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A indexação deste periódico parece estar próxima!

Criado na Faculdade de Medicina de Jundiaí, foi batizada de
PERSPECTIVAS MÉDICAS porque antevia o futuro, como a forma ideal de
possibilitar o escoamento de sua produção científica, este periódico foi inicialmente
editado por alunos da Instituição em sua primeira fase de existência, de 1976 a 1981,
até que a crise política vivida pela Escola provocou sua descontinuidade.

A segunda fase desta Revista médica teve seu início em 1995 e nela
desempenhei e desempenho até hoje, com muita honra e dedicação, as funções de
Editor-Chefe. Reeditada com sucesso desde então, enfrentou dificuldades de todos
os tipos, até que agora ela vive um momento especial, que é a grande possibilidade de
ser indexada em breve. Nesta segunda edição de 2007 (Volume 18(2):jul/dez),
tivemos novamente um maior volume de artigos originais do que de outros tipos.
Sentimos a resposta dos autores ao grande incremento qualitativo, com a
participação e poderosa alavancagem de nosso co-editor e do novo Corpo Editorial.
Se em 2008 completarmos mais duas edições nas mesmas condições, teremos
reunido os pré-requisitos para a solicitação da indexação e ainda mais, se o NAPED –
Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico de nossa Escola conseguir tornar obrigatória
a publicação de todos os trabalhos de iniciação científica do PIBIC, que são todos
originais, teremos a garantia de periodicidade até mais reduzida, ampliando no
futuro próximo o número de edições anuais.

Este sonho está se realizando e você, leitor, deverá fazer parte dele.
PLANEJE - PESQUISE – ESCREVA– PUBLIQUE. Contamos com você!

Editor-chefe
Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço.
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Os lábios são duas pregas músculo-membranáceas
ao redor da cavidade bucal. Estas estruturas podem
apresentar anormalidades como o lábio duplo, que é
descrito tanto como uma anomalia congênita como
uma anomalia adquirida e tem sido relacionada à
Síndrome de Ascher. Apesar de seu caráter benigno
constrange psicologicamente o portador prejudicando
suas atividades sociais. Assim, o objetivo do presente
estudo foi realizar uma análise das características
morfológicas dos lábios de cadáveres comparando com
as características estruturais observadas em um
paciente com 32 anos de idade que apresentou um

incomum no lábio superior. O aumento
do volume labial não estava relacionado a
traumatismos ou hábitos parafuncionais. A partir dos
resultados, concluiu-se que o aumento do volume do
tecido labial quando comparado às características
morfológicas observadas nas peças cadavéricas
apresentou características estruturais semelhantes ao
tecido labial normal. Após esta análise realizou-se a
restauração estética e funcional do lábio.

The lips are two folds characterized by muscle and
membranes around of the buccal cavity. These
structures can present abnormalities, as well as the
double lip, which is described with a congenital
anomaly or an acquired anomaly and has been related

RESUMO

ABSTRACT

pregueamento

to the Ascher Syndrome's. Although, it's benign
character, this constrains psychologically the patient
harming yours social activities. Thus, the aim of the
present study was analyse the morphologic
characteristic of the cadaveric lip comparing with the
structural characteristic of the lip of the patient with 32
years-old. The increase of a labial volume was not
related to the traumas or habits. The results showed
similar structural characteristics in lips. After this
analysis, the treatment was by surgical mode with
esthetic and functional restoration.

Os lábios são duas pregas músculo-membranosas
em torno da cavidade bucal, formados externamente de
tegumento e internamente de membrana mucosa que
envolve o músculo orbicular da boca, os vasos, nervos
labiais, o tecido fibro-adiposo e numerosas glândulas
salivares menores . Estas estruturas podem apresentar
anormalidades como o pregueamento labial ou lábio
duplo, que tem sido descrito como uma anomalia
congênita ou adquirida. Apesar de seu caráter benigno,
caracterizado microscopicamente pela presença de
tecido normal, essa anomalia constrange
psicologicamente o indivíduo, bem como interfere
funcionalmente na articulação das palavras. É
caracterizado pela distensão dos lábios através do
pregueamento da mucosa interna com maior
freqüência no lábio superior . Esta anomalia
pode está relacionada à Síndrome de Ascher, condição
rara que provoca também a queda do tecido periocular
e o aumento de volume da tireóide . Segundo
Papanoytou e Hatziotis (1973), entre outros autores
citam que a maioria dos portadores desta Síndrome,
pouco conhecida e descrita, demonstram inicialmente
aumento volumétrico do tecido labial e ocular, porém
as alterações da tireóide podem ocorrer
futuramente . Estas anomalias anatômicas alteram
não só a função, mas também a estética,
comprometendo o convívio social do portador. Assim, o
objetivo do presente estudo foi realizar uma análise das
características morfológicas dos lábios de cadáveres
comparando com as características estruturais
observadas em um paciente com 32 anos de idade que
apresentou um incomum pregueamento no lábio
superior.

