura 4): a técnica combinada apresentou um 
intervalo de tempo inferior.
  • Diferentes alturas da apresentação fetal (Figura 
5): a técnica combinada apresentou um intervalo de tempo 
inferior.
  • As técnicas com relação à paridade (Figura 6): 
a técnica combinada apresentou um intervalo de tempo 
inferior.
  Quanto à avaliação da vitalidade do recém-
nascido no 1° e 5° minutos de vida, utilizou-se o índice de 
APGAR e não houve diferença estatisticamente significante 
entre os dois grupos (Figura 7). 
  Quanto à necessidade de complementações 
da analgesia (Figura8), não se observou diferença 
estatisticamente significante entre os grupos para a 
primeira complementação, porém o Grupo 2 necessitou de 
uma segunda complementação em cinco pacientes, contra 
nenhum paciente do Grupo 1. 
  Quanto às intercorrências, foi observado: 
  • G1 - combinada raqui-peridural contínua: 

4 evoluções para cesárea. 
1 caso de prurido. 
1 caso de cefaléia pós-punção, tratado clinicamente. 
1 caso de hipotensão arterial com bradicardia fetal, 
acrescido na casuística de cesáreas. 
  • G2 - peridural contínua: 
4 evoluções para cesárea.
1 caso de hipotensão, sem repercussões fetais.
3 casos de dificuldade de locação do cateter.

DISCUSSÃO
  Com base na escala analógica visual de dor, 
não se observou diferença entre os grupos com relação à  
analgesia obtida em T0, T5, T15 , T30, T60 e no momento 
do parto (Figuras 1 e 2). Nestes gráficos, observa-se uma 
diminuição progressiva no número de casos em T0, T5, 
T15, T30, T60 com posterior aumento no momento do 
parto devido à conversão de algumas analgesias em 
cesáreas por indicação obstétrica e ao fato de alguns 
partos ocorrerem em intervalos inferiores a 60 minutos da  
analgesia. Porém, para a população e doses estudadas, 
a técnica combinada raqui-peridural contínua mostrou-
se preferível, por diminuir o tempo de evolução do parto, 
principalmente em primíparas (Figura 6), em todos os 
períodos do trabalho de parto (Figuras 3, 4 e 5). 
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Figura 1: Dor referida pelas parturientes submetidas à analgesia combinada 

raqui-peridural  contínua utilizando-se a escala analógica visual de dor. 

Figura 2: Dor referida pelas parturientes submetidas à analgesia 

peridural contínua (G2) utilizando-se a escala analógica visual de dor.

Figura 3: Tempo médio decorrido entre a instalação da analgesia e o 

nascimento do concepto, comparando-se o tipo de analgesia instalada.
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uma maior incidência de cefaléia pós-raqui, exigindo uma 
maior reflexão quanto à padronização desta técnica para 
as analgesias em trabalho de parto.

  Conforme se pode observar na Figura 7, não houve 
influência da técnica de analgesia empregada com relação 
ao APGAR no 1º e 5 º minutos após o nascimento.   
 Quanto à necessidade de complementações (Figura8), 
não se observou diferença estatisticamente significante 
entre os grupos para a primeira complementação, porém 
o grupo 2 (peridural contínua) necessitou de uma segunda 
complementação mais vezes, causada, provavelmente, 
pelo pertuito deixado pela agulha de raquianestesia no 
grupo 1(combinada raqui-peridural), o que permitiria 
uma maior passagem de anestésico local para o espaço 
subaracnóideo. 
  Quanto às intercorrências encontradas, estas 
coincidem com as obtidas na literatura pesquisada e deve-
se salientar o fato de que a técnica combinada apresenta 
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Figura 8: Comparação entre o tipo de analgesia instalada no trabalho 

de parto com relação à necessidade de sua complementação.

Figura 5: Tempo médio decorrido entre a instalação da analgesia e o 

nascimento do concepto, comparando o tipo de analgesia instalada 

com relação à altura da apresentação fetal.

Figura 6: Tempo médio decorrido entre a instalação da analgesia e o 

nascimento do concepto, comparando-se o tipo de analgesia instalada 

com relação à paridade das parturientes. 

Figura 7: Avaliação da vitalidade do recém-nascido no primeiro e 

quinto minuto de vida pelo índice de APGAR, comparando-se o tipo 

de analgesia instalada.

Figura 4: Tempo médio decorrido entre a instalação da analgesia e o 

nascimento do concepto, comparando-se o tipo de analgesia instalada 

com relação à dilatação do colo uterino.
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RESUMO

 Atualmente a Hipertensão Arterial (HA) não 

é mais vista isoladamente, mas como parte de uma 

síndrome denominada plurimetabólica. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar a prevalência da H.A.  na população de 

Jundiaí, seu conhecimento da doença, o grau de adesão ao 

tratamento, os fatores de risco para o desenvolvimento da 

doença e as comorbidades associadas. Foram avaliados 

1251 indivíduos em campanha realizada no município 

de Jundiaí, de participação voluntária, consistindo de 

aplicação de questionário padronizado, mensuração 

da pressão arterial, sendo os percentuais semelhantes 

entre os sexos com aumento progressivo com a idade, 

concordante com a literatura. Quanto ao conhecimento da 

doença, notou-se que 31% dos hipertensos desconheciam 

seu diagnóstico, sendo que 10% destes encontravam-se em 

estágio II ou III. Dos hipertensos, apenas 62% declarou-se 

estar em acompanhamento, sendo que todos faziam uso 

Hipertensão arterial sistêmica na cidade de Jundiaí- estudo 
epidemiológico realizado em campanha de saúde.

 Arterial hypertension in Jundiaí – epidemiologic study in a health campaign. 
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de medicamento e nenhum deles adotou como única 

medida o tratamento não-farmacológico.

SUMMARY

 Currently the arterial hipertension should 

not be seen isolated, but as part of a plurimetabolic 

syndrome. The objective of this work was to evaluate 

the prevalence of the A.H. in the population of Junciaí, 

the knowledge of the illness, the degree of adhesion to 

the treatment, the factors of risk for the development 

of the illness and the associate ilness. 1251 individuals 

in campaign carried through in the city of Jundiaí were 

evaluated, the participation was  voluntary, consisting of 

standardized questionnaire, mesuare of  blood  pressure, 

being the similar percentages between the genders with 

gradual increase with aging, concordant with literature. 

About the knowlegde of the pathology, it’s noticed that 

31% of the hypertenses were unaware of its diagnosis. 

Considering all the hypertenses, only 62% declared to be in 

accompaniement, but all of them made medicine use and 

none adopted as isolated measure life style changes.

INTRODUÇÃO

 A hipertensão arterial (HA) tem sido indicada 

como o fator de risco de maior importância para a 

morbidade e mortalidade precoces causadas por doenças 

cardiovasculares. Fortes evidências relacionam níveis 

elevados de pressão sistólica, diastólica ou ambas, com 

maior probabilidade de ocorrência de doença isquêmica 

do coração, doenças cerebrovasculares, aterosclerose 

e mortalidade geral. As estimativas de prevalência de 

HA, no Brasil, apresentam grande variação em função 

de diferentes critérios de classificação e instrumentos de 

medida utilizados. A redução dos níveis tensionais no 

conjunto da população - hipertensos e não-hipertensos - 

tem sido reconhecida como a estratégia potencialmente 

mais efetiva para o controle da HA, já que diminui a 
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morbidade e a mortalidade cardiovascular, de forma tão 

ou mais expressiva do que o tratamento da enfermidade 

já estabelecida. Além disso, o tratamento medicamentoso 

da doença já estabelecida, nem sempre é seguido, implica 

em custos e apresenta efeitos adversos. A redução dos 

níveis de PA no conjunto da população e a prevenção da 

doença estão baseadas, principalmente, no controle do 

peso, uso moderado de bebidas alcoólicas e de sal, além 

da prática regular de atividades físicas. O objetivo deste 

trabalho é o de avaliar a prevalência de hipertensão 

arterial na população de Jundiaí, o grau de conhecimento 

da doença e de adesão ao tratamento, os fatores de risco 

para o desenvolvimento da doença e as co-morbidades 

associadas. 

MATERIAL E MÉTODOS

 Realizou-se um estudo epidemiológico com 

amostra de 1251 indivíduos de ambos os sexos, de 19 a 

85 anos de idade, aleatoriamente selecionados em cinco 

pontos estratégicos da cidade de Jundiaí. A coleta dos 

dados foi obtida a partir da aplicação de um questionário 

elaborado pela Liga de Cardiologia da Faculdade de 

Medicina de Jundiaí – SP – Brasil e posterior aferição da 

pressão arterial, circunferência abdominal e do quadril, 

peso e estatura. Os níveis de pressão arterial sistólica 

e diastólica foram determinados com estetoscópios 

e esfigmomanômetros de coluna de mercúrio, com 

manguitos apropriados para medidas em adultos. Para 

evitar a ocorrência de vieses na aferição da pressão 

arterial, os examinadores foram treinados para haver 

uma padronização técnica. O peso e a estatura foram 

determinados através de balança antropométrica e 

a circunferência abdominal e do quadril com fitas de 

material sintético não extensível, em centímetros. Os 

dados obtidos foram utilizados para o cálculo de Índice de 

Massa Corpórea (IMC), Índice Cintura-Quadril (ICQ) e os 

valores de pressão arterial foram classificados de acordo 

com a IV Diretriz de HAS baseada no VI JNC americano.

RESULTADOS

 Os resultados estão expressos sob a forma de 

gráficos e tabelas para melhor visualização. O Gráfico 1 

mostra a prevalência da H.A. na população de Jundiaí, 

notando-se que a maior parte da população encontra-se 

com níveis tensionais normais e a maioria dos hipertensos 

encontram-se no grau de hipertensão leve. O Gráfico 2  

mostra a relação do Índice de Massa Corpórea com a 

Pressão Arterial, onde podemos observar um aumento 

gradual dos níveis tensionais, proporcional ao aumento 

do grau de obesidade. No Gráfico 3 observamos que a 

maioria dos indivíduos com hipertensão arterial grave 

encontra-se com ICQ elevado. No Gráfico 4 percebemos 

que o número de pessoas com antecedente familiar de 

hipertensão é mais elevado do que aquelas que não o 

apresentam, sendo isto notado em todos os níveis de 

hipertensão arterial. 

 

 Quanto ao conhecimento da doença, notou-se 

que 31% dos hipertensos desconheciam o diagnóstico, 

sendo que 10% encontravam-se em estágio II ou III. 

Da população estudada de hipertensos, apenas 62% 

declarou-se estar em tratamento, sendo que todos faziam 

uso de medicamento e nenhum deles adotou como única 

medida o tratamento farmacológico.

DISCUSSÃO

 Ressalte-se que o trabalho ultrapassa o campo 

epidemiológico, uma vez que atinge a população de 

Gráfico 1: Classificação da Pressão Arterial Sistêmica na 

população estudada.  

Gráfico 2: Correlação entre o Índice de Massa Corpórea e 

a Pressão Arterial Sistêmica na população estudada. 

Gráfico 4: Incidência de hipertensão arterial sistêmica de acordo 

com a presença ou ausência de hipertensos na família. 

Gráfico 3: Correlação entre o Índice Cintura-Quadril (ICQ) 

e a Pressão Arterial Sistêmica. 

n=1521

n=1521

n=639
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forma direta, permitindo o diagnóstico e futuras ações de 

saúde para a prevenção de eventos cardiovasculares.

CONCLUSÃO

 Em relação aos fatores de risco para o 

desenvolvimento da hipertensão arterial na população 

de Jundiaí  conclui-se: 

 1. Houve um aumento gradual dos níveis tensionais 

proporcionais ao aumento do índice de massa corpórea, 

o que pode ser observado com a relação de 67% de 

obesidade grau III com estágio mais avançado de 

hipertensão arterial; 

 2. Maior número de casos de hipertensão entre os 

portadores de índice cintura/quadril aumentado (87%); 

 3. Relação positiva entre presença de hipertensão 

arterial e história familiar da doença. 
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Resumo
 Com o propósito de analisar o perfil dos 
pacientes com perda auditiva por exposição a níveis 
de pressão sonora elevados na cidade de Jundiaí-SP, 
Brasil, foi realizado um censo de pacientes que fizeram 
teste audiométrico no Núcleo Integrado de Saúde (NIS) 
de Jundiaí no período de junho de 2000 até junho de 2004, 
utilizando como fonte de informações fichas padronizadas 
empregadas em questionário aplicado previamente ao 
exame audiométrico. Foram selecionados os casos de 
perda auditiva por exposição a níveis de pressão sonora 
entre todos os que realizaram o exame no período e os 
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dados foram coletados em fichas padronizadas, incluindo 
informações demográficas, profissionais e o grau da 
perda auditiva segundo a Classificação de Merluzzi. Entre 
os pacientes que utilizaram o serviço de audiometria do 
NIS estão incluídos aqueles sem nenhuma perda auditiva, 
perda induzida por vários outros fatores e perda induzida 
por exposição a níveis de pressão sonora elevados, todos 
tendo sido submetidos ao exame por indicação médica. 
Dos 5000 exames audiométricos analisados, foram 
encontrados 83 casos de perda auditiva por exposição 
a níveis de pressão sonora elevados, sendo 75 do sexo 
masculino, com maior incidência entre 40 e 49 anos de 
idade (n= 27), tempo de exposição geralmente acima de 
10 anos (39 casos de perda auditiva por exposição a níveis 
de pressão sonora elevados ocorreram com mais de 10 
anos de exposição), apenas 25 pessoas de 59 informaram 
fazer uso de protetor auricular. Os graus de perda 1 e 2 
foram encontrados na maioria dos casos (n= 63). Além 
destes dados, notou-se incidência de perda auditiva por 
exposição a níveis de pressão sonora elevados em ramos 
de trabalho onde geralmente o uso de proteção auricular é 
negligenciado, ficando assim comprovada a necessidade 
de implantação de normas de proteção mais eficazes e 
programas de esclarecimento quanto à saúde auricular 
dos trabalhadores. 

Summary
 With the purpose of analyze the profile of patients 
with hearing loss induced by exposure to high levels of sound 
pressure in the city of Jundiaí-SP, Brazil, it was conducted 
a census of patients that were submitted to audiometric 
tests at the community center of health services (NIS) of 
Jundiaí from june 2000 up to june 2004, using a standard 
form as source of information. The cases of hearing loss 
induced by exposure to high levels of sound pressure were 
selected from all auditory exams and the information 
collected in standardized form, including demographic 
data, professional information and the degree of the 
hearing loss according to the Merluzzi´s classification. 
The patients that used the audiology service at the NIS 
include those without any hearing loss, loss induced by 
other factors and hearing loss induced by exposure to high 
levels of sound pressure. All the exams were indicated by a 
physician doctor. Between the 5000 exams, there were 83 
cases of hearing loss induced by exposure to high levels of 
sound pressure, which happened mainly in men (n= 75) 
and in patients with age between 40 and 49 (n = 27), with 
time of exposure to high levels of sound pressure above 10 
years (39 of the total had more than 10 years of exposure), 
only 25 patients of 59 answered positively to the use of 
auricular noise protection. The most common degree 
of hearing loss were 1 and 2 (n=63). There were also 
services areas with incidence of hearing loss induced by 
exposure to high levels of sound pressure where normally 
workers fail to use auricular noise protection, proving the 
necessity of application of better work rules and education 
programs to preserve the auditory health of workers. 

Introdução
 Todo indivíduo está constantemente exposto 
a níveis elevados de pressão sonora, seja no trabalho, 
na rua ou mesmo em casa. Adaptamo-nos a eles e sem 
que percebamos tornam-se parte da nossa rotina diária. 
O corpo humano começa a responder adversamente 

a níveis de pressão sonora a partir de 85 dB (decibels: 
unidade de medida do volume sonoro. Um aumento de 
dez vezes da energia do som é chamado 1 “bel” e 0,1 
bel é chamado 1 “decibel”. Um decibel representa um 
aumento real da energia do som de 1,26. Uma razão 
para o uso do sistema decibel para expressar alterações 
do volume sonoro é que, na faixa usual da intensidade 
dos sons usados para a comunicação, as orelhas podem 
distinguir aproximadamente alterações na grandeza de 1 
decibel). Essa reação ao ruído, leva nosso organismo a 
ter diferentes respostas, como por exemplo: dilatação da 
pupila, aumento da produção de hormônios da tireóide, 
aumento da freqüência cardíaca, contração dos vasos 
sangüíneos, aumento da produção de adrenalina, baixo 
rendimento no trabalho, impotência, nervosismo, baixa 
concentração mental, cansaço físico, aumento da pressão 
sangüínea, acidentes e outros. 
 Níveis elevados de pressão sonora podem ou não 
serem considerados ruídos, sendo um efeito facilmente 
demonstrável sua interferência na comunicação oral. Esta 
acontece principalmente nas freqüências de 500, 1000 e 
2000 Hertz (Hz), as denominadas bandas de oitava. Hertz 
é a unidade de medida de freqüência, variação da pressão 
sonora, equivalente a ciclos por segundo. 
 Quando existe um som com níveis semelhantes 
ao da voz humana e este é emitido nas freqüências da voz 
citadas acima, ocorre uma espécie de “mascaramento” 
que pode dificultar a comunicação oral, propiciando 
assim um aumento do número de acidentes de trabalho. 
 Os efeitos da lesão neurossensorial incluem 
zumbidos, dificuldade no entendimento da fala e outros 
(como algiacusia, sensação de plenitude auricular e 
dificuldade de localização da fonte sonora). Os efeitos do 
ruído na audição podem ser: 1) Perda Auditiva Temporária 
(TTS) – ocorre quando o indivíduo é exposto a níveis de 
pressão sonora intensos, mesmo que por pouco tempo, 
o que faz com que o limiar auditivo sofra alteração. Essa 
redução é temporária e a audição volta ao normal após 
um período de repouso auditivo; 2) Trauma Acústico – é 
considerado como uma perda auditiva repentina, quando 
ocorre uma única exposição de impacto sonoro, como 
explosões, produzindo lesões irreversíveis na cóclea, pois 
os níveis sonoros excedem os limites fisiológicos dessa 
estrutura; 3) Perda Auditiva Permanente – é decorrente da 
exposição a níveis de pressão sonora de alta intensidade 
por longos períodos. É também progressiva se persistir a 
exposição à fonte lesiva e irreversível, pois há destruição 
de células auditivas. 
 Perda Auditiva por Exposição a Níveis Elevados 
de Pressão Sonora, segundo o Comitê Nacional de Ruído 
e Conservação Auditiva (Comitê conjunto do Ministério 
do Trabalho e Emprego e do Ministério de Comércio e 
Indústria), é a perda auditiva neurossensorial com lesão 
nas células do órgão de Corti (1). 
 Com relação ao tempo de exposição permitido 
para níveis elevados de pressão sonora contínuos ou 
intermitentes e apesar da existência de normas, muitas 
empresas e empregados a ignoram, por desconhecimento 
ou descuido, o que torna os trabalhadores muito mais 
susceptíveis aos efeitos danosos causados não só à 
audição, mas também para todo o organismo humano. 
 A perda auditiva pode ser agravada por diversos 
fatores, como sexo e idade (2) e pode ser relacionada 
com o tempo de exposição ao ruído (3). Foi identificada 
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também associação com o tabagismo (4) e com a 
hipertensão arterial sistêmica (5,6).  
 Estudos avaliaram a prevalência da perda 
auditiva por exposição a níveis elevados de pressão 
sonora em setores específicos, como o de transporte 
urbano (6,7,8), mas a necessidade de um levantamento 
dos diversos setores susceptíveis se faz necessária 
para demonstrar a importância do esclarecimento da 
população sobre o assunto. 
 Também conhecida como  Perda Auditiva 
Induzida por Ruído (PAIR), Perda Auditiva Induzida por 
Ruído Ocupacional (PAIRo), Perda Auditiva por Exposição 
a Ruído no Trabalho, Perda Auditiva Ocupacional, Surdez 
Profissional e Disacusia Ocupacional, a perda auditiva por 
exposição a níveis elevados de pressão sonora constitui-
se em doença profissional de enorme prevalência em 
nosso meio, tendo se difundido a numerosos ramos de 
atividades. 
 O objetivo deste estudo é estimar a prevalência 
de perda auditiva induzida por exposição a níveis 
elevados de pressão sonora em diversos setores e meios 
ocupacionais na região de abrangência do Núcleo 
Integrado de Saúde de Jundiaí-SP, identificar o gênero, 
a idade de maior ocorrência e grau da perda auditiva, o 
tempo de exposição, os setores onde há maior prevalência, 
obter dados que atestem a necessidade de esclarecimento 
do trabalhador e das empresas quanto aos riscos à saúde 
dos indivíduos expostos a níveis de pressão sonora 
elevados, comprovando a necessidade e eficácia do uso 
de protetor auricular. 

Material e Método
 Trata-se de um estudo retrospectivo, onde foi 
realizada coleta de dados dos pacientes a partir de ficha 
padronizada (Anexo 1) no serviço de Audiologia do Núcleo 
Integrado de Saúde de Jundiaí (NIS) - SP. 

 
 
 O foco da pesquisa foi referente a pacientes com 
perda auditiva por exposição a níveis elevados de pressão 
sonora no trabalho, selecionados a partir de todos os 
pacientes que realizaram exame audiométrico (incluindo 
aqueles com diferentes tipos de perda e os normais), 
todos com indicação médica para a realização do exame, 
no período de junho de 2000 a junho de 2004. 
As fichas foram analisadas e classificou-se a perda auditiva 
quanto ao grau, segundo a classificação de Merluzzi, cujos 
valores vão de 8 horas para 85 dB até 7 minutos para 115 
dB (NR-15 da Tabela 1). 

Tabela 1: Limites de Tolerância - NR 15. Tempo de exposição 
permitido para ruídos contínuos ou intermitentes. 

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil. Doenças relacionadas 
ao trabalho. Manual de Procedimentos para os Serviços 
de Saúde.

 Também foi investigado os setores de atividade 
no trabalho com maior prevalência de perda auditiva, a 
incidência quanto ao sexo e idade do trabalhador, o uso 
ou não de protetor auricular e o tempo de exposição ao 
ruído. 
 Os dados coletados foram analisados e 
organizados, sendo dispostos em tabelas para melhor 
interpretação e exposição dos resultados obtidos. 
 Para a classificação do grau de perda auditiva, 
foi utilizada a tabela proposta por Merluzzi (9), que 
classifica os traçados audiométricos em relação ao grau 
de perda auditiva partindo da divisão do audiograma em 
seis setores (letras A até F), subdividindo o traçado em 
oito classes (graus 0 a 7), que acompanham a evolução 
da perda auditiva induzida pelo ruído (hipoacusia) em 
relação ao seu aprofundamento nas freqüências altas 
(4000 a 8000 Hz) associado à sua extensão progressiva 
às freqüências intermediárias (3000) e às baixas (2000 
a 500 Hz). Dessa forma, o grau zero (audição normal) 
corresponde a traçados com limiares até 25 dB em 
qualquer freqüência, e a partir de então: Grau 1 - perdas 
acima de 25 dB apenas em freqüências de 4000 a 8000 
Hz; Grau 2 - inclui perdas em 3000 Hz; Grau 3 - perdas já 
atingem 2000 Hz; Grau 4 - inclui perdas em 1000 Hz; Grau 
5 - atinge, além de todas as outras, a freqüência de 500 
Hz; Grau 6 - perdas mistas causadas por ruído associado 
a outras causas; Grau 7 - perdas determinadas por outros 
fatores que não exposição sonora. 

Resultados
 No período de junho de 2000 até junho de 2004, do 
total de aproximadamente 5000 pacientes encaminhados 
a exame audiométrico, foram observados e separados 
83 casos de pacientes com perda auditiva induzida 
por exposição a níveis elevados de pressão sonora, 
observando-se uma prevalência de aproximadamente 
1,66%. Destes 83 pacientes, foi observado que 90,4% eram 
do sexo masculino (n=75) e apenas 8 casos observados 
em pessoas do sexo feminino (Tabela 2). 

Tabela 2: Distribuição da perda auditiva por gênero.

 
 Os pacientes apresentavam idade de 21 a 73 anos, 
sendo que o maior número (n=27) se deu na faixa de 40 a 
49 anos completos, representando 32,5% dos casos, seguido 
de 22 casos que vão de 50 a 59 anos completos, 18 casos 
de 30 a 39 anos completos, 13 casos de 60 a 69 anos 
completos, 1 de 70 a 79 anos e 2 casos que vão da faixa 
etária de 20 a 29 anos de idade (Tabela 3). 

Perspectivas Médicas, 17: 11-15, jan/dez 2006.
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Tabela 3: Distribuição dos casos de perda auditiva por 
faixa etária.

 O tempo de exposição ao som variou de 1 a 40 
anos sendo que foram observados 14 casos no período 
de 5 até 10 anos, 9 casos só para o tempo de exposição 
de 10 anos, equivalente a 10,8% e os demais tempos de 
exposição podem ser vistos  na Tabela 4. 

Tabela 4: Distribuição da perda auditiva por tempo de 
exposição.

 
 Apenas 68 pacientes informaram o ramo de 
serviço em que trabalhavam: 38,2% em uma metalurgia 
(n=26) e 22% em construção civil (n=15), sendo estes 
os dois principais ramos responsáveis por perda auditiva 
no município de Jundiaí. Além destes, 7 casos foram 
relatados em motoristas de caminhões, 6 em pessoas que 
trabalhavam em tecelagem, 4 em mecânica, e as demais 
incidências por ramo de atividade podem ser vistas na 
Tabela 5. 

Tabela 5: Casos de perda auditiva por atividade de trabalho. 

 Foram observados também que das 59 pessoas 
que informaram sobre uso ou não de protetor auricular, 
apenas 42,3% (n=25) faziam realmente uso do protetor 
como medida de prevenção à perda auditiva (Tabela 6). 

Tabela 6: Distribuição do número casos que efetivamente 
faziam uso de protetor auricular. 

 
 
 O parâmetro utilizado para diferenciar os 
graus de perda auditiva nos pacientes analisados foi 
a classificação de Merluzzi e segundo este parâmetro 
foram obtidos 34 casos apresentando perda auditiva de 
grau 2 (40,9%), 29 casos com perda de grau 1, 19 de grau 
3 e apenas 1 caso apresentava perda auditiva de grau 4 
(Tabela 7). 

Tabela 7: Distribuição do grau de perda auditiva de acordo 
com Merluzzi. 

Discussão
 A incidência revelada na pesquisa, de 
aproximadamente 1,66%, não reflete a realidade de casos 
entre os trabalhadores em ramos de atividade com risco 
para a perda auditiva na população em geral, tendo em 
vista que a amostra estudada foi encaminhada para 
exame audiométrico dos serviços de saúde municipal por 
médicos de várias especialidades por múltiplas e variadas 
indicações. 
 Nota-se maior incidência de casos em 
trabalhadores do sexo masculino, dado associado ao 
fato de que ramos de atividade de trabalho com risco 
para perda auditiva são geralmente desempenhados por 
homens, como trabalhos na metalurgia, construção civil, 
motorista de caminhão, entre outros. 
 As faixas etárias com maior prevalência de perda 
auditiva foram de 40 à 49 anos e de 50 à 59 anos, o que na 
verdade está mais associado ao longo tempo de exposição 
(maiores prevalências para exposição a mais de 10 anos) 
do que à idade do trabalhador, dados concordantes com 
outros trabalhos da literatura pesquisada (3,6). 
 Os setores de serviço que mais apresentaram 
casos de perda auditiva em Jundiaí incluem metalurgia 
e construção civil, demonstrando a necessidade de 
implantação de um programa de esclarecimento dos 
trabalhadores e das empresas, principalmente entre 
os trabalhadores da construção civil, ramo em que o 
uso de proteção auricular geralmente é negligenciado, 
principalmente em pequenas empresas empreiteiras, que 
somadas, abrangem a maior quantidade de trabalhadores, 
bem como para os próprios trabalhadores autônomos 
da área. O mesmo vale para motoristas de caminhões, 
mecânica, algumas áreas de prestação de serviços, entre 
outros. 
 Dentre as pessoas com perda auditiva que 
informaram sobre o uso de protetor auricular, 42% 
disseram utilizar algum tipo de proteção, contudo este 
dado ignora aqueles que faziam uso correto e diário 
(alguns relataram fazer uso freqüentemente, mas não 
sempre). 
 Quanto ao grau de perda, nota-se maior 
prevalência de casos com graus 1 e 2, o que reflete 
provavelmente o estado da perda quando o paciente 
começou a se incomodar e procurou auxílio médico. Além 
disso, a própria progressão de perda tende a adquirir 
caráter mais lento ao longo do tempo e deve-se considerar 
a disposição individual diferente de cada pessoal para 
desenvolvê-la. 
 Muitos dados foram omitidos nas fichas de 
coletas, dificultando a análise de certos fatores, como o 
uso de protetor auricular, mas foi provada a incidência de 
perda auditiva em setores geralmente não relacionados 
na literatura, comprovando, como esperávamos, 
a necessidade de implantação de programas de 
esclarecimento da população quanto à saúde auricular 
e normas mais eficazes de segurança no trabalho, o 
que provavelmente evitaria vários gastos com saúde e 
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previdência, além de preservar a saúde e a qualidade de 
vida dos trabalhadores. 

Conclusões
 Há uma maior ocorrência de casos de perda 
auditiva por exposição a níveis de pressão sonora elevados 
em homens, o mesmo sendo verdade para pessoas 
expostas por longos períodos, principalmente a partir de 5 
anos de exposição, sendo que as atividades de trabalho 
mais associadas à perda auditiva foram metalurgia e 
construção civil, atividades que normalmente empregam 
homens. O uso de protetor foi referido por menos da 
metade dos que disseram se usam ou não e menos 
da metade do total, mostrando assim a necessidade 
de maiores esclarecimentos dos trabalhadores e das 
empresas quanto às vantagens da sua implementação. 
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RESUMO
 Introdução: a obesidade é uma condição mórbida 
que atinge grande parte da população economicamente 
ativa. É uma condição de etiologia multifatorial e está 

relacionada com outras condições nosológicas. Problemas 
cardiovasculares, ortopédicos, endocrinológicos e 
psicossociais estão freqüentemente associados à obesidade 
severa. Do ponto de vista epidemiológico, a obesidade 
e suas co-morbidades associadas são responsáveis pelo 
gasto anual de milhões de reais no Brasil e no mundo 
ocidental. Diabetes, acidentes cerebrovasculares, infarto 
do miocárdio e hipertensão arterial são problemas que 
podem ser minimizados através do controle da obesidade. 
Objetivo: realizar uma revisão da literatura médica sobre a 
cirurgia da obesidade, não somente sob o ponto de vista das 
técnicas cirúrgicas empregadas atualmente, mas também 
com um enfoque epidemiológico da obesidade e suas 
repercussões sobre a economia do organismo.Neste artigo nos 
preocupamos em revisar os conceitos e técnicas da cirurgia 
da obesidade associado a um conjunto de informações de 
interesse não somente aos cirurgiões, mas também aos 
clínicos, cardiologistas e endocrinologistas. Discussão: 
muitos tratamentos clínicos têm sido utilizados para o 
controle das situações de obesidade mórbida. Tratamentos 
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farmacológicos e comportamentais têm valor restrito nos 
resultados a longo prazo. A cirurgia de obesidade não deve 
ser realizada em qualquer paciente. Ela visa ao tratamento 
de obesos mórbidos que tenham falhado em perder peso 
com dietas, exercícios e medicações, e que possuam co-
morbidades médicas como pressão arterial elevada, diabetes 
e outras. Conclusão: considerando os critérios de inclusão, a 
cirurgia passa a ser o único tratamento eficaz, a longo prazo, 
no tratamento da obesidade mórbida. Mais recentemente, 
a utilização de cirurgias de restrição gástrica e disabsorção 
intestinal têm demonstrado bons resultados na perda do 
excesso de peso a longo prazo. Essas cirurgias (bariátricas) 
são fruto de uma evolução constante de técnicas e materiais 
cirúrgicos  e se desenvolveram sobremaneira nos últimos 
anos. 

SUMMARY
 Introduction: the obesity is a condition that hit a 
huge part of the economically active population. It present 
a multifactorial etiology and is closely related to others  
conditions. Patients with cardiovascular, orthopedics, 
endocrinologics and psychosocial problems are frequently 
related to a severe obesity. The epidemiologic view shows that 
obesity and its associate illness are responsible for millions 
spent in Brazil and the occidental countries. There are some 
problems that can be minimized through the obesity control, 
such as: Diabetes, vascular brain damage, heart stroke and 
high blood pressure. Objective: the purpose of this article to 
review the actual medical literature regarding the obesity 
surgery, not only for the point of view used by the actual 
surgery technics, but also as an epidemiological focus of the 
obesity and its repercussion in the human organism. Our 
concern is to review the concept and technics of the obesity 
surgery associated with a gather of information not only 
to inform surgeons but also the clinical staff, cardiologists, 
and endocrinologists. Discussion: many clinical treatments 
has been used in situations to control morbid obesity. 
Pharmacological and comportamental treatments has fair 
value in the results. The obesity surgery can not be done in 
a certain group of patients. This surgery is good to treat the 
morbid obese who had failed in all methods of losing weigh, 
and has others health risks such as: high blood pressure and 
diabetes for example. Conclusion: considering all criteria, 
the surgery is accepted as the unique effective treatment 
regarding morbid obesity. Recently, the practice of the surgery 
has shown good results and excellent weight lost during a 
extensive period of time. This surgery (bariatric) shows the 
constant evolution of the technics and materials developed to 
improve the results. 

INTRODUÇÃO
 A obesidade é uma condição mórbida que atinge 
grande parte da população economicamente ativa. É uma 
condição de etiologia multifatorial e está relacionada com 
outras condições nosológicas. Problemas cardiovasculares, 
ortopédicos, endocrinológicos e psicossociais estão 
freqüentemente associados à obesidade severa(1,2). Do ponto 
de vista epidemiológico, a obesidade e suas co-morbidades 
associadas são responsáveis pelo gasto anual de milhões 
de reais no Brasil e no mundo ocidental. Diabetes, acidentes 
cerebrovasculares, infarto do miocárdio e hipertensão arterial 
sistêmica são problemas que podem ser minimizados através 
do controle da obesidade(1.2). 
 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

classifica-se a obesidade considerando-se o Índice de Massa 
Corporal (IMC) e baseando-se no risco de mortalidade 
independente do sexo e idade. Quanto à gravidade, a OMS 
define obesidade grau I quando o IMC situa-se entre 30 e 
34,9kg/m² e obesidade grau II quando IMC está entre 35 e 
39,9kg/m² e obesidade grau III (mórbida) quando o IMC 
ultrapassa 40kg/m². 
 A obesidade mórbida é uma das doenças que mais 
matam no mundo. Na América Latina é provável que 200 
mil pessoas morram anualmente em decorrência das co-
morbidades relacionadas à obesidade (hipertensão arterial, 
diabete melito tipo 2, dislipidemia, doença coronariana, 
apnéia do sono, câncer e outras). A taxa de mortalidade para 
obesos mórbidos é 12 vezes maior, entre homens com 25 a 40 
anos, quando comparada a indivíduos de peso normal(1,2). 
 A abordagem terapêutica do paciente obeso 
deve envolver sempre um plano de reeducação alimentar, 
atividade física e uso de agentes antiobesidade. Nos 
pacientes que apresentam obesidade mórbida, a abordagem 
clínica é ineficaz e a cirurgia bariátrica se impõe como uma 
importante opção de tratamento(1,2). 
 São candidatos para o tratamento cirúrgico (cirurgia 
bariátrica) os pacientes com IMC maior que 40kg/m² ou IMC 
maior que 35kg/m² portadores de co-morbidades. A seleção 
de pacientes requer um tempo mínimo de evolução da 
obesidade e a história de falência do tratamento convencional 
da obesidade realizado por profissionais qualificados(1). 
 A principal meta deste artigo foi a realização de 
uma revisão da literatura médica atual no aspecto da cirurgia 
da obesidade, não somente sob o ponto de vista das técnicas 
cirúrgicas empregadas atualmente, mas também com um 
enfoque epidemiológico da obesidade e suas repercussões 
sobre a economia do organismo. Neste artigo nos 
preocupamos em revisar os conceitos e técnicas da cirurgia 
da obesidade associado a um conjunto de informações de 
interesse não somente aos cirurgiões, mas também aos 
clínicos, cardiologistas e endocrinologistas.

EPIDEMIOLOGIA
 No Brasil, a prevalência de obesidade aumentou 
muito na última década, em especial para os adultos do 
sexo feminino, chegando a 13,3%; a taxa de ascensão da 
obesidade no Brasil é de 0,36 pontos percentuais ao ano para 
a população feminina e de 0,20 pontos percentuais ao ano 
para a população masculina(3). Essas taxas são menores que 
as taxas de ascensão da população masculina do Kuwait, 
feminina da Rússia e Alemanha, masculina e feminina dos 
Estados Unidos e da Inglaterra, onde as taxas variam de 0,5 a 
1,0 ponto percentual ao ano.O excesso de peso preocupa pois 
dados americanos mostram que a cada ano 300.000 mortes 
ocorrem em conseqüência do excesso de peso. O indivíduo 
com excesso de peso tem um risco aumentado de morte 
prematura de 50 a 100% em relação aos indivíduos com óbito 
por causas evitáveis nos Estados Unidos(3). 
 O “custo” da obesidade não é desprezível; em 1995 
atingiu US$ 99 bilhões (direta ou indiretamente) e em 2000, 
US$ 117 bilhões (US$ 61 bilhões diretamente e US$ 56 bilhões 
indiretamente). 
 A epidemia da obesidade atinge não apenas os países 
desenvolvidos, mas também os países em desenvolvimento. 
Na Alemanha, 50% da população adulta tem excesso de peso 
e 20% são obesos, enquanto na maioria dos países europeus 
varia ao redor de 15% para homem e 22% para mulheres(3). Essa 
epidemia atinge também países em desenvolvimento como a 
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Arábia Saudita, em que a prevalência da obesidade é de 13,05% 
para homens e 20,26% entre as mulheres. As mudanças na 
sociedade que acompanham a chamada modernidade, 
parecem ser as principais responsáveis pelo novo estilo de 
vida que leva a uma vida sedentária com nutrição excessiva, 
que resulta num balanço energético muito positivo, fator 
desencadeante da obesidade. Esse fator se origina muitas 
vezes no período da infância e o que se tem observado na 
última década é um aumento na incidência da obesidade 
na população infantil; dessa forma houve um aumento da 
incidência de obesidade em crianças de 6 a 11 anos, que foi 
de 4% entre 1963 e 1965 para 13% em 1999 e entre crianças e 
adolescentes de 12 a 19 anos que se elevou de 5% entre 1966 
e 1970 para 14% em 1999(3). 

QUANTO AOS TIPOS DE CIRURGIA
 Há várias técnicas que podem ser utilizadas 
com segurança e sucesso no tratamento da obesidade 
mórbida(5):
 As cirurgias para o tratamento da obesidade 
mórbida podem ser divididas em três grupos: cirurgias de 
restrição gástrica, cirurgias de má absorção e cirurgias que 
combinam a restrição gástrica e algum grau de má absorção. 
Estas técnicas foram desenvolvidas desde a década de 1950 e 
são efetivas para o controle da obesidade mórbida em maior 
ou menor grau (5).

CIRURGIAS DE RESTRIÇÃO
 Através dessa técnica procura-se diminuir a 
quantidade de alimentos que possa ser ingerida, criando uma 
pequena bolsa gástrica. É utilizada uma cinta de material 
inelástico, que não permite a dilatação da nova bolsa 
gástrica criada (Figura 1). Embora seja uma cirurgia efetiva, 
o paciente pode ingerir líquidos com alto nível de calorias, 
em curtos intervalos. Estes líquidos entram em contato 
com o resto do estômago, que permanece intacto. Dos três 
grupos de cirurgias utilizadas, esta é a que leva à menor 
redução de peso e tem indicação restrita no tratamento da 
obesidade mórbida. Um exemplo desse tipo de cirurgia é a 
chamada “banda gástrica”, que pode ser realizada através 
da videolaparoscopia (4) .

  

Figura 1 - Técnica de restrição alimentar da “cinta gástrica”. 

CIRURGIAS DE DISABSORÇÃO 
 Esta modalidade restringe pouco a ingestão dos 
alimentos, e induz a uma significativa má absorção intestinal. 
Os pacientes submetidos a esse tipo de operação podem se 
alimentar com quantidade razoável de alimentos. Embora 
seja bastante efetiva, podem ocorrer deficiências nutricionais 
importantes se os pacientes não forem bem acompanhados 

do ponto de vista nutricional. É uma técnica muito utilizada 
em países como a Itália (4) (Figura 2). 

Figura 2 - Técnica de disabsorção para a cirurgia da obesidade 
mórbida. 

CIRURGIAS DE RESTRIÇÃO E DISABSORÇÃO (MISTAS) 
 A gastroplastia vertical com banda e bypass gástrico 
é o método cirúrgico mais utilizado no Brasil. Com esse tipo 
de cirurgia podem ser obtidas perdas de peso de até 100% 
do excesso de peso. A quantidade de comida que pode ser 
ingerida é limitada por um anel de “Silastic” que impede a 
dilatação do reservatório. Os alimentos não têm contato com 
o restante do estômago e o paciente tem menos tolerância 
para ingerir açúcar. A pequena bolsa criada no estômago 
pela cirurgia (cerca de 30 ml), produz uma sensação de 
plenitude e satisfação quando cheia. Atualmente também já 
pode ser realizada por laparoscopia e se constitui em uma 
das técnicas de melhor resultado e segurança no aspecto 
nutricional a longo prazo(4).
 O sucesso da cirurgia de gastroplastia vertical com 
colocação de anel de Silastic (Cirurgia de Fobi-Capella) na 
perda do excesso de peso e no controle das co-morbidades 
está cada vez mais evidente. Estudos recentes demonstram 
que o pequeno reservatório formado pelo neo-estômago traz 
uma sensação de saciedade precoce (Figuras 3 e 4). 
 É provável que fatores hormonais como a insulina, 
a leptina e a Ghrelina estejam tomando parte nesse processo 
de saciedade através da interligação com estruturas presentes 
no hipotálamo ventromedial, que estão relacionadas com a 
sensação de saciedade. Recentes pesquisas nessa área têm 
recebido destaque internacional. Estudos recentes também  
comprovam que pacientes obesos podem ter uma resistência 
insulínica aumentada e que essa resistência é minimizada 
após a perda ponderal imposta pela cirurgia.

Figura 3 - Técnica mista - de restrição e disabsorção - para a 
cirurgia de obesidade mórbida.

Figura 4 - Esquema da gastroplastia vertical com banda e 
derivação em Y de Roux(2). 
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DISCUSSÃO 
 Muitos tratamentos clínicos têm sido utilizados 
para o controle da obesidade mórbida. Tratamentos 
farmacológicos e comportamentais têm valor restrito nos 
resultados a longo prazo(4). 
 Na Europa, o estudo SOS (Swedish Obese Subjects) 
comparou dois grupos de pacientes obesos: um submetido 
à cirurgia bariátrica e outro com tratamento clínico 
convencional, num total de 2.000 pacientes para cada grupo, 
com acompanhamento previsto para 10 anos. A redução de 
peso alcançada em dois anos no grupo cirúrgico determinou 
uma incidência de diabetes 32 vezes menor quando 
comparado ao grupo controle; em 8 anos a incidência 
continuou baixa no grupo cirúrgico, sendo esta 5 vezes 
menor que no grupo controle. Com relação à hipertensão 
arterial sistêmica, a incidência foi 2,6 vezes menor no grupo 
submetido a cirurgia nos primeiros dois anos, porém, em 
outro anos de acompanhamento foi notada uma incidência 
igual nos dois grupos. Determinou-se, assim, uma redução 
importante no risco cardiovascular em pacientes que foram 
submetidos à cirurgia bariátrica(4). 
 A maior morbidade e mortalidade da obesidade 
grau III deve-se, portanto, às condições associadas. 

CONCLUSÃO
 Considerando os critérios de inclusão, a cirurgia 
passa a ser o único tratamento eficaz, a longo prazo, no 
tratamento da obesidade mórbida. Mais recentemente, a 
utilização de cirurgias de restrição gástrica e disabsorção 
intestinal tem demonstrado bons resultados na perda do 
excesso de peso a longo prazo. Essas cirurgias (bariátricas) 
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são fruto de uma evolução constante de técnicas e materiais 
cirúrgicos, que se desenvolveram sobremaneira nos últimos 
anos.
 A cirurgia de obesidade não deve ser realizada em 
qualquer paciente. Ela visa ao tratamento de obesos mórbidos 
que tenham falhado em perder peso com dietas, exercícios e 
medicações, e que possuam co-morbidades médicas como 
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e outras. 
 Os objetivos da cirurgia são:
• Proporcionar uma perda de peso confiável e duradoura.
• Diminuir doenças associadas à obesidade.
• Recuperar uma condição de vida ativa e saudável.
• Melhorar a qualidade de vida.

Referências Bibliográficas 
1. Manterola C e cols. - Surgery for morbid obesity: 
selection of operation based on evidence from literature 
review. Obes Surg, 15(1):106-13, jan2005. 
2. Capella RF & Capella JF - Ethnicity, Type of Obesity 
Surgery and Weight Loss. Obes Surg, 3(4):375-80, nov1993.
3. Fazylov RM e cols. - Association of super-super-
obesity and male gender with elevated mortality in patients 
undergoing the duodenal switch procedure. Obes Surg, 
15(5):618-23, may2005.
4. van Hout GC; Verschure SK; van Heck GL - 
Psychosocial predictors of success following bariatric surgery. 
Obes Surg, 15(4):552-60, apr2005. 
5. Marceau P - Contribution of bariatric surgery to 
the comprehension of morbid obesity. Obes Surg, 15(1):3-10, 
jan2005. 

Tromboembolismo Pulmonar. 
Pulmonary embolism. 

Palavras-chave: pulmões, vascular, tromboembolismo. 
Keywords: lungs, vascular, embolism. 

André Silva Valentim * 
Dennis Eduardo Chagas ** 
Eduardo Leme Ferreira ***

ARTIGO DE REVISÃO

* Médico Estagiário do 2º ano de Clínica Médica da Faculdade 
de Medicina de Jundiaí  (FMJ) – SP. 
** Médico residente do 2º ano de Clínica Médica da FMJ – SP. 
***Professor Auxiliar da Disciplina de Clínica Médica da FMJ  
– SP. 

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí – Rua Francisco 
Telles, 250 – Vila Arens – Jundiaí –SP. CEP 13202-550. 
site: fmj.br 

Contatos: André Silva Valentim - Rua Vigário João José 
Rodrigues, 624 – apto 61- Centro – Jundiaí – SP. CEP 13201-
001. E-mail: drevalentim@yahoo.com.br  

Artigo ainda não publicado. 

Resumo
 O diagnóstico e o tratamento do tromboembolismo 

pulmonar exigem uma aproximação interdisciplinar, 
combinando as especialidades cirúrgica, clínica médica e 
radiologia. Apesar de avanços significativos, as taxas de 
reincidência e mortalidade permanecem altas. Decisão sobre 
a duração do tratamento deve ser feita equilibrando os riscos 
de terapia continuada e o risco de recorrência. Nesta revisão 
são discutidos os cuidados a serem tomados com pacientes 
portadores de tromboembolismo pulmonar, com ênfase para 
os mais recentes avanços. 

Summary
 The diagnosis and treatment of pulmonary 
embolism demands an interdisciplinary approach, combining 
surgical, medical and radiologic specialties. The reincidence 
and mortality rates remain high. Decisions about the duration 
of therapy should be made by balancing the risks of continuing 
therapy against the risk of recurrence. In this review, the care 
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of patients with pulmonary embolism are discussed, with 
emphasis to recent advances. 

INTRODUÇÃO
 O tromboembolismo pulmonar (TEP) ocorre como 
conseqüência de um trombo, formado no sistema venoso 
profundo, que se desprende, atravessa as cavidades direitas 
do coração e obstrui a artéria pulmonar ou um de seus ramos, 
daí o termo adotado por muitos grupos de doença venosa 
tromboembólica. No ocidente, sua incidência na população 
geral é estimada em 5/10.000 pacientes (1), com mortalidade 
quatro vezes maior quando o tratamento não é instituído (2). 
 A taxa de mortalidade para a embolia pulmonar 
é alta. Na “International Cooperative  Pulmonary Embolism 
Registry”, os 2454  pacientes cadastrados tiveram a taxa de 
17,5% de mortalidade em três meses (3). 
 O TEP constitui um aparente paradoxo da medicina 
moderna - à medida que ocorre o progresso médico, maior é 
o número de situações que predispõem ao tromboembolismo 
- porque nos defrontamos, cada vez mais freqüentemente, 
com doentes graves submetidos a períodos prolongados de 
repouso no leito e a procedimentos invasivos. No entanto, os 
avanços tecnológicos têm permitido uma maior chance de 
seu diagnóstico e tratamento (4). O objetivo deste trabalho 
é o de elaborar uma revisão bibliográfica de TEP, doença 
prevalente nas salas de emergência, que se constitui numa 
enfermidade de qualquer área da medicina e que surge 
como uma condição primária ou uma complicação. 

ETIOLOGIA, PATOGÊNESE e FATORES PREDISPONENTES
 Quanto à etiologia e patogenia, as tromboses 
venosas profundas (TVP) podem ocorrer em qualquer local 
do sistema venoso, mas a maioria se inicia nas extremidades 
inferiores do corpo. A tríade clássica de Virchow (lesão 
na parede do vaso, estase e hipercoagulabilidade) é 
extremamente relevante, tanto no dias atuais quanto em 
épocas em que foi proposta como explicação da fisiopatologia 
da doença. Tanto a estase quanto a lesão da parede do vaso 
podem levar à agregação plaquetária que desencadeia a 
cascata da coagulação, incluindo os componentes celulares e 
protéicos. Isto pode resultar em um desequilíbrio nas proteínas 
pró-coagulantes e anticoagulantes na ocorrência natural 
e a formação de um trombo intravascular – habitualmente 
provenientes das extremidades inferiores. 
 Há uma forte associação entre câncer, TVP e 
TEP: os estudos recentes têm mostrado que até 10% das 
chamadas TEP idiopáticas têm um câncer de base (5). Os 
fatores predisponentes para TEP são citados abaixo (Quadro 
1). 

Quadro 1: Fatores predisponentes para tromboembolismo 
pulmonar: 

 

 As conseqüências do tromboembolismo pulmonar 
são: 
 • isquemias dos ácinos que levam à produção 

de serotonina (causando broncoconstrição, diminuição da 
produção de surfactante, atelectasia e formação de exsudato 
alveolar); 
 • atelectasias, que formam shunts intrapulmonares 
resultando em hipoxemia; 
 • liberação de mediadores humorais, que levam à 
hiperventilação por estimulação dos receptores J alveolares.

ACHADOS CLÍNICOS
 A apresentação clínica do TEP é geralmente 
inespecífica, dificultando o diagnóstico (Figura 1). Os sinais 
e sintomas dependem, fundamentalmente, da localização e 
tamanho do trombo e do estado cardiorrespiratório prévio 
do paciente. O TEP pode ser classificado em três síndromes 
clínicas: colapso circulatório, dispnéia não explicada e dor 
torácica do tipo pleurítica. Estas formas de apresentação 
clínica estão correlacionadas com os respectivos modelos 
fisiopatológicos: embolia maciça, embolia submaciça e 
infarto pulmonar. 

Figura 1: Tromboembolismo Pulmonar - visualiza-se em secção 
coronal do pedículo vascular, recente êmbolo hospedado 
na artéria pulmonar direita (A); secção histológica de artéria 
pulmonar de médio tamanho que contém êmbolo recente 
– corado com hematoxilina-eosina (B). 

 Há três grandes grupos de doentes com TEP:
 1) TEP maciça: caracteriza-se pela presença de 
hipotensão ou choque; 
 2) TEP submaciça: caracteriza-se pela presença de 
disfunção do ventrículo direito ao ecocardiograma, mas sem 
choque ou hipotensão; 
 3) TEP não-maciça: caracteriza-se pela ausência 
dos critérios anteriores. 
 Nos pacientes clinicamente estáveis, a dispnéia e a 
dor torácica são os sintomas mais freqüentes (6,7). No estudo 
PIOPED (Prospective Investigators of Pulmonary Embolism 
Diagnosis), a dispnéia esteve presente em 73% e a dor 
torácica tipo pleurítica, em 66% dos pacientes (8). 
 Quando êmbolos alcançam a periferia dos pulmões 
manifestam-se clinicamente pela dor torácica tipo pleurítica 
podendo ocorrer infartos ou hemorragias pulmonares. A dor 
torácica característica de angina pectoris pode ser observada 
em casos graves, em que isquemia secundária é provocada 
pela sobrecarga importa ao ventrículo direito. 
 A hipotensão arterial sistêmica caracteriza os 
pacientes com TEP maciço. 
 O “Task Force on Pulmonary Embolism”, da 
Sociedade Européia de Cardiologia, classificou clinicamente 
o TEP em três grupos9. O TEP maciço se manifesta com 
quadro de choque ou hipotensão arterial, definido como a 
pressão arterial sistólica menor que 90mmHg ou queda da 
pressão arterial de 40mmHg ou mais, durante mais de 15min, 
não sendo causado por arritmia, hipovolemia ou sepsis. O 
diagnóstico de TEP não-maciço é estabelecido na ausência 
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dos sinais de TEP maciço. Entre os pacientes com TEP não-
maciço existem aqueles com sinais ecocardiográficos de 
disfunção do VD que são classificados como TEP submaciço. 
Ocorrem ainda embolias pequenas (submaciças) (8).  
 Os achados clínicos nas embolias pequenas 
(submaciças) são: dor torácica, dor pleurítica, dispnéia, 
taquipnéia, tosse, hemoptise / hemoptóicos, taquicardia, 
febre, cianose, enquanto nas embolias grandes (maciças) 
são: síncope, hipotensão arterial/choque, taquicardia, 
dispnéia, cianose. 
 Na tentativa de facilitar o diagnóstico do 
Tromboembolismo Pulmonar têm sido utilizados diversos 
critérios, sendo um dos mais utilizados é o “Escore de Wells” 
(Tabela 1 e Tabela 2). 

Tabelas 1 e 2: Escore de Wells – probabilidade de TEP na prática 
clínica - critérios utilizados de pontuação,  probabilidade e 
risco.

DIAGNÓSTICO

 Eletrocardiograma
 As alterações eletrocardiográficas mais específicas 
na TEP são aquelas em que estão presentes sinais da 
sobrecarga aguda do ventrículo direito (VD), que são: 
bloqueio do ramo direito, com desvio do eixo elétrico para a 
direita; padrão S1Q3T3; inversão da onda “T” nas derivações 
precordiais de V1 a V4 (a mais freqüente das anormalidades, 
ocorrendo em 68% dos casos analisados) (10).
 Radiografia do tórax
 As principais alterações correlacionadas com a 
embolia são imagens cuneiformes (sinal de Hampton), áreas 
de hipoperfusão pulmonar (sinal de Westmark), dilatação 
da artéria pulmonar (sinal de Palla), atelectasia, derrame 
pleural e elevação da hemicúpula diafragmática (Figura 2). 
Contudo, é importante ressaltar que na grande maioria das 
radiografias do tórax não há alterações. 

Figura 2: Radiografia de Tórax sugestiva de Tromboembolismo 
Pulmonar
 Gasometria arterial
 A gasometria arterial é de baixa especificidade 
e moderada sensibilidade para o diagnóstico de TEP. A 
gasometria deve orientar a necessidade de oxigenioterapia 
suplementar e de ventilação mecânica em pacientes 
instáveis. 
 D-dímero
 O d-dímero, um produto de degradação da 
fibrina, pode ser realizado através de várias técnicas;  o 
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) apresenta 

sensibilidade de 97% e especificidade de 42% (11). 
 As situações em que a especificidade do D-dímero 
é muito baixa (até menor que 10%) e portanto raramente útil 
são: doentes internados, pós-operatórios, idosos (> 75 anos) 
e qualquer evento trombótico ou sangramento recentes. 
 Marcadores de necrose miocárdica
 Os marcadores de necrose miocárdica, 
creatinoquinase e troponina I podem estar elevados no TEP. 
O infarto do VD desencadeado por um episódio de TEP, com 
valores da creatinoquinase MB acima da normalidade, foi 
demonstrado (12). 
 Duplex-scan venoso
 Considerado positivo na visibilização do trombo 
em trombose venosa proximal,  com sensibilidade e 
especificidade superiores a 90% (13). 
 Cintilografia pulmonar
 Nos pacientes considerados de alta probabilidade, 
a especificidade da cintilografia foi de 97%, com sensibilidade 
de 41% (estudo PIOPED) (8). Os pacientes considerados de alta 
probabilidade clínica e com alta probabilidade cintilográfica 
são diagnosticados como TEP, enquanto naqueles com 
baixa probabilidade clínica e cintilografia pulmonar normal, 
esse diagnóstico é excluído. Nos pacientes com baixa ou 
intermediária probabilidade, em mais de dois terços dos 
casos, é necessária a realização de outro método para 
esclarecimento diagnóstico. 
 Ecocardiograma
 O ecocardiograma bidimensional transtorácico não possui 
boa acurácia para a visibilização do trombo na artéria 
pulmonar, porém é importante para a avaliação da função 
do VD (Figura 3). 

Figura 3: Ecocardiograma transtorácico com visualização de 
trombo em paciente portador de tromboembolismo pulmonar 
(TEP). 
 A disfunção do VD foi detectada em 40% dos 
pacientes avaliados no estudo ICOPER e sua presença 
determinou um aumento de duas vezes na incidência de 
trombos em 14 dias, e uma vez e meia em três meses de 
seguimento (14). O ecocardiograma transesofágico possui 
acurácia diagnóstica superior ao transtorácico para a 
visibilização do trombo na artéria pulmonar. Nos trombos de 
localização central, ou seja, no tronco da artéria pulmonar 
ou nos ramos principais, o ecocardiograma transesofágico 
possui sensibilidade de 98% e especificidade de 86% (15). Pela 
possibilidade de ser realizado à beira do leito, o método está 
indicado para os pacientes clinicamente instáveis, nos quais 
é maior a possibilidade de trombos de localização central. 
 A prevalência do foramen oval patente na população 
geral varia entre 20 e 35%, na maioria dos estudos de necropsia, 
entretanto a incidência de embolia paradoxal é baixa (16). 
 Tomografia computadorizada (TC) helicoidal
 A TC helicoidal tem sido amplamente utilizada 
na investigação de pacientes com suspeita clínica de TEP 
(Figura 4). A boa acurácia, o custo relativamente baixo - se 
comparado à arteriografia convencional, a possibilidade de 
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investigação de outros diagnósticos diferenciais estão entre 
as vantagens da TC, frente a outras estratégias. Revisão 
sistemática de nove estudos demonstrou a sensibilidade 
variando de 53 a 100% e a especificidade entre 81 e 100% 
(17), sendo o método mais sensível para identificar trombos 
nos ramos principais, lobares e segmentares. A possibilidade 
de avaliação da trombose venosa profunda através da 
venografia constitui um outro atrativo para a utilização 
da TC, que tem a possibilidade de avaliar vasos pélvicos e 
abdominais onde o “duplex-scan” apresenta limitações. 

Figura 4: Tomografia Computadorizada, amplamente 
utilizada no diagnóstico de tromboembolismo pulmonar 
(TEP), observando-se um trombo na artéria pulmonar. 
 Ressonância magnética (RM)
 A possibilidade da visibilização das artérias 
pulmonares, sem a necessidade da utilização de contraste 
iodado e sem exposição à radiação, é a principal vantagem da 
RM (Figura 5). Em um estudo comparativo com a tomografia 
helicoidal, avaliado por cinco observadores, a ressonância 
magnética mostrou sensibilidade de 46% e especificidade de 
90% (18). 

Figura 5: Ressonância Nuclear Magnética: não utilização de 
contraste iodado e ausência de exposição à radiação. 
 Arteriografia pulmonar (AGP)
 A AGP é considerada o método-padrão para 
o diagnóstico do TEP com a visibilização da circulação 
pulmonar, após a injeção de contraste iodado. O uso de 
cateteres mais finos e flexíveis e a melhor definição da 
imagem com a incorporação da técnica de subtração 
digital têm melhorado a acurácia do método. As principais 
complicações do método são a anafilaxia e a nefrotoxicidade 
induzida pelo contraste, que pode ser minimizada com uma 
adequada hidratação venosa. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
 Síndrome coronariana Aguda; Dissecção Aguda de 
Aorta; Pneumotórax; Pneumonia, asma e DPOC; Insuficiência 
Cardíaca Congestiva;  Pericardite; Costocondrite, fratura de 
costela, pleurite e dor osteomuscular; Hipertensão Pulmonar 
Primária; Ansiedade. 

TRATAMENTO
 Medidas Iniciais
 A abordagem terapêutica inicial tem por objetivo a 

estabilidade clínica e hemodinâmica oferecendo: 
Suporte Ventilatório: oxigenoterapia (pela hipoxemia) através 
da máscara facial ou intubação orotraqueal. 
Nos hipotensos: cristalóides, podendo ser usadas drogas 
vasopressoras aos refratários à reposição volêmica. 
Os pacientes instáveis apresentam indicação de internação 
em UTI. 
 Medidas Específicas
 1) Anticoagulação - Heparina não-fracionada 
(HNF). No tratamento do tromboembolismo venoso, a 
HNF por via intravenosa é a abordagem terapêutica mais 
freqüente e mais eficaz. A dose média diária de HNF no 
tratamento do tromboembolismo venoso varia de 24.000 a 
30.000 U nas 24h. A HNF sob infusão contínua proporciona 
maior estabilidade nos níveis séricos da heparina – menor 
recorrência de sangramentos quando comparada à 
administração intermitente, cuja  dose de HNF é de 5000 
U a cada 4h, devendo o tempo de tromboplastina parcial 
ativada (TTPa) ser avaliado antes de cada dose, até que se 
obtenha estabilidade, quando, então, poderá ser avaliado 
em intervalos maiores. O tempo de tratamento com a HNF, 
em geral é de cinco a sete dias, coincidindo com o tempo 
necessário para se alcançar adequada anticoagulação com o 
uso de anticoagulantes orais, sendo a estratégia considerada 
efetiva e segura. O uso de HNF requer acompanhamento 
laboratorial através de avaliações do TTPa. O objetivo 
terapêutico é manter níveis séricos de TTPa entre 1,5 e 2,5 
vezes o valor basal do paciente (19). 
 2) Heparina de baixo peso molecular (HBPM): para 
TVP, o uso das HBPM está estabelecido através de estudos que 
demonstraram sua eficácia e segurança, quando comparada 
à HNF (20,21). A dose das HBPM dependerá da sua forma 
de apresentação e deverá ser individualizada - (enoxiparina 
sódica: 1mg/Kg em duas administrações diárias). 
 3) Inibidor do fator Xa: o fondaparinux, um inibidor 
do fator Xa, mostrou ser pelo menos tão efetivo e seguro 
quanto a heparina não-fracionada para o tratamento da TEP 
em pacientes com estabilidade hemodinâmica22, quando 
disponibilizada comercialmente (22).  
 4) Anticoagulantes orais: os cumarínicos são 
anticoagulantes orais que agem inibindo a síntese de fatores 
da coagulação dependentes de vitamina K (II, VII, IX e X), 
além das proteínas anticoagulantes, proteínas C e S. O 
controle laboratorial é realizado pela dosagem do tempo e 
da atividade da protrombina. O objetivo terapêutico do uso 
de anticoagulantes orais no tratamento do TEP é manter 
o INR entre 2,0 e 3,0 – e têm demonstrado boa eficácia 
antitrombótica e pequena incidência de sangramento. 
A dose inicial de warfarin é de 5mg/dia, podendo ser 
iniciada concomitantemente à heparina no primeiro dia do 
tratamento. Doses maiores que 5 mg mostraram pequena 
redução no tempo para se obter o INR adequado, porém tem 
aumentado significativamente os casos de sangramento (23). 
 5) Antitrombínicos: o ximelagatran é o primeiro 
antitrombínico disponível para uso por via oral e foi avaliado 
em pacientes submetidos à cirurgia ortopédica, sendo 
considerado uma promissora alternativa aos cumarínicos. 
 6) Trombolíticos: o uso de trombolítico no 
tratamento do TEP (Tabela 3) tem a sua base racional 
apoiada no fato desses fármacos serem mais eficazes que 
a heparina para dissolver os trombos e conseqüentemente 
propiciarem melhor resultado clínico. Por outro lado, o uso 
de trombolítico pode induzir a sangramentos, sendo sua 
indicação limitada a subgrupos de pacientes que apresentem 
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maior gravidade clínica. O Food and Drug Administration 
(FDA) aprovou, em 1977, a estreptoquinase e em 1990, o fator 
ativador do plasminogênio tecidual (rt-PA) para o tratamento 
do TEP. 
 Os pacientes com instabilidade hemodinâmica e 
disfunção do VD, caracterizando a TEP maciça, representam 
o subgrupo de pior prognóstico, tendo indicação para o uso de 
trombolítico. Apesar de ser considerada a melhor estratégia 
terapêutica para os pacientes instáveis hemodinamicamente, 
apenas um estudo randomizado mostrou diferença 
significativa da mortalidade a favor do grupo que recebeu 
estreptoquinase (1.500.000 U em 1h), quando comparado ao 
grupo que recebeu heparina (24). 
 A maior controvérsia para o uso de trombolíticos 
no TEP é nos pacientes normotensos com evidência de 
disfunção do VD, que podem representar de 40 a 50% dos 
casos. Nesse subgrupo, a trombólise melhorou a perfusão na 
cintilografia pulmonar, a disfunção do VD no ecocardiograma 
e a resolução do trombo na arteriografia, mas não reduziu a 
mortalidade, quando comparada à heparina. 

Tabela 3: Agentes trombolíticos disponíveis no mercado 
brasileiro e aprovados pelo FDA empregados na terapêutica 
do Tromboembolismo Pulmonar.

 Cirurgia
 A embolectomia está indicada no TEP maciço 
com contra-indicações para o uso de trombolítico ou, mais 
raramente, para aqueles que não responderam à trombólise 
e permanecem instáveis apesar do tratamento intensivo. 
 Filtro de veia cava
 Os filtros de veia cava estão indicados para a 
prevenção do TEP em pacientes com contra-indicação 
à anticoagulação e nos que apresentam recorrência 
do tromboembolismo venoso apesar do tratamento 
anticoagulante. 
 A Figura 6 abaixo é um organograma visando ao 
auxílio diagnóstico do TEP. 
Figura 6: Organograma para o diagnóstico do 
tromboembolismo pulmonar. 
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RESUMO
 Doença de Crohn (DC) e Retocolite ulcerativa (RCU) 
são doenças inflamatórias intestinais (DII) que envolvem 
principalmente o trato gastrointestinal. Entretanto, podem estar 
associadas com manifestações extraintestinais, envolvendo 
quase todos os órgãos e sistemas do corpo. Ocorrem em 
aproximadamente 20 a 40% dos pacientes com DII. Mecanismos 
imunomediados e genéticos têm um importante papel na 
patogênese dessas complicações. O reconhecimento precoce e 
seu tratamento adequado são importantes para prevenir maior 
morbidade. 

SUMMARY 
 Crohn’s disease and Ulcerative colitis are chronic 
inflammatory bowel diseases that often involve the 
gastrointestinal tract. However, they can be associated with 
extraintestinal manifestations involving almost every organ 
system in the body. They occur in closely 20 to 40% of  the patients 
with inflammatory bowel diseases. Immune-related and 
genetic mechanisms play an important role in the pathogenesis 
of these complications. Early recognition and correct treatment 
are decisive in preventing major morbidity. 

INTRODUÇÃO
 Doença Inflamatória Intestinal (DII) é uma entidade 
clínica que compreende dois subtipos principais: Doença 
de Crohn (DC) e Retocolite Ulcerativa (RCU). São doenças 

crônicas idiopáticas que parecem estar relacionadas a uma 
resposta imune inadequada a antígenos entéricos e a estímulos 
ambientais em indivíduos geneticamente predispostos. A DII 
acomete aproximadamente 0,37% da população, distribuindo-
se igualmente entre os sexos, com maior incidência em jovens 
e brancos.(1)

 Embora afete principalmente o trato gastrointestinal, 
outros sistemas podem ser acometidos: cutâneo, oftalmológico, 
musculoesquelético, genitourinário, hepatobiliar, hematológico, 
pulmonar e sistema nervoso.(1,2) Manifestações extra-intestinais 
podem ser encontradas em 20 a 40% dos pacientes com DII, 
contribuindo significativamente com a morbi-mortalidade. 
Podem relacionar-se à atividade da doença intestinal ou cursar 
de maneira independente. Sua incidência tem se mostrado 
maior na Doença de Crohn.(3)

 O presente trabalho se propõe a informar à classe 
médica sobre essas manifestações, devido à importância 
de seu diagnóstico precoce para o tratamento adequado e a 
redução de morbidade. 

MANIFESTAÇÕES EXTRA-INTESTINAIS
 Seguem abaixo algumas das manifestações 
extra-intestinais da doença inflamatória intestinal, a saber: 
osteomusculares, dermatológicas, oftalmológicas, pulmonares, 
hepatobiliares, hematológicas, neurológicas e genitourinárias. 

MANIFESTAÇÕES OSTEOMUSCULARES
 O sistema osteomuscular é o mais freqüentemente 
acometido pelas manifestações extraintestinais da DII. 
Elas podem ser divididas em distúrbios reumatológicos e 
anormalidades do metabolismo ósseo.(1)

 A artropatia periférica é a mais comum, ocorrendo 
em 5 a 20% dos pacientes(4). Acompanha a evolução da 
doença subjacente, de modo que o tratamento bem sucedido 
da inflamação intestinal resulta em melhora da artrite. Afeta 
joelhos, quadril, tornozelos, punhos e cotovelos. 
 A espondilite anquilosante (EA) ocorre com menor 
freqüência, em 3 a 5% dos pacientes e manifesta-se como 
rigidez matinal, dor lombar e postura recurvada. Pacientes com 
RCU têm 30 vezes maior incidência dessa manifestação em 
comparação com a população em geral. O tratamento clínico 
da DII e a colectomia não alteram a evolução do quadro. 
 A sacroileíte pode ocorrer em associação com a EA, 
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porém é mais observada como achado isolado. Na RCU, 15% 
dos pacientes apresentam exames radiológicos compatíveis 
com essa doença, apesar de assintomáticos.(4)

 Distúrbios do metabolismo ósseo, como osteoporose 
e osteopenia são muito comuns, afetando 23 a 59% dos 
indivíduos. Osteomalácia pode ocorrer em 1 a 5% dos pacientes 
com DC, geralmente devido à deficiência de vitamina D. A 
osteonecrose é complicação bastante rara. A cabeça do fêmur 
é a região mais afetada; o paciente apresenta dor local que é 
agravada à movimentação. Freqüentemente se associa ao uso 
de corticosteróides, especialmente se usados em conjunto com 
a nutrição parenteral total.(4,5)

MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS: 
 Ocorrem em cerca de 15% dos pacientes. A evolução 
das lesões dermatológicas costuma acompanhar a atividade 
da doença intestinal, regredindo com o controle da colite, 
podendo preceder o surgimento da mesma.(4)

 As manifestações mais comuns são o pioderma 
gangrenoso e o eritema nodoso. O pioderma gangrenoso 
(Figura 1) é dermatose neutrofílica ulcerativa severa, não 
infecciosa, associada principalmente à RCU, acometendo 
aproximadamente 1 a 10% dos doentes(6). São descritas quatro 
variantes: ulcerativa, pustular, vegetante e bolhosa.  

Figura 1: Pioderma gangrenoso. Úlcera dolorosa de  bordas 
irregulares.
 O eritema nodoso é uma inflamação do tecido 
subcutâneo, levando a nódulos avermelhados ou violáceos, 
dolorosos, principalmente na região pré-tibial. Associa-se à 
DII em cerca de 11% dos casos, ocorrendo preferencialmente 
em pacientes com RCU(7). Podem ocorrer lesões orais, 
como estomatite aftosa, com úlceras dolorosas superficiais 
de membrana fibrinosa central; nodularidade mucosa 
(“cobblestoning”), específica da doença de Crohn, com 
formação de placas bem organizadas em palato e mucosa 
bucal ou ainda como pioestomatite vegetante, distúrbio 
ulcerativo mais comum na RCU, com surgimento de pústulas, 
erosões e placas vegetantes na mucosa oral.(6)

  As manifestações cutâneas mais raras incluem: 
Síndrome de Sweet, epidermólise bolhosa e doença de 
Crohn metastática. A Síndrome de Sweet, mais comum 
no sexo feminino, caracteriza-se por febre, leucocitose, 
placas eritematosas dolorosas e infiltrado neutrofílico 
leucocitoclástico. 
 A epidermólise bolhosa (EB) é uma doença auto-
imune que se manifesta pelo desprendimento e escarificação 
da pele, podendo envolver mucosas. Cerca de 25% dos casos 
de EB relaciona-se com doença de Crohn.(7)

 Outra manifestação conhecida como Doença de 
Crohn Metastática é uma complicação rara. Seu diagnóstico 
é baseado em achados histopatológicos idênticos aos da DC 
incluindo granulomas não-caseosos, necrobiose e perivasculite 

granulomatosa. As lesões geralmente assumem o caráter 
de nódulos ulcerativos, aparecendo nos tecidos da parede 
abdominal anterior e região submamária, genital, tornozelos, 
joelhos, região retroauricular, árvore brônquica e pâncreas.(6,7)

MANIFESTAÇÕES OFTALMOLÓGICAS
 As complicações oculares, embora infreqüentes, 
com incidência em menos de 10% dos casos, podem acarretar 
importante morbidade, tal como cegueira. Avaliações de rotina 
se fazem necessárias, uma vez que queixas inespecíficas e 
participantes de outras doenças comuns, quase sempre causam 
um atraso do diagnóstico e em conseqüência, do tratamento 
adequado. A doença ocular é mais encontrada em associação 
com as colites e ileocolites do que como manifestação isolada 
e pode preceder um quadro aberto de DII.(1,8)

 A episclerite é a inflamação da camada ricamente 
vascularizada de tecido conectivo entre a esclera e a conjuntiva, 
geralmente deflagrada durante exacerbação intestinal da 
doença, com quadro de hiperemia e queimação, uni ou 
bilateralmente, sem fotofobia ou perda de reflexo pupilar. 
No exame físico ocular, ficam evidenciadas áreas focais ou 
difusas de hiperemia com vasos superficiais ingurgitados, 
entremeadas com áreas sãs. O tratamento é escalonado de 
acordo com a gravidade do processo, incluindo aplicação de 
compressas frias, corticosteróides tópicos, antiinflamatórios 
não-esteroidais (AINES) em casos selecionados e controle da 
doença sistêmica. 
 Sabe-se que na esclerite, os vasos profundos da 
esclera também se tornam ingurgitados, dando tonalidade 
violácea à lesão; a esclera de permeio tem tonalidade rosada. 
O quadro é mais grave, pois pode prejudicar a visão, com 
descolamento de retina ou edema de papila e é acompanhado 
de dor moderada a intensa. Deve ser tratada agressivamente 
com corticosteróides sistêmicos, AINES e imunossupressores, 
com o objetivo de prevenir perda visual significativa. 
Recorrências são comuns, mas têm bom prognóstico no 
controle da doença subjacente. 
 A uveíte é caracterizada pela inflamação da camada 
vascular. Deve ser suspeitada nas queixas oculares associadas 
à artralgia e sintomas dermatológicos. Na uveíte anterior há 
dor ocular, turvação visual e fotofobia. No acometimento 
grave pode haver miose e alteração do reflexo pupilar à luz. 
Tem achado característico de “flush” ciliar. Se a alteração da 
visão for proeminente, deve-se pensar em uveíte posterior 
ou envolvimento retiniano. Complicações de longo prazo 
incluem adesões intra-oculares originadas pela inflamação 
crônica, causando glaucoma ou catarata secundárias. Exige 
avaliação oftalmológica de urgência. O tratamento pode ser 
realizado com cicloplégicos, esteróides tópicos ou sistêmicos 
e imunossupressores. Pode ocorrer na fase ativa, latente ou 
preceder a doença intestinal. O paciente pode apresentar 
achados colonoscópicos insuspeitados. A doença ocular pode 
responder à colectomia em alguns casos. 
 Eventualmente, as DII podem manifestar alterações 
da córnea, com quadro clínico de dor ocular, sensação de 
corpo estranho e decréscimo da acuidade visual. As lesões 
podem adelgaçar e evoluir com perfuração. A aplicação tópica 
de corticosteróides deve ser evitada, pois aumenta o risco de 
perfuração. O tratamento pode ser realizado com corticoterapia 
via oral e uso de imunossupressores.(8)

 São manifestações oculares incomuns da DII: 
vasculite de retina com hemorragia retiniana, neurite óptica que 
pode acarretar em perda grave de visão, doença inflamatória 
da órbita, escleromalácia perfurante, ceratite, retinite e oclusões 
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arteriais e da veia central da retina.(4,8)

MANIFESTAÇÕES PULMONARES
  Conforme alguns estudos, foram encontrados 
distúrbios subclínicos da função pulmonar em cerca de 40 a 
60% dos pacientes com DII, porém é extremamente rara doença 
pulmonar clinicamente significante(4). Evidenciou-se que há uma 
disfunção na capacidade de difusão do monóxido de carbono 
(CO) relacionado com provas de função pulmonar alteradas  
em pacientes com DII em atividade. As entidades clínicas 
mais freqüentes são: bronquite crônica, estenose subpilórica, 
bronquiectasia, bronquiolite crônica, pneumonite eosinofílica 
e sarcoidose. Dessas manifestações, o envolvimento das vias 
aéreas superiores e a bronquiolite crônica são fortemente 
associadas com a RCU.(4,9)

MANIFESTAÇÕES HEPATOBILIARES
 As manifestações hepatobiliares são bastante 
freqüentes. O espectro destas manifestações engloba hepatite 
focal, esteatose hepática, pericolangite, colangite esclerosante, 
cirrose biliar, carcinoma de vias biliares e a litíase vesicular. 
A hepatite focal e a esteatose hepática são causas comuns 
de elevação de transaminases hepáticas, não progressivas, 
involuindo com o tratamento da doença de base. A esteatose 
relaciona-se ao estado nutricional precário, à corticoterapia e 
à nutrição parenteral. A pericolangite (triadite portal) é uma 
inflamação não progressiva das vias biliares intra-hepáticas, 
manifesta-se por discreta elevação de fosfatase alcalina e 
gama-GT, com transaminases pouco elevadas e bilirrubinas 
normais. Clinicamente, a colangite esclerosante caracteriza-se 
por episódios de inflamação intermitente das vias biliares ou 
icterícia assintomática. Tem curso independente do controle 
da doença intestinal, sendo uma lesão pré-cancerosa com 
risco aumentado de colangiocarcinoma e câncer colorretal. 
Especificamente na Doença de Crohn, a má-absorção de sais 
biliares está relacionada ao surgimento de cálculos em vesícula 
biliar.(4,10)

MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS
 A manifestação hematológica mais freqüentemente 
encontrada na DII é a anemia secundária à deficiência de ferro, 
vitamina B12 ou de folato, em conseqüência dos transtornos 
disabsortivos e da ingesta selecionada na tentativa de controlar 
os distúrbios intestinais. Conforme alguns estudos, a freqüência 
de eventos tromboembólicos varia de 1,3% a 3,9%; esse estado 
de hipercoagulabilidade torna-se evidente com quadros de 
trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar. As 
manifestações também abrangem a síndrome mielodisplásica, 
com rara associação com DII.(4,10)

MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS
 As manifestações neurológicas são raras, 
acometendo cerca de 3% dos indivíduos com DII(4). Foram 
identificados quatro grupos de sítios envolvidos: neuropatia 
periférica, miopatia, doença cerebrovascular e mielopatia. A 
neuropatia periférica mais comum na RCU manifesta-se como 
síndrome de Guillain-Barré, que é uma polirradiculopatia 
desmielinizante inflamatória aguda, de caráter ascendente. 
A miopatia é mais comum na DC. A doença cerebrovascular 
envolve 0,12 a 4% dos indivíduos e manifesta-se como eventos 
tromboembólicos, sendo que a embolia pulmonar é o quadro 
mais prevalente. No entanto, podem ocorrer também quadros 
de acidente vascular cerebral, acidente isquêmico transitório, 
oclusão da veia retiniana, entre outros. Podem acometer 

pacientes em qualquer idade ou sexo. A mielopatia é uma 
manifestação muito rara e muitas vezes correlacionada com 
má-absorção intestinal ou como sendo secundário ao uso de 
medicações.(1,4)

MANIFESTAÇÕES GENITOURINÁRIAS
 São manifestações comuns da DII no trato urinário: 
a nefrolitíase, as obstruções e fistulizações, ocorrendo em 6 a 
23% dos pacientes(4). Decorrem de transtornos disabsortivos, 
efeitos de massa da doença intestinal e fistulizações com trato 
gastrointestinal (DC). Amiloidose secundária é condição rara, 
porém com importante morbidade. Tem maior freqüência na 
DC (10 a 13 vezes maior que na RCU) sendo quatro vezes 
mais encontrada em associação com doença colônica. Essa 
complicação apresenta-se com quadro de disfunção renal, 
proteinúria e uremia e tem complicações supurativas. Pode 
estar associada a outras manifestações extra-intestinais.(4,10)

CONCLUSÃO 
 A DII é enfermidade de importante morbidade que 
interfere diretamente com a qualidade de vida do indivíduo 
acometido. O presente artigo  expõe algumas de suas 
manifestações extraintestinais, que atingem órgãos e sistemas 
em graus variados, muitas vezes confundidas com entidades 
nosológicas mais comuns, atrasando o diagnóstico. Os distúrbios 
osteomusculares são os mais frequentemente encontrados, 
seguidos pelas afecções dermatológicas. Outros sistemas 
atingidos, embora com menor ocorrência, podem trazer graves 
complicações, como cegueira na uveíte, insuficiência renal, na 
amiloidose secundária ou colangiocarcinoma, na colangite 
esclerosante. O reconhecimento dessas manifestações 
precocemente se faz importante, pois viabiliza seu tratamento 
adequado e pode assim evitar seqüelas significativas.
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Resumo
 Fístulas das artérias coronárias são 
anomalias raras congênitas ou adquiridas, geralmente 
assintomáticas, com manifestação clínica variável 
dependendo de seu tipo, do volume do débito, sua 
localização e de outras co-morbidades cardíacas. A 
cineangiocoronariografia define a artéria envolvida, 
a câmara cardíaca ou o grande vaso comunicante, 
sendo crucial para o diagnóstico e conduta. Neste 
artigo os autores revisam a literatura, relatando sua 
incidência, etiologia, classificação, manifestações 
clínicas, métodos diagnósticos e tratamento. 

Summary 
 Coronary arteries fistulas are a  rare abnormality 
between the congenital and acquired heart defects, many 
times asymptomatic and the clinical presentations are 
variable depending on the type of fistula, shunt volume, 
site of the shunt and presence of other cardiac conditions. 
Angiography defines the coronary artery involved, the 
cardiac chamber, the site of communication and is 
crucial to diagnosis and management. In this article 
the authors review the literature regarding incidence, 
etiology, classification, clinical presentation, diagnostic 
methods and treatment. 

Introdução
 As fístulas coronárias, embora raras, têm 
sido objeto de inúmeras publicações originais e 
algumas revisões da literatura médica em virtude de 
se constituírem em possível causa de sopro cardíaco, 
poderem apresentar complicações e serem passíveis 
de correção cirúrgica. Acreditava-se ter sido descrita 

em 1865 pelo anatomista alemão W. Krause (1), mas 
de fato J. Hyrtl, anatomista austríaco, já descrevia 
anomalias das artérias coronárias com fístulas 
em 1841(2).  A fístula de artéria coronária constitui 
alteração rara (3), tendo incidência estimada em 
0,1% a 0,2% em angiografia coronária (4), podendo 
estar associada a doenças congênitas ou adquiridas, 
sendo normalmente anomalia isolada (5) e com 
manifestação clínica variável. Pode ser um achado 
incidental em cineagiocoronariografia. A grande 
maioria das fístulas coronárias é congênita, em grande 
maioria originadas da coronária direita, comunicando-
se freqüentemente com câmaras cardíacas direitas 
e com a artéria pulmonar, determinando, por vezes, 
distúrbios hemodinâmicos como isquemia miocárdica 
aguda ou crônica, insuficiência cardíaca de alto débito, 
endocardite infecciosa e até infecções recorrentes de 
trato respiratório ou hipertensão pulmonar, estando 
esses distúrbios condicionados à magnitude do shunt 
esquerda-direita, localização da fístula, “síndrome do 
roubo coronário” ou mesmo à rotura de aneurisma de 
coronária (2,5,6). De acordo com a repercussão clínica 
e as características da fístula, pode ser submetida a 
uma intervenção cirúrgica de correção. O objetivo 
deste trabalho é descrever a etiologia, o quadro clínico, 
possíveis complicações, o diagnóstico e a melhor 
conduta. 

Definição
 Fístula coronária é anomalia incomum, 
caracterizada pela comunicação anormal entre uma 
artéria coronária e uma câmara cardíaca ou grandes 
vasos (veia cava, veias pulmonares, artéria pulmonar) 

(2,7,8). Podem ser congênitas ou adquiridas. 

Incidência e Etiologia
 As fístulas de artéria coronária direita são 
mais freqüentes (cerca de 70% dos casos), ocorrendo 
também na coronária esquerda ou em ambas. A 
comunicação com câmaras direitas tem incidência 
maior, em média 39% para ventrículo direito, 33% 
para átrio direito, seio coronário e veia cava superior 
e 20% para artéria pulmonar (7). Fístula entre a artéria 
coronária direita e câmaras esquerdas é rara (2,7,9,10). 
Em uma revisão de todos os pacientes submetidos a 
angiografia coronária na Cleveland Clinic Foundation, 
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entre 1971 e 1981, foram identificadas 122 fístulas. 
Dessas, 17% drenavam para o ventrículo esquerdo e 
6% para o átrio esquerdo(2,11). 
 Em geral as fístulas coronárias manifestam-se 
como lesões únicas.  Apesar da etiologia incerta, tem-
se relatado associação de polimiosite com múltiplas 
fístulas coronárias(2,12). 
 Quando congênita, é encontrada em 1 caso 
a cada 4016 cineangiocoronariografias realizadas 
(13), com incidência relatada entre 0,2 e 0,4% (7). As 
alterações embriológicas que resultam na formação 
de fístulas coronárias podem ocorrer na fase inicial da 
embriogênese, quando o miocárdio primitivo recebe 
nutrição por meio dos sinusóides que se comunicam 
com as cavidades cardíacas (fístulas tipo cameral) ou, 
em fase posterior, à medida que o miocárdio se torna 
evolutivamente compacto, os sinusóides desaparecem 
originando uma rede de veias, artérias e capilares que 
podem ter conexões com outros vasos mediastinais 
(fístula arterioarterial ou arteriovenosa) (5,7,14). 
 Dentre as anomalias congênitas com 
manifestações clínicas, a fístula coronariana 
arteriovenosa é a anomalia mais comum, 
compreendendo até 50% dessas anomalias(15,16). Tem 
prevalência de 0,002% na população geral, sendo 
evidenciada em 0,2 a 0,25% dos pacientes submetidos 
à cineangiocoronariografia(15,17,18), podendo estar 
associada a outros defeitos cardíacos congênitos 
como tetralogia de Fallot, comunicação interaatrial, 
comunicação interventricular, ducto arterioso patente 
e atresia pulmonar em 20 a 40% dos casos (15,19-22). 
 A forma adquirida resulta de situações que 
causem algum trauma ao coração (projétil de arma de 
fogo, trauma fechado) ou por procedimentos invasivos 
(biópsias endomiocárdicas, implante de marcapasso, 
angiografia coronariana, cirurgia de revascularização 
miocárdica ou substituição de valva cardíaca, ablação 
de via acessória, miomectomia septal ou biópsia 
pulmonar transbrônquica)(2,23). Mesmo com fístula ativa, 
essa forma não cursa com dilatação das coronárias 

(14). A presença de importante dilatação proximal à 
comunicação coronarioterminal é característica das 
fístulas congênitas (6). 

Quadro Clínico e Complicações
 A apresentação clínica é variada e depende 
de fatores como idade, quantidade do fluxo sangüíneo 
na fístula, resistência da câmara que recebe a fístula e 
desenvolvimento de isquemia miocárdica. Grande parte 
das fístulas coronárias é pequena e o fluxo sangüíneo 
miocárdico não é comprometido, sendo a maioria 
dos pacientes assintomáticos, podendo apresentar 
sopro suave contínuo tendendo a ser em crescendo-
decrescendo mais audível na diástole, próximo à 
localização da fístula em exame médico de rotina (14). 
As lesões são também detectadas incidentalmente em 
exames de rotina ou durante angiografia coronária. 
 Numa das publicações analisadas (2,24), 41% 
dos pacientes eram sintomáticos e a dispnéia ao 
repouso ou relacionada ao esforço (19%) foi a queixa 
mais freqüente, enquanto em outro estudo (2,25), a 
dispnéia foi o sintoma relatado mais comum (29%). 
 Ocorrem sintomas e complicações em 45% 
dos pacientes e podem ser decorrentes do fenômeno 
do roubo coronário com angina crônica por isquemia 
do segmento miocárdico perfundido pela artéria 

coronária distal à fístula (associada à arteriosclerose 
concomitante, sendo rara a ocorrência de infarto)(7) . 
 A insuficiência cardíaca e a cardiomiopatia 
podem se desenvolver secundariamente por sobrecarga 
de volume provocada pela fístula, além de hipertensão 
pulmonar (fístulas que drenam para câmaras 
cardíacas direitas), anormalidades do ritmo cardíaco, 
trombose da fístula ou aneurisma associado e ruptura 
da fístula (14). Endocardite bacteriana ocorre em 5 a 
19% dos casos. A maioria é causada por Streptococcus 
viridans (2). Derrame pericárdico ou morte súbita como 
manifestação inicial é rara (2). 
 A manifestação isquêmica não depende do 
tamanho da fístula e tem sido descrita mesmo com 
pequeno fluxo (26). 
 Os pacientes com fístulas coronárias podem 
portanto evoluir assintomáticos ou com quadro clínico 
de instalação progressiva ou abrupta. O fechamento 
espontâneo da fístula é incomum, com maior chance 
em crianças menores do que 2 anos, com fístulas 
drenando para as câmaras direitas(2). 

Diagnóstico
 O padrão-ouro é o estudo cineangiocorona- 
riográfico.(5-7,14), revelando a exata anatomia da circulação 
coronária, localização da fístula, diâmetro da artéria 
envolvida e débito da mesma. 
 O diagnóstico diferencial das fístulas das artérias 
coronárias deve ser feito com a persistência do canal 
arterial, janela aortopulmonar, insuficiência aórtica, 
aneurisma de seio de Valsalva roto e fístula pulmonar ou 
de parede torácica (7). 
 Recentemente têm sido utilizados outros métodos 
diagnósticos como ecocardiograma bidimensional 
associado ao doppler colorido. Foram  acompanhados 
pacientes utilizando ecocardiografia com doppler colorido, 
permitindo a monitorização de fechamento espontâneo 
de fístulas coronárias por meio de método não-invasivo(27). 
Em adultos, o ecocardiograma transesofásgico pode 
ser mais sensível para a detecção do início e término do 
shunt. Ao ecocardiograma com estresse com dipiridamol 
positivo, observa-se perfusão com contraste negativo; ao 
doppler pulsado constata-se velocidade sistodiastólica 
de fluxo coronariano aumentada (14). O arsenal não-
invasivo de avaliação anatômica, funcional e perfusional 
inclui ecocardiograma transesofágico contrastado 
com microbolhas intracoronarianas, obtido durante 
o cateterismo (12), tomografia computadorizada com 
multidetectores e angiorressonância magnética (28). 
 As fístulas hemodinamicamente não 
significativas, clinicamente silenciosas e sem associação 
com outros achados anormais podem se avaliadas 
periodicamente com exames não-invasivos. 

Tratamento
 Nos pacientes assintomáticos, indicações 
para cirurgia são semelhantes às de pacientes com 
outros shunts esquerda-direita. A maioria das fístulas 
pequenas em adultos assintomáticos não necessitam 
de intervenção cirúrgica. Já para os shunts maiores 
e em pacientes jovens assintomáticos, o tratamento 
permanece controverso, uma vez que alguns estudos 
recomendam a cirurgia devido ao risco de complicações 
futuras(2,29). Dessa forma, pela casuística relatada na 
literatura, não há consenso se o tratamento cirúrgico 
deva ser sempre realizado, pois não se conhece com 
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exatidão a evolução natural da doença e a freqüência 
das complicações, não permitindo estabelecer uma 
conduta padronizada (6). 
 Já as fístulas hemodinamicamente 
significativas, que resultam em sintomas ou 
complicações em aproximadamente 19% dos pacientes 
abaixo dos 20 anos e até 63% daqueles acima dessa 
idade, devem ser tratadas (5-7,14). A correção pode ser 
feita por métodos percutâneos como técnicas de 
embolização de partículas de Ivalon, coils ou balões 
destacáveis (5,7) quando a localização e o tamanho da 
fístula forem favoráveis ao procedimento, ou ainda 
por ligaduras cirúrgicas, com bom prognóstico a longo 
prazo (14). 
 Para o tratamento de fístulas coronárias 
traumáticas e iatrogênicas, a intervenção cirúrgica 
precoce é preferível, pois pacientes tratados de forma 
conservadora podem desenvolver complicações 
graves(2,30). 

Conclusão
 Fístulas das artérias coronárias são 
anormalidades incomuns, na maioria dos casos sem 
manifestações clínicas específicas, sendo diagnosticadas 
após investigação de sopro cardíaco em avaliação médica 
de rotina ou incidentalmente nos pacientes submetidos 
à cineangiocoronariografia. Na sua grande maioria 
são benignas, porém, em alguns casos apresentam 
alterações hemodinâmicas e complicações sérias. Apesar 
dos novos métodos diagnósticos não-invasivos como a 
angioressonância, tomografia computadorizada com 
multidetectores, ecocardiograma com transdutores de 
alta freqüência, a  cineangiocoronariografia é considerada 
o padrão-ouro para investigação, podendo atualmente 
ser  também o meio para o tratamento, sendo importante 
para o manejo clínico ou cirúrgico do paciente. 
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Resumo
 Insuficiência cardíaca diastólica (ICD) é uma 
síndrome clínica que acomete principalmente idosos e 
apresenta altas taxas de morbimortalidade. O diagnóstico 
é feito quando existe a síndrome de insuficiência cardíaca, 
com fração de ejeção preservada, concomitante a vários 
parâmetros de disfunção diastólica ao ecocardiograma 
com doppler. O tratamento visa ao alívio dos sintomas 
e também ao controle dos fatores que podem agravar a 
doença. As medicações utilizadas têm como objetivos a 
melhora da função diastólica, a diminuição da hipertrofia 
ventricular, a redução da fibrose e principalmente 
o controle das doenças de base. O objetivo deste 
trabalho é descrever as características epidemiológicas, 
etiopatogenia, diagnóstico e tratamento desta grave 
doença. 

Summary 
 Diastolic heart failure is a clinical syndrome that 
occurs mostly in elderly. It presents with high morbidity and 
mortality rates. The diagnosis is made when a heart failure 
syndrome is noticed, with preserved ejection fraction and 
several abnormal parameters of diastolic disfunction seen 
on echo-doppler. Treatment will be target to the symptoms 
relief and control of the factors that worse the disease. The 
medicines used have as objectives to improve the diastolic 
function, decrease the ventricular hypertrophy, reduce 
fibrosis and mainly to control the underlying diseases. The 
objective of the authors is to describe the epidemiological 
characteristics, etiology, diagnosis and treatment of this 
severe disease. 
Introdução
 Denomina-se insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC) diastólica ou ICC com fração de ejeção normal, 
quando há sinais e sintomas de insuficiência cardíaca 
congestiva com função sistólica preservada, além da 
presença de disfunção diastólica, ou seja, alteração 
mecânica de relaxamento, complacência e enchimento 
durante a diástole (1-5). Pode ocorrer concomitantemente 
ICC sistólica e diastólica (2,5). O reconhecimento da 
insuficiência cardíaca congestiva com função sistólica 
preservada – termo utilizado pela American Heart 
Association e American College of Cardiology – tem gerado 
controvérsias crescentes no que diz respeito à sua real 
incidência, definição, critérios diagnósticos e abordagem 
terapêutica (1,2,6). Os recentes avanços no conhecimento 
da insuficiência cardíaca congestiva (ICC) causada por 
anormalidades predominantes da função diastólica 
mostram que essa doença é uma importante causa de 
morbimortalidade (1). O objetivo deste trabalho é mostrar 
as características dessa grave doença, assim como a sua 
importância na prática clínica. 

Epidemiologia
 Estima-se que 20 a 50% dos pacientes com 
insuficiência cardíaca têm função sistólica preservada, 
porém apresentam alteração de relaxamento ventricular. 
Estudos epidemiológicos de pacientes com ICC classe 
funcional III e IV (New York Heart Association - NYHA) 
mostraram que a disfunção diastólica é predominante ou 
isolada em aproximadamente 50% dos casos (1-5). 
 A prevalência de insuficiência cardíaca diastólica 
(ICD) aumenta com a idade e é maior em mulheres 
idosas do que em homens (7-11). No New York Heart 
Failure Consortium Registry on Diastolic Dysfunction, os 
pacientes eram predominantemente mulheres idosas com 
hipertensão de longa data e que apresentavam aumento 
da massa ventricular esquerda (11). 
 Em trabalho prospectivo incluindo pacientes com 
ICC realizado na Mayo Clinic, 55% dos indivíduos tinham 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo (VE) preservada. 
Disfunção diastólica estava presente em 80% dos pacientes 
e 37% apresentavam combinação de disfunção sistólica e 
diastólica (12). 
 Nos Estados Unidos da América, estudos 
mostraram que é gasto no tratamento da ICD 
aproximadamente 25% do custo total do tratamento da 
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insuficiência cardíaca. Também se demonstrou que as 
taxas de internação e mortalidade são semelhantes entre 
ICC diastólica e sistólica (3). 

Etiopatogenia
 As alterações estruturais cardíacas têm causas 
multifatoriais, com a participação da hipertensão arterial 
sistêmica (principal fator de risco), senilidade, obesidade, 
diabetes mellitus, tabagismo, fibrilação atrial e alterações 
neuro–hormonais, que incluem o sistema nervoso 
simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
peptídeos natriuréticos, endotelina e fator de necrose 
tumoral alfa. Essas alterações estruturais, normalmente 
causadas pela hipertrofia ventricular ou fibrose isquêmica, 
modificam as propriedades elásticas passivas e o 
relaxamento ativo do miocárdio (Figura 1) (2,3,13). 

 

Figura 1: Etiopatogenia das alterações estruturais 
cardíacas e suas conseqüências. 

 Durante o ciclo cardíaco, o enchimento ventricular 
ocorre em duas fases. Na primeira, há um enchimento 
rápido do ventrículo, dependente da complacência 
ventricular e do gradiente pressórico átrio-ventricular, 
seguido pela segunda fase, mais lenta, realizada pela 
contração atrial e dependente da rigidez muscular do 
ventrículo (2,3). 
 Na ICC diastólica, a anormalidade arquitetural 
mais comum encontrada é a hipertrofia concêntrica do 
VE ou remodelamento concêntrico, ambos causados 
freqüentemente pela sobrecarga crônica de pressão (por 
exemplo hipertensão arterial sistêmica). As alterações 
associadas ao envelhecimento, bem como o déficit de 
relaxamento, associado ao enchimento de VE, aumento 
da rigidez arterial, além da rigidez ventricular esquerda, 
colaboram para o desenvolvimento da ICD (14). 
 Pacientes com disfunção diastólica têm aumento 
importante nas pressões diastólicas ventriculares e 
pressões venosas pulmonares durante o exercício (15). 
Além disso, são incapazes de aumentar normalmente 
o volume sistólico mesmo na presença de aumento da 
pressão de enchimento do VE (16), devido à diminuição da 
complacência ventricular com limitação do mecanismo 
de Frank-Starling (15,17). 

Diagnóstico
 O diagnóstico de insuficiência cardíaca diastólica 
é baseado fundamentalmente no ecocardiograma com 
doppler, sendo a fração de ejeção normal o item que define 
a doença, em pacientes com sintomas de insuficiência 
cardíaca. Porém há ainda um ponto conflitante para o 

valor de corte da fração de ejeção considerada normal, 
variando entre 40% e 50%; além de qual o melhor método 
para aferir a fração de ejeção (2,4,17). 
 Alguns trabalhos procuraram outros métodos 
para aumentar a acurácia do diagnóstico da disfunção 
diastólica, como o aumento da pressão no final da 
diástole do VE (> 16 mmHg) medido através do 
cateterismo cardíaco, assim como o aumento do tempo 
de relaxamento do ventrículo, a desaceleração da onda E 
(> 240 ms) e onda E > onda A, medidas realizadas pelo 
ecocardiograma (4,13).  
 O European Study Group on Diastolic Heart 
Failure(18) tentou melhorar o diagnóstico da ICD 
estabelecendo alguns critérios: evidência clinica de ICC; 
fração de ejeção preservada ou pouco alterada (> 45 %) 
e evidência de déficit de relaxamento ventricular através 
do ecocardiograma, porém ainda não há consenso e 
esses critérios ainda não foram validados por estudos 
prospectivos. 
 Apesar do alto custo, alguns estudos sugeriram 
a avaliação hemodinâmica invasiva como auxílio na 
definição da ICC diastólica. Notou-se que 92% dos pacientes 
com ICC diastólica tinham pelo menos um parâmetro 
hemodinâmico alterado e 94% tinham pelo menos um 
parâmetro ecocardiográfico anormal, sendo que 100% 
tinham pelo menos um parâmetro hemodinâmico ou 
ecocardiográfico alterado (2,4,13). 
 Foi comparada a ICC diastólica isolada com 
a ICC sistólica e com a população hígida, concluindo-
se que tanto na ICC sistólica quanto na ICC diastólica 
verificou-se a mesma fisiopatogenia, com aumento do 
consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco, aumento da 
norepinefrina sérica e intolerância ao exercício. Os dados 
foram semelhantes para ambas as ICCs e com maiores 
níveis quando comparados com a população normal, 
mas a ICD normalmente apresenta um maior volume 
de massa ventricular. O peptídeo natriurético cerebral 
foi maior na ICC sistólica; porém, quando ajustado para 
idade, sexo e medicação em uso, não houve diferença 
estatística (3). 

Tratamento
 Há poucos estudos clínicos que analisam o 
tratamento da ICC diastólica (ICD). Isso ocorre uma 
vez que grandes estudos a respeito de tratamento de 
insuficiência cardíaca excluem os pacientes com ICD 

(18,20,21). Além disso, outro fator que dificulta a avaliação da 
terapêutica é a população heterogênea, mais idosa, com 
diferentes e maiores incidências de comorbidades e de 
predisposição aos efeitos adversos da farmacoterapia no 
grupo com ICD. 
 A maioria das estratégias no tratamento da ICD 
é voltada para o alívio dos sintomas congestivos, visando 
à redução da pré-carga e pós-carga, além de minimizar 
fatores que possam contribuir para a exacerbação dos 
sintomas como taquicardia, isquemia e hipertensão (14). 
 Inicialmente, visa-se controlar os fenômenos 
congestivos, dando ao paciente uma melhor qualidade 
de vida com o emprego de dieta hipossódica, restrição 
hídrica, diuréticos e/ou vasodilatadores (18,22). No caso de 
pacientes internados, com edema pulmonar, recomenda-
se o uso de oxigênio suplementar, ventilação não invasiva 
(CPAP ou BIPAP), sedação com morfina ou derivados e 
nitroglicerina ou nitroprussiato. 



�1 

 Pacientes idosos com ICD necessitam de pressões 
de enchimento de VE maiores para manter um volume 
sistólico e débito cardíaco adequados, não tolerando 
depleção intravascular, devido ao risco de hipotensão 
severa e insuficiência renal aguda pré-renal (23). Portanto, 
deve-se ter cautela com o uso excessivo de diuréticos.
 O tratamento tem como principal meta atuar 
sobre a causa base. Estudos menores com pacientes 
hipertensos e/ou coronariopatas com fração de ejeção 
normal mostram bons resultados com o uso de beta-
bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio e 
inibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA) 
(24-26). Particularmente em pacientes com hipertensão 
arterial, o mais importante é o controle rigoroso dos níveis 
pressóricos com medicações que atuem na regressão 
de hipertrofia miocárdica e modulem favoravelmente 
a ativação neuro-hormonal como os antagonistas do 
sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema 
adrenérgico. 
 Os IECA diminuem a pós-carga, pressão arterial, 
massa de VE, espessura e rigidez da parede arteriolar, 
beneficiando o relaxamento do VE e atenuando a 
vasoconstrição coronária pela angiotensina II.(27). 
Em estudo observacional de pacientes com ICC, o 
tratamento com IECA após 6 meses de seguimento 
demonstrou redução significativa da mortalidade 63% 
(p=0,01) e melhorou significativamente escores de 
qualidade de vida (p=0,02) entre pacientes com fração de 
ejeção entre 40 e 49%. Já entre os pacientes com fração de 
ejeção > 50% houve redução da mortalidade, porém não 
significativa (39%), mas houve diferença estatisticamente 
significativa na melhora dos escores de qualidade de vida 
(p=0,04) (28).  
 O estudo CHARM-Preserved comparou o 
uso de candesartan versus placebo em pacientes com 
insuficiência cardíaca e fração de ejeção superior a 40%. 
Após 36 meses notou-se significativa redução de internação 
por insuficiência cardíaca nos pacientes tratados com 
candesartan e tendência, não significativa, da redução de 
internação por insuficiência cardíaca com morte de causa 
cardiogênica (29). 
 Os beta-bloqueadores reduzem a freqüência 
cardíaca, aumentando o tempo de enchimento diastólico e 
volume final diastólico de VE, diminuem ainda a isquemia 
miocárdica, pressão arterial, massa de VE e melhoram o 
seu relaxamento, portanto sendo também benéficos no 
tratamento da ICCD (23). Dados preliminares do estudo 
SENIORS sugerem que o nubivolol (beta-bloqueador) é 
bem tolerado e benéfico para pacientes idosos com ICD 
(30). 
 O uso de nitratos orais associados com 
hidralazina pode ser considerado no tratamento de ICD 
em pacientes idosos com sintomas persistentes apesar do 
uso de diuréticos, beta-bloqueadores e IECA.
 Em relação à digoxina, não deve ser utilizada 
no tratamento de pacientes com ICD com ritmo sinusal. 
O aumento da contratilidade por meio da maior 
concentração intracelular de cálcio, pode fazer com que 
o digitálico aumente a rigidez do VE nesse grupo de 
pacientes, aumentado a pressão de enchimento de VE e 
agravando a ICC com fração de ejeção preservada (31,32). 
 Em virtude do reduzido número de estudos 
randomizados, tem sido preconizado pelos consensos das 
sociedades brasileira, americana e européia, o tratamento 

com ação anti-hipertensiva, anti-isquêmica, e com ação 
no remodelamento ventricular (redução de hipertrofia e 
fibrose), ou seja, baseia-se no tratamento da doença de 
base e no impedimento da progressão da insuficiência 
cardíaca.

Conclusão
 Como é pouco estudada, a ICC diastólica não tem 
seu prognóstico totalmente conhecido. Segundo Kitzman, 
os escores de qualidade de vida (Minessota Living with 
Heart Failure Questionary) são menores, traduzindo menor 
sintomatologia quando comparados com a ICC sistólica 
(2,3). Outro estudo mostrou uma taxa de mortalidade em 
1 e 5 anos de 14% e 65%, respectivamente (29). Um grande 
estudo da Euro Heart Failure Survey não encontrou 
diferença estatística na mortalidade e reinternação no 
seguimento de pacientes internados com ICC sistólica ou 
ICC diastólica (33). É bem documentado que os fatores de 
risco que estão associados a maior mortalidade são idade 
e presença de doença coronariana. A ICC diastólica deve, 
portanto ser considerada uma doença grave, devendo ser 
identificada e tratada precocemente, merecendo a mesma 
atenção dada a pacientes com ICC sistólica. 
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 A dispnéia aguda é um sintoma comum nos 
setores de emergência e o diagnóstico diferencial 
entre causas cardíacas e não-cardíacas é muito difícil, 
principalmente em pacientes idosos. O diagnóstico 
de insuficiência cardíaca congestiva inclui sinais ao 
exame físico, raio-X de tórax e eletrocardiograma. O 
peptídeo natriurético tipo B (BNP) mostra promissora 
acurácia diagnóstica. Este artigo de revisão analisa 
a utilidade do BNP no diagnóstico da insuficiência 
cardíaca congestiva. Doze artigos foram selecionados 
no MEDLINE/LILACS, que mostraram que o BNP deve 
ser usado em associação com os sinais clínicos, raio-
X de tórax e eletrocardiograma para aumentar o 
valor preditivo positivo do teste. O teste é útil quando 
negativo, significando que a dispnéia não tem causa 
cardíaca. 

Summary
 Acute dyspnea is a common symptom 
in emergency department and the differential 
diagnosis from cardiac and non-cardiac causes 
is very difficult, especially in elderly patients. The 
diagnosis of congestive heart failure (CHF) includes 
signs on physical examination, chest radiography and 
electrocardiogram. B-type natriuretic peptide (BNP) 
shows promising diagnostic accuracy. This review 
article analyses BNP utility on CHF diagnosis. Twelve 
articles were selected in MEDLINE/LILACS and showed 
that BNP should be used in association with clinical 
signs, chest radiography and electrocardiogram to 
increase the predictive positive test value. The test is 
useful when negative, meaning that dyspnea is not 
due to a cardiac disease. 

Introdução
 Dispnéia é uma queixa muito freqüente na 
sala de emergência.  Em algumas circunstâncias 
a definição da causa deste sintoma como sendo 
cardíaca, principalmente a insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC) ou extracardíaca, como a doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), não é simples. 
Este sintoma é motivo de quase 2,5 milhões de 
atendimentos de urgência nos Estados Unidos (1). 
 A ICC tem se tornado cada vez mais comum 
no dia-a-dia do médico emergencista, uma vez 
que sua incidência e prevalência tem aumentado 
substancialmente ano a ano acompanhando a curva 
ascendente da sobrevida e a evolução no tratamento 
de suas principais causas: doença arterial coronariana 
e hipertensão arterial sistêmica(2). Especialmente em 
pacientes idosos que reúnem diversas co-morbidades, 
a diferenciação entre causa cardíaca e pulmonar fica 
ainda mais difícil. 
 O peptídeo natriurético do tipo B (BNP) 
é um neurohormônio secretado pelos ventrículos 
em circunstâncias de aumento das pressões 
intracavitárias ou volume excedente, ambas presentes 
na ICC, tanto na disfunção sistólica como diastólica. 
Seu nível sérico apresenta-se elevado em pacientes 
que apresentam disfunção de ventrículo esquerdo e 
possui correlação com severidade e prognóstico (2). 
 Os peptídeos de ação natriurética têm o 
intuito de prevenir retenção hídrica e salina excessiva 
e sua conseqüente expansão volêmica, inibindo a 

ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
A secreção do BNP é feita na forma de um grande 
peptídeo, o fragmento N-terminal chamado de NT-
PROBNP que também pode ser dosado na corrente 
sangüínea (3). 
 Existem duas formas de detecção sérica do 
BNP, o imunoensaio enzimático (enzymed linked 
immunosorbent assay - ELISA) e radioimunoensaio 
(radioimmunosorbent assay - RIA), sendo o primeiro 
um teste de beira de leito e é utilizado para rápido 
diagnóstico e casos emergenciais. A comparação da 
acurácia entre os dois testes ainda é desconhecida. 
 O objetivo deste trabalho é avaliar os dados 
da literatura atual que analisam a utilização da 
dosagem sérica do BNP na avaliação do paciente 
com dispnéia na sala de emergência.

Material e Método
 Utilizando busca eletrônica através dos 
bancos de dados MEDLINE, LILACS e SCIELO, 
foram selecionados artigos cruzando as palavras 
BNP e emergency, BNP e dyspnea. Dentre os textos 
selecionados estão artigos de revisão e ensaios 
clínicos publicados até 2006 em revistas de língua 
inglesa de grande circulação. Foram analisadas as 
características metodológicas de cada publicação 
antes que fosse incluída na presente revisão. 

Discussão
 O BNP tem sido estudado nos últimos 50 anos 
e só recentemente utilizado em salas de emergência(1) 
após diversos estudos realizados evidenciando sua 
acurácia. 
 Em estudo realizado, o BNP dosado em 
321 pacientes com dispnéia aguda em serviço de 
emergência mostrou níveis maiores no grupo com 
diagnóstico final de insuficiência cardíaca (IC) 
quando comparado ao grupo de doenças pulmonares 
(759±799pg/ml vs. 61±92pg/ml, p<0.0001) (2), 
resultado semelhante a outro estudo realizado 
(410±898pg/ml vs. 75pg/ml, p<0.001) (4). 
 Alguns fatores como idade, sexo e 
insuficiência renal associada podem confundir os 
valores do BNP (5,6), contudo a correção dos valores 
de corte, relacionando aos fatores conhecidos, não 
diminuem a sua acurácia, segundo alguns autores 

(1). 
 O BNP tende a ter níveis mais altos nos 
pacientes acima de 75 anos, mulheres (4) e renais 
crônicos, funcionando nestes últimos como fator 
prognóstico para o desenvolvimento de insuficiência 
cardíaca (1). 
 Quando relacionado à obesidade, o valor do 
BNP aumenta de maneira inversamente proporcional 
ao índice de massa corpórea (IMC), isto é, pessoas 
obesas possuem níveis mais baixos de BNP quando 
comparadas às não obesas (7), não mostrando 
relação com diabetes mellitus (8) ou hipertensão 
arterial sistêmica (9). 
 Fato também conhecido é o aumento da 
precisão quando o BNP é associado a alguns sinais 
ou sintomas. Foi avaliada a relação do BNP com a 
presença de dados clínicos utilizados no diagnóstico 
de insuficiência cardíaca congestiva para mulheres 
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e homens como estase jugular (p=0,008/ p=0,015), 
fibrilação atrial (p=0,003/0,0020), hipertensão 
arterial sistêmica (p=0,0015), idade acima de 
78 anos (p=0,007), cardiomegalia (p<0,0001) e 
congestão pulmonar (edema intersticial ou alveolar 
na radiografia) (p<0,0001/p=0,002) e creatinina 
plasmática >85μmol/l (p<0,0001) para mulheres e 
113 μmol/l (p=0,024) para homens, todos fortemente 
correlacionados com a presença de ICC e a valores 
elevados de BNP(4,6,10). 
 Os valores de BNP são correspondentes à 
classificação da New York Heart Association para IC 
(NYHA) (3). 
 Valores de BNP >100pg/ml, pacientes com 
idade acima de 76 anos, sexo masculino, presença 
de estertores pulmonares e estase jugular ao exame 
físico, radiografia de tórax com sinais de congestão 
pulmonar e cardiomegalia foram independentemente 
relacionados à presença de IC. 
 Quando comparados os testes ELISA e RIA, 
levando em conta a probabilidade de verdadeiro 
positivo (VP) pré-teste de 60%, quando analisado o 
VP pós-teste, em pacientes sem dispnéia, este valor 
encontra-se ao redor de 2,9% e 5,4%, respectivamente, 
e em pacientes com dispnéias eleva-se para 15% e 
26%, demonstrando que isoladamente a acurácia do 
BNP é muito pequena e que o seu uso em pacientes 
assintomáticos é desnecessário. O teste negativo 
exclui, portanto, a necessidade de confirmação com 
ecocardiografia, necessária quando o resultado é 
positivo. Quando presente em valores <100 pg/ml 
mostrou-se com “odds ratio” de 0,11 com um intervalo 
de confiança de 0,07-0,16 (11). 
 O diagnóstico de IC aguda em um paciente 
dispnéico também pode ser auxiliado com a 
dosagem do BNP uma vez que este, quando presente 
em valores acima de 100pg/ml, associado ao 
eletrocardiograma alterado mostrou-se como fator 
preditivo positivo isolado “odds ratio” de 21,4 e 95%, 
intervalo de confiança de 2,1-4,3) (12). 
 Quando comparado à dosagem do NT-
PROBNP com o BNP, foi demonstrado que as duas 
aumentam na falência cardíaca, mas a incidência de 
falso negativo foi maior na dosagem do BNP (20%) 
do que na NT-PROBNP (9%; p<0.001 na diferença). 
Isto mostra que o NT-PROBNP é mais sensível para 
diagnósticos de doenças que alteram a estrutura 
cardíaca (13). 
 Sob o ponto de vista econômico, foram 
avaliados os gastos de dois grupos de pacientes que 
chegaram ao Pronto-Socorro com dispnéia aguda 
com dois modelos iniciais de protocolo, um usando 
o pró-BNP e outro não, estimando o gasto para o 
hospital em relação a idas e retornos ao serviço de 
emergência, re-hospitalizações, realizações de exames 
como ecocardiograma, concluindo que o uso do BNP 
pode reduzir o custo para o sistema de saúde (3). 

CONCLUSÃO
 A utilização da dosagem sérica do BNP 
no diagnóstico diferencial da dispnéia da sala 
de emergência é útil na diferenciação de causas 
cardíacas e pulmonares, contudo recentemente a 
dosagem do NT-PROBNP mostrou-se mais sensível, 

mesmo nos pacientes que apresentam associação 
com outros fatores, como idade maior que 75 anos, 
IRC e sexo feminino. A associação da história, exame 
físico, radiografia de tórax e eletrocardiograma com 
o BNP pode ter um impacto favorável no diagnóstico 
das doenças cardíacas e no aspecto econômico do 
hospital, sendo um fator a ser adicionado nas salas 
de emergência. 
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Resumo
 Os autores relatam o caso de uma paciente que 
queixou-se de uma dor abdominal à esquerda, no local onde 
se apresentava uma massa palpável profunda ao exame 
físico, cujo diagnóstico de hérnia de Spiegel foi realizado 
através de uma tomografia computadorizada. O tratamento 
cirúrgico consistiu na redução do saco herniário, reconstrução 
da parede abdominal, incisões de relaxamento da tensão e 
uma tela de polipropileno de Marlex sobre a aponeurose. Este 
caso mostra que o diagnóstico foi tardio e somente pode ser 
realizado em virtude das dimensões da massa, requerendo 
exame complementar de alto custo para tal. O porte cirúrgico 
foi grande e houve necessidade de uso de material protético, 
contudo o resultado final foi satisfatório.

Summary
 The authors report the case of a fifty years old 
female who presented a left pain and showed a deep mass 
that can be felt in the left side of abdominal wall at physical 
examination. The diagnosis was made through abdominal 
computed tomography associated with clinical history 
and physical examination. The surgical treatment was the 
reduction of the sac, reconstruction of the wall, relaxing 
incisions and a Marlex mesh upon the aponeurosis. This 
case shows that the final diagnosis was late and only has 
been done due to the size and dimensions of the mass and 

requires an expensive diagnosis method. The dimension of 
the procedure was important and prosthetic material was 
used but the final result was satisfactory. 

Introdução
 A hérnia de Spiegel refere-se a um defeito raro 
da parede abdominal e consiste na protrusão de um saco 
peritonial com epíplon, alça intestinal ou outro órgão 
abdominal, ou mesmo tecido gorduroso pré-peritoneal 
em seu interior. Este defeito congênito ou adquirido está 
localizado na aponeurose de Spiegel (1), estrutura anatômica 
representada pela intersecção músculo-aponeurótica parietal 
na linha semilunar, abaixo do arco de Douglas (2). Sua 
incidência representa 0,1 a 2 % de todas as hérnias da parede 
abdominal (3), com maior freqüência em mulheres, após 
60 anos, na proporção de 1,7/1. Os fatores predisponentes 
da hérnia de Spiegel consistem no aumento da pressão 
intra-abdominal, como a obesidade, a pneumobroncopatia 
crônica, a multiparidade, a constipação intestinal e mesmo 
a ascite. Outros fatores, como perda rápida de peso, 
incisões abdominais prévias e diálise peritoneal crônica, 
também podem predispor a uma herniação de Spiegel. O 
encarceramento e o estrangulamento dessas hérnias são 
complicações freqüentes e por isso devem ser corretamente 
diagnosticadas e tratadas. O tratamento é sempre cirúrgico. 
Nesta apresentação descrevemos um caso de hérnia de 
Spiegel, ressaltando seus aspectos clínicos, diagnósticos, 
a terapêutica empregada e o resultado pós-operatório 
alcançado. 

Relato do Caso
 Mulher de 50 anos, branca, viúva, natural de 
Franco da Rocha – S.P, relata presença de abaulamento 
pequeno, de forma arredondada, consistência endurecida, 
pouco doloroso, que melhorava com analgésicos, localizado 
na região inferior do flanco esquerdo, há 6 anos. Após 2 
anos o abaulamento aumentou de tamanho, com piora da 
dor sobretudo aos esforços e   alimentação, o que antes não 
ocorria. Persistiu com esse quadro por mais dois anos, com 
aumento progressivo da dor e do tamanho da tumoração. 
Há dois anos foi realizada tomografia computorizada 
do abdome, que evidenciou “abdome em avental”, com 
descontinuidade focal da musculatura na topografia do 
hipogástrio/ fossa ilíaca esquerda, com óstio amplo e 
insinuação de segmentos de alças do intestino delgado para 
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o espaço subcutâneo (Figura 1). 

 

Figura 1 – Tomografia computadorizada de abdome mostrando 
saída de alças de delgado por descontinuidade da parede 
abdominal. 
 Com este achado e após várias consultas médicas, 
procurou a Liga Médico-Acadêmica das Hérnias da Parede 
Abdominal da Faculdade de Medicina de Jundiaí – SP, sem 
qualquer antecedente cirúrgico abdominal e sem doenças 
clínicas associadas. Negava tabagismo. 
 Ao exame físico apresentava peso de 97 kg, altura 
1,60m e índice de massa corpórea (IMC) de 37,89. Pressão 
Arterial Sistêmica: 140/80 mmHg. Coração: bulhas rítmicas 
sem sopros. Pulmões: livres. Abdome globoso em avental, 
com “tumoração” de 10 cm de diâmetro, localizada na região 
inferior do flanco esquerdo, cuja palpação mostrava presença 
de alças intestinais com ruídos hidro-aéreos presentes, porém 
irredutível à manipulação. Com o diagnóstico de hérnia de 
Spiegel encarcerada, mas não estrangulada, foi submetida à 
hernioplastia ventral sob anestesia geral. 
 A região foi abordada por incisão pára-mediana 
infra-umbilical esquerda, de aproximadamente 20 cm. 
Procedeu-se à dissecção de amplo saco herniário que 
emergia, justamente entre a borda esquerda da bainha do reto 
abdominal, abaixo da linha de Douglas e a aponeurose dos 
músculos laterais. Aberto o saco herniário, não havia bridas 
ou aderências intestinais e as alças foram reduzidas com 
certa dificuldade, pois apesar do orifício ter em torno de 10 cm 
no maior eixo (que era longitudinal), havia grande volume 
de alças intestinais. Após dissecção peritônio-aponeurótica, 
a parede abdominal foi reconstituída por planos. O peritônio 
foi aproximado de forma contínua com fio de poligalactina nº 
0 e a aponeurose com sutura contínua ancorada com fio de 
polipropileno monofilamentar nº 0. Devido à extensão e ao 
tempo de evolução do orifício herniário, houve necessidade 
de incisões relaxadoras na aponeurose anterior da bainha 
do músculo reto e da aponeurose lateral do abdome para 
eliminar a tensão da sutura aponeurótica. A seguir colocou-
se tela de polipropileno tipo Marlex, estendendo-se por 8 
centímetros(cm) na lateral da linha de sutura e 3cm acima 
e abaixo do vértice do defeito. A tela também foi fixada à 
aponeurose, com pontos contínuos nas bordas e pontos 
separados no meio, utilizando polipropileno nº 00. Usou-se 
dreno de “porto-vac”. A paciente evoluiu sem complicações, 
o dreno foi retirado no 7° dia de pós-operatório e os pontos no 
12º dia. Após seis meses de evolução o abdome encontrava-
se íntegro e sem qualquer sinal de herniação local, apesar da 
obesidade.

Discussão  
 A hérnia de Spiegel é uma entidade rara e seu 
correto diagnóstico é por vezes negligenciado. 

 Foram evidenciadas as características clínicas de 
162 pacientes com diagnóstico de Hérnia de Spiegel. A idade 
média de acometimento foi de 60,3 anos, com proporção 
homem/mulher de 58/104. Quanto à localização, 88 eram à 
esquerda, 52 à direita e 4 bilaterais. Relacionaram cirurgia 
prévia, obesidade, broncopatia crônica, multiparidade 
e constipação intestinal como fatores predisponentes. O 
diagnóstico de Hérnia de Spiegel foi feito em 81,2% dos 
pacientes no pré-operatório e a cirurgia foi realizada na 
urgência em 40,1% das vezes por encarceramento(4).
 Existem diversas teorias para explicar sua 
etiopatogenia, como a teoria neurovascular, teoria da 
fasciculação músculo-aponeurótica, teoria da transição 
embriológica e a teoria de Watson e Iason. 
 Como anteriormente citado, muitas vezes o 
diagnóstico é retardado pela raridade da doença. No caso 
em questão, o progresso da doença e seu volume justificaram 
um exame sofisticado e oneroso para o diagnóstico, fato 
que deveria ser suspeitado simplesmente pela localização 
e epidemiologia da doença. Em decorrência deste retardo 
do diagnóstico, houve certa hesitação na indicação cirúrgica 
por outros cirurgiões, sobretudo em função da obesidade e 
presença de abdome em avental. Por estes fatos, a cirurgia 
se tornou de grande porte, sob anestesia geral, com extensa 
dissecção, necessidade de incisões relaxadoras e uso de tela 
de polipropileno extensa, além do risco de encarceramento a 
que ficou exposta por mais de 2 anos. 
 Todos estes fatos oneraram mais o tratamento 
que poderia ser feito numa fase inicial e além disso deve-
se ressaltar a possibilidade de recidiva da correção em 
pacientes obesos. 

Conclusão
 Mais recentemente, a correção de hérnias incisionais 
e ventrais tem sido proposta por via laparoscópica, mas 
estudos prospectivos, randomizados e com grandes séries 
são necessários. Em casos de hérnias ventrais recidivadas, a 
nossa experiência com essas hérnias complexas, com mais 
de 10 cm de diâmetro, sobretudo longitudinais, tem sido a 
reconstrução primária da parede com os próprios elementos 
anatômicos, às vezes utilizando retalhos aponeuróticos. 
As incisões relaxadoras são freqüentes e usamos 
sistematicamente telas de polipropileno que excedam em 
8cm os bordos dos orifícios herniários e em posição pré-
aponeurótica. A experiência tem sido gratificante, com 8% 
de recidiva em mais de 40 operações (5) e foi esta a técnica 
utilizada nesta paciente.
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RESUMO
 A rinossinusite é definida como uma inflamação 
da mucosa que reveste a cavidade nasal e os seios 
paranasais e em conseqüência de suas íntimas relações 
com as cavidades craniana e orbitária, essa afecção pode 
acarretar complicações nesses locais. Apesar do surgimento 
de diversos antimicrobianos eficazes contra os agentes 
etiológicos das infecções nasossinusais, a rinossinusite é a 
principal causa de infecções orbitais, sendo principalmente 
decorrentes de afecções nos seios etmoidais e esfenoidais e 
mais prevalente em crianças e adolescentes. As complicações 
orbitais das rinossinusites são genericamente divididas em 
pré e pós-septais, de acordo com sua localização em relação 
ao septo orbital, sendo a tomografia computadorizada o 
padrão-ouro para confirmação diagnóstica e estadiamento 
da doença. É descrita neste relato de caso uma complicação 
de rinossinusite em um adolescente internado pelo serviço de 
Pediatria do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina 
de Jundiaí, com seu diagnóstico, tratamento e evolução.

SUMMARY 
 Rhinosinusitis is defined as an inflammation of 

Como diferenciar uma celulite periorbitária por rinossinusite de uma 
complicação mais grave. 

How to differentiate a periorbital infection caused by rhinosinusitis from a more severe 
complication. 
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nasal and paranasal sinus mucosa and due to its closed 
relation with endocranium and orbit, this disease may affect 
these places. In spite of the discovery of several antibiotics 
which are efficient against the etiological agents of these 
infections, rhinosinusitis is the main cause of orbital infections, 
due to ethmoidal and sphenoidal acute rhinosinusitis 
and its prevalence is bigger in kids and teens. The orbital 
complications of rhinosinusitis are divided in preseptal and 
afterseptal, according to its site, being the computerized 
tomography the better aid to diagnostic confirmation and 
seriousness of the disease. In this report, it´s described a case 
of a teen affected by bilateral periorbital infection as frontal 
rhinosinusitis complication in the Hospital Universitário from 
the Faculdade de Medicina de Jundiaí. 

INTRODUÇÃO 
 A rinossinusite é definida como uma inflamação da 
mucosa que reveste a cavidade nasal e os seios paranasais 
e em conseqüência de suas íntimas relações com as 
cavidades craniana e orbitária, essa afecção pode acarretar 
complicações nesses locais. Apesar do surgimento de diversos 
antimicrobianos eficazes contra os agentes etiológicos das 
infecções nasossinusais, a rinossinusite é a principal causa 
de infecções orbitais (1), sendo principalmente decorrentes de 
afecções nos seios etmoidais e esfenoidais(1) e mais prevalente 
em crianças e adolescentes (2). As complicações orbitais das 
rinossinusites são genericamente divididas em pré e pós-
septais, de acordo com sua localização em relação ao septo 
orbital, sendo a tomografia computadorizada o padrão-ouro 
para confirmação diagnóstica e estadiamento da doença 
nesses casos, pois permite não apenas a diferenciação 
entre as complicações pré e pós-septais, mas também 
entre os subgrupos de celulites e abscessos, o que não é 
factível apenas pela avaliação clínica. Também subdivide 
as alterações pós-septais em subperiosteais e intraconais 
(3). O objetivo deste trabalho é o de relatar uma criança de 
13 anos, atendida no Hospital Universitário da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí, portadora de celulite orbitária bilateral, 
a evolução da doença, sua correlação com os achados 
tomográficos e a importância da intervenção multidisciplinar 
nas sinusites complicadas, por otorrinolaringologistas, 
pediatras, oftalmologistas e eventualmente neurocirurgiões. 
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o paciente recebeu alta hospitalar em bom estado geral, 
afebril, com abertura ocular espontânea bilateral (Figura 8) e 
orientação para tratamento com levofloxacino e prednisolona 
até completar 30 dias, regressando para acompanhamento 
ambulatorial inicial após 5 dias. 

DISCUSSÃO
 Complicações de doenças nasossinusais 
envolvendo as órbitas ou o cérebro são infreqüentes, porém 
potencialmente graves e até mesmo letais. O envolvimento 
concomitante de ambas as órbitas é muito raro (4). Quando o 

Figura 1: Grande. aumento. de. volume. da. região. periorbitária. à.

direita.e.discreto.à.esquerda..

CASUÍSTICA E MÉTODO 
 Paciente do sexo masculino, 13 anos, internado pelo 
serviço de Pediatria do Hospital Universitário da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí para avaliação de um grande aumento 
de volume periorbitário à direita há 5 dias e discreto aumento 
à esquerda há 2 dias (Figura 1), acompanhado de sinais 
flogísticos e prurido local. Apresentava-se em bom estado 
geral e febril (38,8°C), sendo solicitada de imediato uma 
tomografia computadorizada de crânio com contraste e seios 
da face e exames laboratoriais, com hipótese diagnóstica de 
celulite periorbitária. A TC de seios da face mostrou imagem 
radiológica sugestiva de processo inflamatório da órbita 
direita, compatível com tecido de densidade de partes moles 
na região retro-orbitária e proptose ocular, sem extensão 
intracraniana, associada a processo inflamatório do seio 
frontal direito (Figuras 2 e 3). Os exames laboratoriais 
incluíram hemograma normal, coagulograma com discreto 
alargamento de TTPA e TAP, elevação da PCR. Seguiu-se 
então tratamento com oxacilina, ceftriaxone e metronidazol, 
associados à prednisolona. Após 2 dias de internação 
observou-se edema palpebral endurecido bilateral, mais 
acentuado em pálpebra superior e à direita, com rubor, calor 
e discreta dor à palpação ( Figura 4). O edema estendia-se por 
toda a região frontoparietotemporal e cervical direitas, sem 
crepitações à palpação. Foi notada a presença de secreção 
purulenta entre as pálpebras e impossibilidade de abertura 
ativa de ambos os olhos, sendo possível apenas a abertura 
passiva do olho esquerdo, com acuidade visual preservada 
(Figura 5). Foi realizada uma nasofibroscopia, observando-
se na fossa nasal direita um desvio septal nas áreas 3 e 4 
de Cottle, conchas nasais inferiores hipertrofiadas (grau 2) 
com discreta palidez, drenagem de secreção mucóide de 
meato médio e em toda a fossa nasal direita, coanas e óstio 
tubário livres. Na fossa nasal esquerda foram observadas 
conchas inferiores hipertrofiadas (grau 2) com discreta 
palidez, presença de secreção hialina, meatos, recesso 
esfenoetmoidal, coana e óstio tubário livres. Após 3 dias 
de internação hospitalar foi realizada uma avaliação pelo 
Serviço de Oftalmologia e observadas proptose e imobilidade 
ocular à direita, associadas à diminuição da acuidade 
visual sob abertura palpebral passiva. O olho esquerdo 
apresentava quemose, edema palpebral e acuidade visual 
preservada. A princípio foi descartada a necessidade de 
drenagem cirúrgica e solicitada nova TC de crânio, a qual 
exibiu padrão radiológico semelhante ao do primeiro exame, 
com a presença de tecido com densidade de partes moles 
no seio frontal direito e imagem com densidade de ar em 
meio ao tecido celular subcutâneo na região parietal direita 
(Figura 6). Durante a internação o paciente apresentou 
quatro picos febris, sendo a temperatura máxima atingida de 
38,5°C. Após 13 dias de internação, o paciente foi submetido 
a nova avaliação da Oftalmologia, que sugeriu drenagem do 
abscesso periorbitário. A drenagem foi realizada no 15° dia 
de internação, no centro cirúrgico, sob anestesia local. Na 
ocasião foram drenados cerca de 30ml de secreção purulenta, 
com melhora do edema frontoparietotemporal e periorbitário. 
O paciente evoluiu bem, sem febre, com melhora rápida do 
edema facial e ausência de queixas em 24 horas. No 21° dia 
de internação e 6º PO foi solicitada nova TC de crânio com 
contraste, que exibiu imagem radiológica compatível com 
sinusopatia frontal direita, sem sinais de osteomielite ou 
coleções periorbitárias ou orbitárias bilateralmente (Figura 
7). No 22° dia de internação, sob tratamento por 21 dias 
com cefepime, oxacilina, metronidazol e hidrocortisona, 

Figuras 2 e 3: TC.de.seios.da.face.mostra.tecido.com.densidade.de.

partes.moles.na.região.retro-orbitária.e.proptose.do.olho.direito.

Figuras 4 e 5: Edema.palpebral.bilateral.e.outros.sinais.flogísticos,.

mais.intensos.à.direita.

Figura 6: TC. de. crânio. mostrando.

velamento.do.seio.frontal.direito.e.ar.

no.subcutâneo.parietal.`a.direita.

Figura 8: Abertura ocular espontânea bilateral-aspecto no 7º PO de 

drenagem.de.abscesso.periorbitário.à.direita.
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Figura 7: TC de crânio no 6º 

PO de drenagem de abscesso 

periorbitário.à.direita.
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seio frontal é acometido, existe um perigo de que a infecção 
chegue ao endocrânio via espaços medulares ósseos e por 
via venosa. Enquanto o edema periorbitário e periosteal 
geralmente respondem ao tratamento conservador, o 
abscesso subperiosteal, o flegmão orbitário e o abscesso 
cerebral requerem tratamento cirúrgico com rigorosa 
cobertura antibiótica. O tratamento de escolha para a 
osteomielite do frontal é a remoção do osso afetado, além 
da antibioticoterapia (5). 
 É de suma importância estabelecermos as 
possibilidades diagnósticas diferenciais nos pacientes 
portadores de complicações de sinusites, em virtude 
do potencial letal principalmente da tromboflebite dos 
seios cavernosos, que se manifesta por exoftalmo uni e 
depois bilateral, grande queda do estado geral, toxemia, 
evoluindo para coagulação intravascular disseminada, o 
que requer auxílio intensivista para a heparinização do 
doente. Outras complicações, como os abscessos epidurais 
e cerebrais requerem o auxílio de um neurologista ou de um 
neurocirurgião. 
 No caso descrito, o paciente apresentou, dentre as 
complicações possíveis de rinossinusites, uma complicação 
orbitária de pouca repercussão clínica, que é a celulite 
localizada, tendo apresentado boa evolução com antibióticos, 
corticoterapia e drenagem do abscesso estabelecido durante 
a evolução. 

CONCLUSÃO 
 O acompanhamento do paciente portador de 
complicações de rinossinusites deve ser cauteloso, devendo 
ser incluída  uma avaliação e acompanhamento da evolução 
por tomografia computadorizada e preferencialmente 
multidisciplinar, com atuação do otorrinolaringologista, 
pediatra ou clínico, oftalmologista, neurocirurgião e/ou 
intensivista, quando necessário, para que seja desenvolvida 
uma ação sinérgica entre as diferentes especialidades, 
prevenindo agravamentos e culminando invariavelmente 
com maior benefício para o paciente. 
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Resumo
 Introdução: A imperfuração ou atresia coanal 

Atresia coanal congênita recidivada: como prevenir a reestenose. 
Recurrent congenital choanal atresia: preventing the new stenosis. 
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congênita é uma falha no desenvolvimento da abertura de 
comunicação entre a porção posterior das cavidades nasais 
e a nasofaringe. É uma anomalia rara, sendo mais comum 
no sexo feminino(2:1). Material e Método: Os autores relatam 
um paciente do sexo masculino com três meses de idade e 
história de cirurgia prévia para correção de atresia coanal com 
onze dias de vida, sem sucesso, apresentando quadro clínico 
de dificuldade respiratória e respiração ruidosa. Discussão: 
Tratando-se de uma anomalia congênita freqüentemente 
associada a outras, são discutidos aspectos relacionados 
ao quadro clínico, diagnóstico e tratamento e em conclusão 
a conduta cirúrgica mais adequada para a prevenção da 
reestenose, que consiste na remoção da placa óssea atrésica 
em conjunto com o septo ósseo posterior. O objetivo deste 
trabalho é o de sugerir a investigação diagnóstica e a melhor 
técnica cirúrgica, visando à prevenção de recorrência da 
obstrução.

Perspectivas Médicas, 17: 39-42, jan/dez 2006.
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Summary 
  The congenital choanal atresia is a default in 
development of the aperture between the posterior portion 
of nasal cavities and the nasopharynx. It‘s a rare defect, most 
common in females (2:1). The authors report one male patient, 
three months old, submitted to a previous surgery to correct a 
bilateral choanal atresia with 11 days of birth, with no success, 
presenting again clinical symptoms of respiratory difficulty 
and breathy noise. This congenital anomaly is commonly 
associated to another defects, beeing  discussed aspects 
related to clinical symptoms, diagnosis, treatment and in 
conclusion the most adequate surgical proceeding to prevent 
new estenosis, which is the atresia osseous plate remotion 
with the posterior osseous septum.The aim of this report is 
to suggest the diagnostic investigation and the best available 
surgical techniques to prevent obstruction recurrence.

Introdução
 A atresia coanal congênita é definida como uma 
malformação caracterizada por falha no desenvolvimento 
embrionário da abertura de comunicação da porção posterior 
das cavidades nasais com a nasofaringe. Pode também ser 
chamada de imperfuração coanal. A atresia bilateral de 
coana é uma emergência médica, visto que recém-nascidos 
apresentam respiração nasal exclusiva nas primeiras 
três semanas de vida, sendo necessária manutenção 
da via respiratória por intubação oral ou traqueostomia 
até a correção cirúrgica definitiva. É uma anomalia rara, 
observada em cerca de 1:5000 a 1:8000 nascidos vivos, sendo 
o sexo feminino mais acometido que o masculino (2:1)(1,2). 
Algumas teorias têm sido propostas para explicar a origem 
embriológica desta entidade nosológica. Dentre as mais 
aceitas  destacam-se quatro, a saber: 1) persistência da 
membrana bucofaríngea; 2) falha no rompimento fisiológico 
da membrana buconasal de Hochstter; 3) aderência 
anormal de tecido mesodérmico localizado na coana ; 4) 
crescimento medial dos processos verticais e horizontais do 
osso palatino(3,4). As atresias se dividem em tipos ósseo (90%) 
e membranoso (10%), porém pode ocorrer a combinação 
desses dois tipos(4,5). A associação com outras anomalias e 
síndromes varia de 20 a 50% sem comprovação genética; 
a mais comum é a síndrome CHARGE (C-coloboma ocular, 
H-heart - defeitos cardíacos, atresia coanal, R-retardation- 
retardo do crescimento e mental, G-genital- anomalias 
genitais e E-ear-anomalias de orelha)(1,2,4).O diagnóstico 
da atresia de coanas em neonatos requer um alto grau 
de suspeição clínica, uma vez que os sintomas podem 
variar desde discreta dificuldade respiratória durante a 
amamentação até a obstrução respiratória grave, que ocorre 
mais comumente em atresia bilateral. A simples sondagem 
nasal bilateral sem exteriorização das sondas na orofaringe 
nos faz pensar nesse diagnóstico. Exames complementares 
como a tomografia computadorizada de cavidades nasais 
e nasofaringe e a nasofibroscopia são atualmente decisivos 
para a confirmação diagnóstica e o planejamento terapêutico. 
Permitem avaliação da extensão, espessura da placa atrésica 
e distinção das atresias em ósseas, membranosas e mistas, 
algumas vezes possível através do toque da placa atrésica 
com estilete ou com o próprio endoscópio(6). O tratamento 

inicial é de extrema importância e consiste na manutenção 
de via aérea oral até a correção cirúrgica definitiva, a qual 
deve restabelecer o fluxo aéreo nasal e evitar danos ao 
crescimento facial, mediante o emprego de uma técnica 
segura e rápida. Atualmente existem várias técnicas possíveis 
de serem utilizadas, desde simples dilatações intranasais até 
remoções da placa atrésica por via transnasal, transpalatal, 
transseptal ou transantral, preferencialmente com auxílio 
de endoscópios rígidos e/ou do microscópio cirúrgico. Este 
trabalho tem como objetivo relatar um paciente no qual foi 
diagnosticada estenose bilateral de coana, recidivada após 
oitenta dias de intervenção cirúrgica para imperfuração 
coanal bilateral congênita, discutir a investigação diagnóstica 
e a melhor técnica cirúrgica de correção definitiva do 
defeito.

Caso clínico  
 J.G.B.B., sexo masculino, 3 meses de idade, natural 
de Caieiras, Estado de São Paulo, raça branco, encaminhado 
pelo Pediatra, devido a quadro clínico de  respiração ruidosa, 
aberturas narinárias pérvias e dificuldade respiratória, 
com  bom ganho ponderoestatural.  Nascido pré-termo de 
oito meses, pesou 2355 gramas e mediu 47 centímetros, 
permanecendo  internado na UTI por icterícia durante 
21 dias. Com 11 dias de vida foi submetido à cirurgia de 
atresia coanal bilateral e recebeu alta hospitalar embora 
apresentasse perviedade nasal reduzida em dois exames 
nasofibroscópicos pós-cirúrgicos. Foram mantidas sondas 
nasais por mais ou menos duas semanas, de acordo com 
relatório médico. Apresentava ainda: hipospádia; avaliação 
cardiológica sem alterações; triagem auditiva por EOA 
normal; USG abdominal normal; USG transfontanela normal; 
ecocardiografia bidimensional com mapeamento de fluxo 
normal, sem antecedentes familiares de malformações ou 
outras queixas correlatas. Ao exame otorrinolaringológico 
notou-se apenas uma cicatriz na columela e freio lingual 
curto. Ao exame endoscópico nasal foi observada abundante 
secreção mucóide em ambas as fossas nasais, abertura 
coanal da fossa nasal direita com 1 mm de diâmetro e da 
fossa nasal esquerda com 2mm de diâmetro (Figuras 1 e 2). A 
tomografia computadorizada de seios paranasais confirmou 
os achados da endoscopia nasal, confirmando a presença de 
placa óssea atrésica coanal bilateral.Foi indicada e realizada 
a correção cirúrgica(reoperação), por via exclusivamente 
endoscópica , associada à adenoidectomia e frenotomia 
lingual, sob anestesia geral (Figura 3). Foi removida a 
placa atrésica coanal e o septo ósseo posterior. Todo o ato 
cirúrgico ocorreu sem intercorrências e não foram colocados 
¨stents¨de sustentação septal, sondas ou tampões nasais 
(Figura 4). O paciente evoluiu com anemia(Hb 5,9g% e 
Ht 18%) no P.O. imediato, recebendo 120 ml de sangue 
total, com normalização dos parâmetros hematológicos. 
Nasofibroscopias no 7º,10° e 31° dias mostraram coanas livres 
e ausência do septo posterior(área V de Cottle) (Figuras  5 e 

6). Após quatro meses da cirurgia, pais referiram resolução 

total do quadro respiratório e ao exame nasofibroscópico 

apresentava mucosa nasal de bom aspecto, coanas pérvias e 

ausência de secreções, recebendo alta definitiva. Manteve-se 
assintomático após 24 meses de seguimento pós-operatório.
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Discussão
 A atresia coanal bilateral é uma anomalia congênita 
que coloca em risco a vida do recém-nascido, sendo na 
maioria dos casos corrigida cirurgicamente nas primeiras 

semanas de vida, em virtude da respiração nasal exclusiva 
dessa faixa etária. Alguns pacientes podem não evoluir 
satisfatoriamente , sendo necessário acompanhamento pós-
operatório cuidadoso e uso de técnica cirúrgica que remova 
a placa óssea obstrutiva atrésica da coana e do septo nasal 
posterior ósseo, prevenindo a reestenose cicatricial.
Diante de um recém-nascido com quadro de obstrução 
nasal, estridor, cianose cíclica (melhora com choro do 
recém-nascido), o diagnóstico de atresia coanal deve ser 
lembrado e pode ser confirmado facilmente por meio de 
manobras simples como, por exemplo, passagem de sondas 
pelas narinas, uso de espelho tipo Glatzel, para verificar a 
condensação do ar em sua superfície polida, instilação de 
corante na cavidade nasal, observando seu aparecimento 
na orofaringe e RX simples em posição de Hirtz e lateral de 
crânio com estagnação do contraste nas cavidades nasais.
  A nasofibroscopia e a tomografia de cavidades 
nasais e nasofaringe sem contaste têm sido exames de 
escolha tanto para o diagnóstico como para a documentação, 
além de auxiliar o cirurgião e sua equipe na programação 
cirúrgica. 
 A tomografia computadorizada de alta resolução 
tem sido o exame de imagem padrão-ouro para a avaliação 
da atresia coanal. Ela não somente identifica a placa 
atrésica, mas também permite uma avaliação precisa da sua 
composição tecidual, sua espessura e também sua relação 
com as nobres estruturas vizinhas. O estudo tomográfico 
também permite fazer o diagnóstico diferencial, excluindo-se 
outras lesões congênitas que cursam com obstrução nasal, 
como gliomas, encefaloceles e dermóides. A endoscopia 
nasal permite avaliação visual da obstrução, podendo ser 
verificado o aspecto da mucosa e outras possíveis alterações 
anatômicas da cavidade nasal.
 Foi utilizada a técnica cirúrgica de remoção da placa 
atrésica e do septo posterior ósseo, correspondente a área V de 
Cottle, considerada pelos autores como imprescindível para a 
prevenção de recidivas, por via endonasal, devido ao melhor 
domínio da técnica cirúrgica, menor risco de sangramento, 
menor tempo cirúrgico e morbidade quando comparada à 
abordagem transpalatina, contudo a literatura relata que 
esta técnica endonasal está mais freqüentemente associada 
à fístulas liqüóricas e meningites por fraturas da lâmina 
crivosa do etmóide, bem como à reestenose por ressecções 
incompletas(7,8,9). As técnicas transpalatinas garantem uma 
melhor exposição do defeito, porém apresentam geralmente 
maior tempo cirúrgico, maior sangramento, risco potencial 
de fístula buconasal, disfunção palatina, alteração do 
crescimento facial com mordida cruzada e reestenose(7,8,9), 
contudo qualquer via de acesso proporciona resultados 
eficientes em mãos experientes, desde que a porção posterior 
do septo ósseo seja removida.
 A revisão da literatura revela que a maioria dos 
cirurgiões usa sondas tubulares dos mais variados tipos, 
formas e materiais no pós-operatório, cada qual defendendo 
as razões do seu uso.Um dos principais motivos de sua 
utilização reside no fato de prevenir a formação da estenose 
cicatricial e de sinéquias. 
   Por outro lado, há os que defendem a não 
colocação de “stent” pois acreditam que seu uso pode estar 
associado ao desenvolvimento de infecções, aumentando 

Figura 3: Correção cirúrgica por via endoscópica, sob 
anestesia geral. Aspecto transoperatório. 

Figura 2: Exame endoscópico nasal mostrando abundante 
secreção mucóide de estase e abertura coanal da fossa nasal 
direita com 1 mm de diâmetro. 

Figuras 5 e 6: Nasofibroscopia de ambas as fossas nasais 
no 31° dia mostrando coanas livres e ausência do septo 
posterior. 

Figura 4: Removida a placa atrésica coanal e o septo ósseo 
posterior. Aspecto transoperatório. 

Figura 1: Exame endoscópico nasal mostrando abundante 
secreção mucóide de estase e abertura coanal da fossa nasal 
esquerda com 2 mm de diâmetro.
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assim a formação de tecidos de granulação, o que resultaria 
em tecidos fibróticos que podem evoluir, conseqüentemente, 
para a reestenose. 
 Na Síndrome CHARGE, freqüentemente há a 
presença também de paralisia facial, palato fendido e 
disfagia, ausentes no caso descrito, que apresentava apenas 
hipospádia.

Conclusão
 O diagnóstico de atresia coanal bilateral é realizado 
por nasofibroscopia e tomografia computadorizada de nariz 
e nasofaringe sem contraste e o método cirúrgico ideal deve 
incluir a remoção da placa óssea atrésica e do septo ósseo 
posterior (área V de Cottle) para evitar a reestenose.
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INTRODUÇÃO
 A relevância da obstrução nasal se deve à elevada 
freqüência do sintoma, dificuldades na amamentação, 
potencial risco de vida nos casos de Síndrome da apnéia 
e hipopnéia obstrutiva do sono (SAHOS), além de 
outras repercussões (morbidade): ponderoestaturais, 
cardiovasculares, pulmonares (aspiração), ortodônticas, custo 
pessoal (qualidade de vida: fadiga, anorexia, irritabilidade, 
distúrbios do sono, atraso escolar) e social (absenteísmo ao 
trabalho, escola, redução da capacidade laborativa e grande 
impacto econômico). Há que se excetuar a obstrução nasal 
fisiológica do recém-nascido (RN), que ocorre por imaturidade 
do Sistema Nervoso (SN) Autônomo, até os seis anos de vida 
(stuffy nose) e se deve ao maior ritmo do ciclo nasal nessa 
faixa de idade em comparação ao do adulto, sem a presença 
de secreções. O objetivo deste trabalho é o de enfatizar a 
necessidade de se valorizar este desagradável sintoma, 
orientar sucintamente a rotina diagnóstica básica e a melhor 

forma de abordagem terapêutica de seu portador. 

Localização do problema
 1. INTRANASAL: 
• vestíbulo e válvula: vestibulite, celulite, desvio do septo 
nasal, abscessos, pólipo, rinosporidiose, carcinoma 
espinocelular, cisto nasoalveolar. 
• parede medial: septo.
• parede lateral: conchas, meatos, recessos. 
2. PARANASAL: 
• seios da face. 
3. RETRONASAL: 
• coana. 
• nasofaringe. 
• orofaringe. 
• hipofaringe e laringe. 

Conceituação de eficiência de um fluxo aéreo
 Na passagem de um fluxo de ar por um tubo, 
como ocorre nas vias respiratórias, a Resistência (R) é 
inversamente proporcional à quarta potência do diâmetro 
(d), portanto pequenas reduções de calibre da via aérea 
refletem muito no fluxo aéreo e na severidade do sintoma 
(R=1/d4). Exemplificando: num tubo aéreo edemaciado 
hipotético de 1 milímetro(mm) de diâmetro, a Resistência 
à passagem do ar será de 1 (R=1/1); se o diâmetro normal 
desse tubo for de 2 mm, a Resistência será 16 vezes menor 
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(R=1/16), embora seu diâmetro seja apenas duas vezes 
maior. Este conceito é muito importante.

Sintomatologia do respirador bucal

 Boca seca, ardor, faringite, língua saburrosa, 
gengivite, halitose, epistaxe, disfonia, tosse, disfunção 
tubária e outros. 

Anamnese dirigida para obstrução nasal

•Aparecimento: neonatal imediato ou tardio, infância, 
adolescência, adulto. 
•Condições de gravidez e parto:  ocorrências,  medica-
mentos / drogas, doenças pré-natais, traumatismos. 
•Interrompe as mamadas para respirar? Cianose? Perda de 
peso? 
•Grau e evolução. 
•Uni ou bilateralidade. 
•Rinorréia – hialina, purulenta, sangüinolenta. 
•Tipos de obstrução: báscula, fixa, uni/bilateral. Fixa 
unilateral sugere defeito septal, corpo estranho, tumor. Fixa 
bilateral sugere rinite crônica, polipose, tumor, hipertrofia 
adenoideana. Intermitente unilateral é sugestiva de pólipo 
nasal, rinossinusite. Intermitente bilateral sugere rinite 
alérgica (em báscula), medicamentosa ou específica, 
rinossinusite, hipotiroidismo, anticoncepcional oral, anti-
hipertensivos, irritantes ambientais, drogamania. 
• Duração: freqüente, intermitente (bilateral sugere doença 
inflamatória), perene. 

Etiologias da obstrução nasal (ON) no neonato

1. Anatômicas - malformações congênitas: deformidades 
esqueléticas craniofaciais, como nariz bífido, proboscis 
lateralis, polirrinia, agenesia nasal, estenose da abertura 
piriforme, estenose da fossa nasal, hipoplasia médio-
facial com nasofaringe estreita (nasofaringe reduzida: 
Síndrome de Down, disostoses craniofaciais, palato ogival) 
e hipoplasia coanal, imperfuração/atresia coanal (1:8000 
nascimentos, 90% ósseas e 10% membranosas; 50% dos 
casos acompanhados de outras alterações congênitas, 
constituindo a Síndrome CHARGE). Conduta: cânula de 
Guedel, intubação orotraqueal se necessária, alimentação 
por sonda nasogástrica, cirurgia precoce preferencialmente 
ao atingir: Hb=10 g%, peso 4,5 kg ou 10 libras e 10 semanas 
de vida, sondagem nasal quando factível. Atresia bilateral 
é a principal causa de ON com risco de morte no primeiro 
mês de vida porque o RN é respirador nasal exclusivo, pois 
a Resistência nasal é alta até 2-5 meses de vida devido 
ao pequeno diâmetro das vias aéreas, a laringe é alta e o 
véu palatino longo, impedindo a passagem do ar da boca 
para as vias aéreas inferiores. Ao nascer, as fossas nasais 
medem 5-7 mm na vertical e 7-8 mm na horizontal, o nariz 
é diminuto (a cavidade nasal dobra sua dimensão com 6 
meses de vida) e a proporção face/crânio é de 8:1, passando 
a 5:1 aos 5 anos e 2:1 no adulto(1). 
2. Trauma (1-3 % dos RN): fratura ou luxação septal, desvio/
deformidade septal (congênito ou traumático), hematoma de 
septo nasal(2), que pode levar ao abscesso septal, requerendo 
drenagem. Desvios anteriores, originados geralmente 
no canal de parto, podem ter correção espontânea nos 
primeiros dias, enquanto os posteriores são originados por 

pressão intra-uterina na face e cabeça(3). 
3. Infecções congênitas (10%): 
•Imediatas (contraídas no canal de parto): rinite 
estreptocócica, rinite gonocócica (ambas com rinorréia 
purulenta e sangüinolenta) e por Chlamydia(4,5). 
•Tardias: rinite estafilocócica (pele do seio, fissuras no 
mamilo) e luética, estando indicadas bacterioscopia e 
cultura. 
4. Ingestão de drogas pela mãe na gravidez: metildopa, 
reserpina, hidralazina, guanetidina, betabloqueadores, 
narcóticos, antidepressivos. Conduta expectante, solução 
fisiológica nasal ou vasoconstritor tópico infantil diluído usado 
por curto período(4). Síndrome alcoólica fetal: ON + rinorréia + 
hipoplasia facial e maxilar + estenose coanal, com tendência 
à morte súbita(6). 
5. Pseudotumores: cistos dermóide e epidermóide nasal, 
cisto/mucocele do ducto lacrimonasal e saco lacrimal(7,8), 
cisto de etmóide, cisto de Thornwaldt (bursa faríngea 3%), 
meningocele/meningoencefalocele [herniação da meninge, 
com ou sem massa cerebral, para fora do crânio; 75% 
delas ocupam a região occipital e 10% a frontonasal, massa 
pulsátil, pode ser confundida com polipose nasal(5,9)], glioma 
[relativamente comum, histologicamente semelhante à 
encefalocele, porém sem conexão intracraniana, são restos 
ectópicos de tecido neuroglial na cavidade nasal, aspecto 
pálido e não-pulsátil, 1/3 intranasais e 2/3 no dorso nasal, 
Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética 
(RM) para planejamento cirúrgico(5)]. 
6. Hipertrofia adenoideana congênita (DD: atresia coanal 
bilateral(10), tumor de nasofaringe), rinite do lactente. 
7. Mucoviscidose (fibrose cística): redução ponderoestatural, 
diarréia recorrente, desidratação hiponatremia, cirrose, 
hipertensão portal, edema e anemia, tosse crônica, 
chiados, sinusite crônica, IVAS repetidas. Quadro Clínico: 
pneumonias, obstrução intestinal, palidez, murmúrio 
vesicular diminuído, dedos em baqueta de tambor, criança 
salgada, hipertelorismo, pólipos nasais acima de 6 anos 
de idade. Laboratório: dosagem de Na/Cl no suor > 60 
mEq/l. Tratamento clínico: leite materno, enzimas, dieta 
sem gorduras, boa nutrição, antiácidos, cimetidine 20 mg/
kg/dia, vit A, K (2,5-5 mg/d), D, B12, cálcio, antibióticos, se 
necessário sonda nasogástrica, gastrostomia, fisioterapia 
respiratória, inalações com solução fisiológica e n-acetil-
cisteína, atividade física, estimular tosse, apoio psicológico. 
Tratamento cirúrgico: no pré-operatório realizar fisioterapia 
com drenagens posturais, hidratação EV, antibiótico por 
10 dias, aspirações traqueobrônquicas, função pulmonar 
estável. Laboratório pré-operatório: uréia, creatinina, gases, 
hemograma, urina I, coagulograma, função hepática e 
pulmonar. Cirurgia endonasal preferencial, minimamente 
invasiva: polipectomia, etmoidectomia, antrostomia. 
8. Síndromes de Kartagener e do cílio imóvel. 
9. Hipotireoidismo congênito(4): hipoatividade 
simpática, choro rouco, macroglossia, sonolência, 
deficiência no desenvolvimento físico(50%), mixedema, 
hipoacusia(hipertensão endolinfática). 
10. Tumores Benignos e Malignos: hemangioma, teratoma, 
papiloma, tumores nasofaríngeos. 
11. Iatrogenia: sondas nasogástrica e nasotraqueal, 
rinorréia mucossangüinolenta, podendo evoluir com fibrose, 
estenose da cavidade nasal, da coana e/ou do vestíbulo. 
Uso imoderado de vasoconstritor tópico e corticóide tópico 
ocasiona vasodilatação rebote. 
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Etiologias da obstrução nasal (ON) em crianças e 
adultos

Inflamatórias: 
Ocasionam distúrbios vasomotores, com o SN parassimpático 
superando o simpático:
1. IVAS viral. 
2. Hipertrofia de tecido linfóide do anel de Waldeyer, 
principalmente adenotonsiliana. 
3. Adenoidite. 
4. Rinites: alérgica (testes cutâneos, RAST, pesquisa de 
eosinófilo no muco nasal – esfregaço), atrófica simples/
ozenosa, vasomotora, hormonal, medicamentosa 
(anti-hipertensivos, anticoncepcionais orais, substâncias 
irritantes locais, gotas vasoconstritoras tópicas), eosinofílica, 
bacteriana, viral, fúngica, corpo estranho, rinólito, abscesso. 
5. Alergia alimentar: leite, cereais, clara de ovo. 
6. Hormonal (vasomotor): gravidez, anticoncepcional oral, 
hipotiroidismo(4). 
7. Rinossinusite (RS) incluindo polipose nasossinusal – 
polipose é rara na criança, etiologia não-clara(11), recorrente, 
etiologia alérgica nasal em 10% dos casos, asma em 80% dos 
casos e 22% associado à fibrose cística. RS crônica: infecciosa 
(bacteriana, fúngica), não-infecciosa (alérgica, não-alérgica: 
vasomotora, refluxo gastroesofágico). 
8. Abscesso nasofaringe. 
9. Mucocele fronto-etmoido-maxilar. 
10. Pólipo antrocoanal e esfenocoanal. 
11. Lues. 
12. Difteria. 
13. Doença específica granulomatosa. 
14. Lupus Eritematoso Sistêmico. 
15. Cáustico. 

Anatômicas: 
1. Colabamento das asas, atresia coanal, estenose da 
abertura piriforme. 
2. Concha média bolhosa/mucocele conchal. 
3. Desvio do septo nasal. 
4. Trauma de face: fratura, hematoma e abscesso de septo(2), 
edema. 
5. Iatrogenia: sinéquia, tamponamento nasal, sonda 
nasogástrica, síndrome do nariz vazio (obstrução nasal 
paradoxal por ressecções cirúrgicas excessivas), estenose 
de nasofaringe em pós-operatório de adenoidectomia e 
tonsilectomia a laser(12). 

Tumorais 
  (comuns assimetria facial e deslocamento do globo ocular): 
1.Pseudotumor. 
2.Tumor intranasal, paranasal ou retronasal (Benigno 
ou Maligno) - principais: nasoangiofibroma juvenil (sexo 
masculino, adolescente, epistaxes), hemangiomas 
cavernosos da nasofaringe, papiloma invertido, tumor 
misto, schwanoma nasal, craniofaringioma (remanescente 
da bolsa de Rathke), carcinoma nasofaringe (crianças 
acima de 10 anos, otite média secretora unilateral em 
adulto), adenocarcinoma, estesioneuroblastoma olfatório, 
osteossarcoma, rabdomiossarcoma [relativamente comum 
nos Estados Unidos abaixo de 15 anos, de localização nasal 
e nasofaríngea em 45% dos casos(5)], granuloma letal da 
linha média (linfoma de células T).
3.Granulomatose de Wegener (pesquisa de C-ANCA 
positiva). 

Rotina Diagnóstica Básica
1.História (outros sintomas sinalizam para o Diagnóstico 
Diferencial); 
2.Exame Físico otorrinolaringológico completo, incluindo e 
destacando-se a nasofibroscopia flexível; 
3.TC sem contraste, excepcionalmente contrastada; RM 
eventual, principalmente para complicações orbitárias e 
cerebrais.  
4.Anatomopatológico e imunoistoquímica – alta sensibilidade 
e especificidade diagnóstica. 
5.Eventual: Rinomanometria e rinometria acústica, 
Audiometria e Imitanciometria, R-X tórax. 

CONCLUSÃO
 Na exposição deste trabalho pudemos nos 
aperceber da relevância da respiração nasal em crianças 
e adultos e do extremo desconforto ocasionado por suas 
alterações, com grandes repercussões na qualidade de vida 
de seu portador, que necessita se valer da suplementação 
de fluxo aéreo através da desconfortável respiração bucal. 
Ocorrem dificuldades na amamentação, potencial risco 
de vida e outras repercussões de elevada morbidade. A 
rotina diagnóstica básica consiste em boa anamnese e a 
melhor forma de abordagem terapêutica é individualizada 
e dependente do diagnóstico etiológico da obstrução, muito 
auxiliado pela nasofibroscopia flexível. 
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RESUMO
 A administração de radiocontraste endovenoso 
pode levar a uma forma freqüentemente reversível 
de insuficiência renal aguda (IRA) que se inicia 
imediatamente após a aplicação do mesmo. No entanto, 
em determinados grupos de pacientes, principalmente 
aqueles com fatores de risco, a nefropatia induzida 
por contraste (NIC) pode levar à necessidade de 
terapia renal substitutiva permanente e até aumentar a 
incidência de mortalidade intra e extra-hospitalar. Muitas 
questões importantes permanecem não esclarecidas, 
incluindo a patogênese, a prevenção dessa doença e a 
nefrotoxicidade relativa dos diferentes radiocontrastes 
iodados. 

SUMMARY
 The administration of radiocontrast-media can 
lead to an usually reversible form of acute renal failure 
that begins soon after the contrast is used. However, in 
some subject’s groups, mainly those with risk factors, the 
nephropathy induced by contrast media (CIN) can lead 
to the necessity of permanent substitutive renal therapy 
and even raise the incidence of intra and extrahospitalar 
mortality. Many questions remain uncertain, including 
pathogenesis, prevention and the relative nephrotoxicity 
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of different iodinated radiocontrast media agents.
INTRODUÇÃO
 Os contrastes iodados são amplamente 
utilizados na prática clínica como auxílio diagnóstico, 
sendo bastante conhecidos seus efeitos deletérios, 
incluindo a insuficiência renal aguda (IRA). Não existe 
ainda um consenso na literatura a respeito da definição 
de nefropatia induzida por contraste iodado (NIC). 
Geralmente os estudos consideram o aumento de pelo 
menos 25% ou de 0,5mg/dl na creatinina sérica em 
relação aos níveis prévios, ocorrendo entre 2 e 7 dias após 
o procedimento radiológico(1). A NIC é uma complicação 
da aplicação de contraste em exames radiológicos 
como tomografia e cinecoronarioangiografia, sendo 
responsável pela terceira causa de insuficiência renal 
aguda em ambiente hospitalar, prolongando o tempo 
de internação (2). Índices de mortalidade intra-hospitalar 
podem variar de 20 a 66% em um ano em pacientes 
com infarto agudo do miocárdio (IAM) e função renal 
previamente alterada(3). 
 A incidência descrita de NIC varia entre os 
estudos (0 a 90%) devido a diferenças na sua definição, 
fatores de risco prévios do paciente, tipo e dose do 
contraste, procedimento radiológico e à freqüência de 
outros potenciais causadores de IRA(4). Os pacientes de 
maior risco são aqueles com doença renal incipiente, 
diabetes mellitus (DM), insuficiência cardíaca congestiva 
(ICC) e idosos, sendo que, nesses casos, a porcentagem 
pode variar de 20 a 30%(5, 6). 
 O quadro clínico varia desde alterações 
laboratoriais sem repercussão clínica até IRA dialítica 
e lesão renal definitiva, sendo na maioria das vezes 
uma IRA não oligúrica e reversível. O exame de urina é 
inespecífico, podendo cursar com diminuição da fração 
de excreção de sódio (inferior a 1%)(4). 
 Atualmente existem vários protocolos propostos 
para a prevenção da NIC: hidratação, administração 
de n-acetilcisteína (NAC), bicarbonato de sódio, 
vasodilatadores, contraste de baixa osmolaridade, 
porém sua eficácia é incerta na maioria das vezes, de 
modo que a melhor abordagem é identificar os pacientes 
com maior risco e introduzir as medidas preconizadas 
até o momento. O objetivo deste trabalho é o de realizar 
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um levantamento bibliográfico das atuais evidências em 
relação à definição, diagnóstico, prevenção e tratamento 
da NIC, enfatizando as recomendações. 

DISCUSSÃO
 É possível através de exames laboratoriais 
detectar alterações sutis na maioria dos pacientes, 
felizmente sendo muito menos comum a lesão renal 
importante com insuficiência renal. 
 O DM é o principal fator de risco de NIC após 
angiografia(7,8,9). Outros fatores incluem idade maior do que 
75 anos, depleção do volume intravascular, insuficiência 
cardíaca e hepática, glomerulopatias, hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), uso concomitante de antiinflamatórios 
não hormonais (AINH) e drogas nefrotóxicas.  A presença 
de IAM, angioplastia coronariana, hipotensão e uso de 
balão intra-aórtico têm sido associados a altas taxas de 
IRA após uso de contraste iodado. Altas doses de contraste 
aumentam também o risco de NIC(7).
 A fisiopatologia da NIC em humanos 
não está inteiramente compreendida. Incluem-se 
entre os prováveis mecanismos envolvidos na sua 
patogênese: alterações hemodinâmicas, lesão tubular 
direta e obstrução intraluminal. Várias causas têm 
sido descritas incluindo vasocontrição induzida por 
aumento de endotelina, adenosina e radicais livres. 
As prostaglandinas também podem estar envolvidas; 
estudos experimentais identificaram diminuição 
das prostaglandinas vasodilatadoras após o uso de 
contraste(4). Esses mecanismos causam isquemia na 
porção medular dos rins, região onde há necessidade de 
maior oferta de oxigênio. O contraste utilizado também 
tem efeito tóxico direto sobre as células tubulares renais, 
causando vacuolização, alteração da função mitocondrial 
e apoptose(10). 
 A NIC é geralmente transitória, sendo menos 
comum quando não ocorre aumento maior que 0,5 mg/dl 
na creatinina basal nas primeiras 24 horas. Na vigência 
de NIC, o pico dos níveis de creatinina ocorre por volta 
do terceiro dia após a exposição ao contraste, tendendo 
ao retorno aos níveis basais por volta do décimo dia. 
Entretanto, 13 a 50% dos pacientes que evoluem para 
diálise devido a NIC, permanecem com necessidade 
de terapia renal substitutiva permanentemente. O 
declínio da função renal está associado ao aumento da 
hospitalização, eventos cardiovasculares e mortalidade 
intra e extra-hospitalar(7, 8, 9).
 O primeiro passo na prevenção da NIC é 
a revisão dos fatores de risco e da necessidade do 
uso do contraste. A maioria dos fatores de risco são 
detectáveis pela anamnese e exame físico, de modo 
que fatores como desidratação podem ser facilmente 
diagnosticados e corrigidos em tempo hábil, de modo a 
prevenir o aparecimento de NIC. A soma de fatores de 
risco aumenta exponencialmente o risco de NIC. Dois 
autores elaboraram escores de risco para NIC antes da 
realização de cinecoronarioangiografia. Bartholomew 
et al. utilizou 4 categorias de risco, sendo adaptada por 

Mehran et al., com a inclusão de mais 4 fatores associados 
ao risco de NIC. Vide quadros 1 e 2(10, 11). 
 Não é necessária a dosagem pré-procedimento 
da função renal para todos os pacientes, sendo indicada 
apenas naqueles que apresentam história de lesão 
renal prévia, DM, HAS, proteinúria e gota (7). Métodos 
de imagem que não requerem uso de contraste iodado 
devem ser sempre considerados em pacientes com alto 
risco. Caso haja necessidade do uso de contraste, deve-
se dosar também, os níveis de creatinina em 24 e 48 
horas após a sua administração. 
 A hidratação surgiu como medida protetora 
desde que se constatou diminuição da perfusão renal 
até 20 horas após a injeção de contraste(7). Vários 
estudos compraram hidratação versus diurético, 
hidratação em bolus versus lenta, hidratação oral 
versus endovenosa, soro hipotônico versus isotônico 
com ou sem bicarbonado de sódio. A maioria desses 
trabalhos foi realizado com populações pequenas, não 
randomizados, não compostos por duplo cego, de tal 
forma que é sugestiva, mas incompleta a evidência de que 
a hidratação é benéfica(7,8,9). Trivedi et al. compararam 
hidratação intravenosa com soro fisiológico 0,9% versus 
hidratação oral livre, em relação à incidência de NIC, 
encontrando um risco relativo de 0,11; IC 95%, 0,02-0,79; 
p=0,005 a favor da hidratação intravenosa(8). Os estudos 
mais importantes a respeito, preconizam a hidratação 
com soro fisiológico 0,9% na dose de 0,1 ml/kg/h por 
12 horas antes e 12 horas após o procedimento, porém 
não existem dados concretos quanto à melhor forma de 
realizar a hidratação(12,13,14). 
Quadro1: Fatores preditivos de Insuficiência Renal 
Aguda em intervenção coronária percutânea(13). Para 
interpretação dos resultados, vide Quadro 2.

Quadro 2: Risco de aumento de creatinina > 0,5mg/dl 
ou 25% dos níveis basais em porcentagem e risco de 
diálise em relação aos fatores de risco(13,14).
 

 
 NAC tem potencial de reduzir a NIC devido aos 
seus efeitos vasodilatadores e antioxidantes. Devido 
também ao seu baixo custo e alguns resultados positivos 
em estudos randomizados, o uso de NAC tem sido 

clearance estimado <
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utilizado na prática clínica como medida preventiva de 
NIC em grupos de alto risco(4). Vários estudos prospectivos 
randomizados demonstraram que a administração de 
NAC associada a hidratação reduziu significativamente 
NIC em pacientes de alto risco, enquanto outros trials 
não conseguiram demonstrar benefício adicional .  Meta-
análise recente realizada por Duong et al. incluindo 14 
estudos totalizando 1584 pacientes mostrou que  NAC 
reduziu significativamente o risco de desenvolvimento 
de NIC (RR 0,57; IC 95%, 0,37-0,84; p=0,01)(9). Já outra 
meta-análise realizada por Kshirsagar et al. também 
sugere benefício da NAC, entretanto, os dados devem 
ser interpretados com cautela, devido a resultados 
heterogêneos dos trabalhos individuais e possível viés de 
publicação(15). Desse modo, mais dados são necessários 
para que a NAC seja fortemente recomendada para 
a prevenção de NIC. A dose preconizada é de 600 mg 
via oral a cada 12 horas, sendo duas doses antes do 
procedimento e duas após(9).
 Quanto ao uso de bicarbonato, os dados são 
conflitantes, acredita-se que haja função protetora, 
relacionada à alcalinização do fluido intratubular 
minimizando o dano à celula tubular. Seu uso não é 
recomendado rotineiramente, são necessários estudos 
mais bem conduzidos para confirmar sua eficácia. A 
dose recomendada é de 3 ml/kg/h 1 hora antes e 1 ml/kg/
h por 6 horas após o procedimento, utilizando solução 
154 mEq/l (a solução pode ser obtida com a mistura 
de 154 ml de bicarbonato de sódio 8,4% em 846 ml de 
glicose 5%). 
 O tipo de contraste influi diretamente na 
incidência de NIC, sendo que os hiperosmolares 
(diatrizoato sódico) são os que mais se associam à 
lesão renal. A toxicidade química direta é principalmente 
dependente das propriedades físico-químicas dos 
contrastes. Os de baixa osmolaridade (ioxenol) tendem 
a causar menos NIC, porém, devido ao seu alto custo, 
têm seu uso reservado para pacientes de maior risco(10).
Trabalho prospectivo, randomizado realizado por Rudnick 
et al. demonstrou que pacientes com insuficiência renal 
prévia isolada ou combinada com DM tiveram um risco 
significativamente menor de NIC quando contraste de 
baixa osmolaridade foi utilizado(10). Meta-análise de 25 
trials revelou “odds ratio” de NIC com contraste de baixa 
osmolaridade de 0,61 (IC 95%, 0,48-0,77) comparado 
com contraste de alta osmolaridade(16). 
 Quanto ao uso de contraste iso-osmolar 
(iodixanol), foi demonstrado no estudo NEPHRIC que 
esse tipo de contraste exibiu menores propriedades 
nefrotóxicas do que os de baixa osmolaridade em uma 
população de pacientes de altíssimo risco para NIC, com 
incidência de 3,1% no grupo de pacientes que utilizaram 
contraste iso-osmolar comparado com 26,2% no grupo 
com contraste de baixa-osmolaridade (RR 0,12; IC 95%, 
0,03–0,50; p=0,002)(17). No entanto, melhores estudos 
incluindo estudos controlados randomizados são 
necessários para confirmar essas diferenças e estabelecer 
sua relação com NIC(18).

 Devido ao risco de acidose lática em pacientes 
usuários de metformina quando recebem contraste 
iodado, essa medicação deve ser suspensa 48 horas 
antes do procedimento e o controle glicêmico deve 
ser realizado com insulinoterapia, reintroduzindo a 
metformina quando ocorrer retorno da TFG para valores 
> 40 ml/min(7). 
 Outros métodos foram propostos para reduzir 
o risco de NIC, porém não existem dados seguros para 
sua indicação na prática clínica, entre eles, diálise 
pré-procedimento, dopamina, aminofilina, diuréticos 
(furosemida ou manitol), fenoldopan, peptídio atrial 
natriurético, bloqueador do canal de cálcio, captopril e 
antagonistas não seletivos de receptor de endotelina.
 A Sociedade Européia de Radiologia Urogenital 
e o Colégio Americano de Radiologia recomendam a 
avaliação de fatores de risco, seu controle e dosagem 
de creatinina nesses pacientes(14). Na presença de co-
morbidades relacionadas à NIC, devem ser fortemente 
consideradas técnicas de imagem sem uso de contraste 

(14). Hidratação adequada e a administração suplementar 
de líquidos também é recomendada, porém o regime 
de hidratação mais adequado ainda não foi definido e 
deve ser administrado com cautela em pacientes com 
dificuldade no manejo de volume como na insuficiência 
cardíaca congestiva e na insuficiência renal crônica 
oligúrica, bem como nas angioplastias coronarianas(19). 
Nas diretrizes americanas, menciona–se o uso de NAC e 
outras drogas, porém sem recomendar seu uso(7). 

CONCLUSÃO 
 Pacientes com função renal normal e sem fatores 
de risco para NIC, não precisam de dosagem prévia de 
creatinina e medidas preventivas antes da angiografia. 
Para pacientes com fatores de risco, recomenda-se 
o uso de aferição da creatinina sérica e estimativa do 
clearance de creatinina (por exemplo com o uso da 
fórmula de Cockroft-Gault(7)); se este for menor do que 
50ml/min/1,73 m2, deve-se optar preferencialmente por 
método alternativo de imagem. Se a infusão de contraste 
for necessária, deve ser infundido um agente de baixa 
osmolaridade na menor dose necessária e a medida 
da creatinina sérica deve ser repetida em 24 e 48 horas 
após a infusão do contraste. Diuréticos e AINH devem 
ser suspensos 24 horas antes e após a administração do 
contraste. Metformina deve ser suspensa 48 horas antes 
da administração do contrarste e reintroduzida somente 
após certeza de que o paciente não desenvolveu NIC. 
Fluidos adicionais devem ser geralmente administrados, 
porém o regime otimizado de hidratação ainda não 
foi estabelecido. O uso de NAC não é recomendado 
rotineiramente devido aos resultados inconsistentes dos 
trabalhos disponíveis, assim como o uso de bicarbonato 
de sódio.
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RESUMO
 A insulina inalatória oferece uma alternativa não 
invasiva de controle dos níveis glicêmicos em diabéticos 
tipo1 e tipo 2, ao invés de múltiplas injeções diárias. É melhor 
aceita pelos pacientes e sua eficácia no controle glicêmico 
é discretamente menor que a insulina regular subcutânea, 
no entanto seu custo é maior e pode ter efeitos deletérios na 
função pulmonar. Esta revisão irá discutir a farmacologia, 
eficácia e importantes estudos clínicos. 
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SUMMARY
 The inhaled insulin offers an alternative non-
invasive option for controlling blood glucose levels in type 1 
and type 2 diabetes, instead of multiple daily injections. It is 
more acceptable by the patients and the glycemic efficacy is 
slightly lesser than subcutaneous regular insulin. However it 
will certainly be more expensive and may cause deleterious 
effects on pulmonary function. This review will discuss the 
pharmacology, efficacy, and important clinical trials. 

INSULINA INALATÓRIA
 Desde que a insulina foi isolada em 1922, a 
via subcutânea manteve-se como a principal forma de 
administração. Em virtude da falha de aderência dos pacientes 
a essa via de administração, outras alternativas foram 
pesquisadas ao longo dos anos para resolver esse problema. 
Entre elas, uma das vias promissoras de administração foi a 
inalatória, sobre a qual discutiremos neste artigo (1). 
 A via inalatória apresenta vantagens como a 
ampla área de superfície alveolar (50 -150 m2), perfundida 
por aproximadamente cinco litros de sangue por minuto 
(2) e menor número de enzimas para clivar peptídeos 
em comparação ao trato gastrointestinal, por exemplo. 
No entanto, para que sejam alcançados os alvéolos, as 
partículas devem estar entre 1 e 5 micra de diâmetro, para 
diminuir a porcentagem depositada na orofaringe ou árvore 
brônquica principal. As insulinas inalatórias em forma de pó 
ou aerossol líquido mostraram maior estabilidade química, 
maior resistência ao crescimento bacteriano e maior 
quantidade de droga atingiu os alvéolos (3). 
 A biodisponibilidade da insulina inalatória é 
aproximadamente 10 a 20 % da dose subcutânea, devido a 
perdas através da aderência ao dispositivo de administração, 
da deposição na orofaringe e árvore brônquica superior, 
exalação de partículas, clivagem por enzimas e fagocitose 
por macrófagos. Além disso, a biodisponibilidade varia entre 
os pacientes e até mesmo entre diferentes doses no mesmo 
paciente (4-11). 
 Nos ensaios clínicos, a insulina inalatória foi 
usada nos casos de diabetes mellitus tipo 1 e 2 , 10 a 15 
minutos antes das refeições, de maneira que a mesma não 
dispensará o uso de injeções de insulina de ação longa 
durante o dia. Importante frisarmos as ressalvas quanto 
ao uso da insulina inalatória. Está contra-indicada em 
pacientes com redução da função pulmonar, fumantes ativos 
ou que pararam de fumar há menos de 6 meses e exige 
monitoração mais rígida dos níveis glicêmicos em vigência 
de infecção do trato respiratório (devido à possibilidade 
de alteração da absorção da dose usual de insulina). Em 
virtude dessas ressalvas, antes de iniciar a administração 
de insulina inalatória é necessário submeter o paciente ao 
teste da espirometria para excluir doença pulmonar oculta, 
assim como repeti-lo periodicamente. Se houver detecção de 
redução de 20% no volume expiratório forçado no primeiro 
segundo (VEF1) e esta for confirmada em um novo exame, 
deve-se suspender o uso da insulina inalatória e continuar 
acompanhando a função pulmonar do paciente. 
 Quattrin e cols. (12) e Skyler e cols. (13) realizaram 
estudos randomizados similares em pacientes com diabetes 
mellitus tipo1, constituídos por um grupo utilizando insulina 
NPH (duas vezes ao dia) e insulina regular subcutânea 
e outro grupo em uso de insulina NPH (duas vezes ao 
dia) e insulina inalável Exubera (em pó seco) antes das 
refeições. Ambos os estudos demonstraram redução similar 
ou superior da hemoglobina A1c nos dois grupos, sendo 
menor a incidência de hipoglicemia no grupo que utilizou 
a insulina inalável. Estudos comparando insulina inalável e 
ultra-rápida ainda estão em andamento. 

 Hollander e cols. (14) compararam dois grupos de 
pacientes com diabetes mellitus tipo2: insulina inalável 
Exubera antes das refeições e insulina ultralenta “bedtime”, 
o outro grupo com insulina NPH duas vezes ao dia e insulina 
regular em uma pré-mistura de 70/30. Após 6 meses a queda 
da hemoglobina A1c foi similar. Contudo, com a insulina 
inalável a incidência de hipoglicemia foi menor e mais 
pacientes alcançaram nível de hemoglobina A1c abaixo de 
7,0%. 
 Hermansen et al. (15) realizaram estudo similar 
ao anterior, porém utilizaram insulina inalável AERx que 
usa líquido aerosol. Obtiveram resultados semelhantes 
ao estudo de Hollander et al.14, além de notarem níveis 
menores na glicemia nos pacientes que utilizaram AERx em 
comparação com a insulina regular.
 Rosenstock et al. (16) selecionaram um grupo de 
pacientes com diabetes tipo 2 que utilizavam dois agentes 
hipoglicemiantes orais e apresentavam hemoglobina 
A1c entre 8% e 11%. Foram divididos em três grupos: o 
primeiro manteve a terapêutica prévia e acrescentou a 
insulina inalável Exubera antes das refeições. O segundo 
parou com a terapêutica via oral e passou insulina inalável 
como monoterapia. O terceiro manteve a terapêutica 
com hipoglicemiantes orais sem modificar. No 1º grupo a 
hemoglobina A1c estava em torno de 9,2%, passando para 
7,2% em doze semanas (p< 0,001).O nível da hemoglobina 
A1c abaixo de 7% foi obtido em 32% dos pacientes que 
utilizaram insulina inalável mais hipoglicemiantes orais, 
17% dos com insulina inalável como monoterapia e apenas 
1% nos que mantiveram a terapêutica prévia (p < 0,001).
 Defronzo et al. (17) compararam insulina Exubera 
com rosiglitazona como monoterapia em pacientes sem 
tratamento com diabetes tipo 2. Estes grupos apresentavam 
níveis em torno de 9,5% e 9,4% e hemoglobina A1c, 
respectivamente. Após três meses, no grupo com insulina 
inalável 44% apresentavam nível menor que 7,0% sem 
hipoglicemia significante comparado a 18% do grupo que 
utilizou rosiglitazona. 
Há algumas condições clínicas que devem ser consideradas 
no manejo da insulina inalatória. Fatores como idade, 
sexo, raça e peso não influenciam na farmacocinética e 
farmacodinâmica da insulina inalatória, ao contrário do 
tabagismo. Em fumantes, a membrana alvéolo-capilar é 
mais permeável, fazendo com que a absorção de insulina 
seja mais rápida (18). Em alguns estudos, a absorção de 
insulina inalável foi significativamente maior em tabagistas 
crônicos do que em não fumantes, mas essa absorção 
diminui em poucos dias com a cessação do tabagismo 
(19,20). 
 Em pacientes com asma, a absorção e o efeito 
hipoglicêmico da insulina AERx  apresentavam-se diminuídos 
e a variabilidade individual nos níveis de insulina foi maior 
do que nos controles. A biodisponibilidade da insulina 
Exubera foi 50% maior em pacientes com doença pulmonar 
obstrutiva crônica em relação aos controles  . 
 Quanto a infecções do trato respiratório não foi 
demonstrada diferença na absorção ou biodisponibilidade 
que justificassem o ajuste de dose da insulina em infecções 
respiratórias agudas, mas segundo Davidson et al. (1), esses 
pacientes merecem ter um controle glicêmico mais rígido. 
 Dentre as alterações pulmonares demonstradas em 
estudos encontram-se diminuição da capacidade de difusão 
do monóxido de carbono e do VEF1 em pacientes diabéticos 
tipo1 tratados por 6 meses. No entanto, estas alterações não 
representam mudanças clinicamente importantes na função 
pulmonar (12,13). Não foram encontradas alterações em 
pacientes diabéticos tipo 2 (14). Houve uma maior incidência 
de tosse não produtiva segundos após a administração da 
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insulina inalatória (22). 
 Em vista destes fatos é recomendada a realização 
de testes de função pulmonar na introdução de Exubera, 
após 6 meses e então, anualmente independente da 
sintomatologia pulmonar. Exubera é contra-indicada em 
pacientes com doença pulmonar preexistente (23). 
 Hipoglicemia é uma preocupação em qualquer 
tipo de preparação de insulina. Em estudos prospectivos 
houve pouca diferença na incidência de hipoglicemia entre 
insulina inalatória e insulina subcutânea em diabéticos 
tipo 1 e 2. Em diabéticos tipo1 a freqüência de episódios 
de hipoglicemia com Exubera foi similar à insulina regular 
subcutânea em terapia de 12-24 semanas (12), mas em 
estudos de 6 meses, hipoglicemia grave foi duas vezes mais 
freqüente com Exubera (13). 
 Em diabéticos tipo 2 a incidência de hipoglicemia 
com insulina inalatória foi similar a insulina regular 
subcutânea, embora maior em relação a hipoglicemiantes 
orais  . 
  A dosagem de anticorpos anti-insulina foi 
significativamente maior em pacientes recebendo Exubera 
em relação à insulina subcutânea e pacientes tipo1 
apresentavam níveis maiores do que pacientes do tipo 2 
(12,13,14,17). 
O custo da insulina inalatória será provavelmente maior. Em 
virtude da menor biodisponibilidade da insulina inalatória 
em relação à insulina subcutânea, o paciente necessitará de 
doses maiores para manter o mesmo controle glicêmico (1). 
A aceitação da insulina inalatória em relação à subcutânea 
é significativamente maior pelos pacientes (35.1% vs 10.6%, 
p<0.01) (24). 

CONCLUSÃO
 A insulina inalatória parece oferecer uma 
alternativa à insulina subcutânea pré-prandial com uma 
resposta confiável. As vantagens apresentadas são: a 
eliminação de várias injeções diárias (apesar de a maioria 
dos pacientes necessitarem de insulina de ação prolongada), 
a melhor aderência ao tratamento e a maior flexibilidade 
nas doses de insulina. As desvantagens em potencial são 
a possibilidade a longo prazo de alterações na vasculatura 
e arquitetura pulmonares e o desconhecimento quanto à 
possibilidade de formação de anticorpos antiinsulina. 
 A presença de qualquer pneumopatia contra-indica 
o uso da insulina Exubera devido à falta de conhecimentos 
nos efeitos pulmonares por períodos prolongados com seu 
uso. 
 Enfim, insulina inalatória oferece uma alternativa 
não-invasiva de administração de insulina comparável 
com subcutânea, mas devido aos seus efeitos pulmonares 
ainda desconhecidos, deve ser reservada a pacientes sem 
pneumopatias e com dificuldades a administração na forma 
subcutânea. Esta nova insulina necessita de estudos a 
longo prazo sobre sua eficácia e segurança para medirmos 
sua efetividade e determinarmos seu papel no arsenal de 
terapias para o diabetes. 
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