INTRODUÇÃO

(1)

(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

(4,8)

(8,9)

ARTIGO ORIGINAL

Aspectos anatômicos da anomalia adquirida de lábio.

Anatomical aspects of the lip acquired anomaly.

Palavras-chave: Síndrome de Ascher, anomalia, lábio.

Key words: Ascher Syndrome's, anomaly, lip.

Eduardo José Caldeira *

Bruno Azevedo Randi**

César Alexandre Fabrega Carvalho***
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MATERIAIS E MÉTODO

RESULTADOS

A análise das características morfológicas dos
lábios foi realizada em 30 cabeças cadavéricas do
laboratório de Anatomia Humana da Faculdade de
Medicina de Jundiaí. As peças anatômicas devidamente
fixadas foram detalhadamente observadas priorizando
a face externa e interna dos lábios superiores e
inferiores. Foram utilizados para este estudo lábios
com características morfológicas íntegras que
permitissem a identificação anatômica completa de
suas estruturas. Assim, após a observação das peças
cadavéricas foi realizada uma comparação com as
características morfológicas labiais de um paciente de
32 anos de idade do gênero masculino que apresentou
um pregueamento no lábio superior. Após
exame físico dos lábios do paciente foi indicada a
remoção cirúrgica do tecido em excesso. A cirurgia
iniciou-se com anestesia local com cloridrato de
lidocaína a 2% com epinefrina 1:80.000 (1,8 ml) . A
seguir, realizou-se incisão retilínea ao longo eixo labial
com posterior excisão cirúrgica do tecido em excesso. A
mucosa e a submucosa foram dissecadas com remoção
das glândulas salivares menores labiais e o epitélio
labial foi removido e submetido a análise à microscopia
de luz. Para a análise à microscopia de luz, a amostra
tecidual depois de retirada foi fixada em solução de
Bouin (Solução de Ácido Pícrico) por 12 horas, a seguir
foi incluída em resina plástica (Araldite Polysciences,
Inc., CA, USA). Posteriormente, seguindo protocolos já
descritos, os cortes da amostra foram montados em
lâmina e corados com hematoxilina e eosina . A
seguir a lâmina foi fotografada no fotomicroscópio
Olympus V-CMAD 3 com câmera Olympus C-7070
widezoom (Tóquio, Japão).

Do total de peças anatômicas analisadas, 100% das
estruturas labiais apresentaram divisão em duas
pregas, uma superior e uma inferior, formando o lábio
superior e o lábio inferior. Externamente apresentaram
tegumento e internamente membrana mucosa
envolvendo o músculo orbicular da boca. A linha de
contato entre os lábios foi definida e oposta às bordas
cortantes dos dentes incisivos superiores e observou-se
também a união dos lábios superiores e inferiores pelo
ângulo chamado comissura labial (Figura 1).

No exame físico de um paciente masculino de 32
anos de idade observou-se aumento do volume tecidual
do lábio superior, com alteração da estética facial
durante o sorriso e interferência na articulação das
palavras (Figura 2). O aparecimento do pregueamento
labial deu-se há 5 anos, com crescimento lento,
causando no mesmo uma fobia característica em casos
de câncer. A prega tecidual não estava associada a
traumatismos ou hábitos parafuncionais. O exame

(10)

(11)

incomum

clínico extra-oral através da palpação mostrou
aumento da tonicidade do músculo orbicular da boca e
formação de prega tecidual bilateral durante o sorriso.
No exame intra-oral por palpação, foram observados
na mucosa de coloração normal, numerosos nódulos de
glândulas salivares menores localizadas na
submucosa. Após a retirada e a análise tecidual
observou-se à microscopia de luz a submucosa com a
presença da lâmina própria e o epitélio labial
apresentando as camadas celulares basal, espinhosa,
granulosa e córnea com características de
normalidade (Figuras 3, 4 e 5) . Posteriormente, o
tecido de revestimento remanescente foi suturado para
o restabelecimento anatômico, funcional e estético do
lábio superior (Figura 6).
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Figura 1 - Fotografia onde observa-se o aspecto geral dos lábios
da peça cadavérica. Observa-se a comissura labial (estrela), a

rima bucal (R), o lábio superior (LS) e o lábio inferior (LI).

Figura 2 - Fotografia onde observa-se o aspecto geral dos
lábios do paciente antecedendo o procedimento cirúrgico.

Observa-se a prega labial (estrela), a rima bucal (R), o lábio
superior (LS) e o lábio inferior (LI).
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Figura 3 - Fotografia onde observa-se a delimitação da região do lábio
superior com aumento volumétrico de tecido (estrela).

Figura 4 - Fotografia onde observa-se a dissecação da mucosa e
submucosa. Nota-se a presença de glândulas salivares menores (G).

Figura 5 - Fotomicrografia do epitélio labial, do tipo estratificado
escamoso queratinizado. Observa-se nesta fotomicrografia a lâmina

própria (LP), onde se observa células musculares lisas. Note as
camadas epiteliais, camada basal (B), camada espinhosa (E), camada

granulosa (G) e córnea (C). 750X, H.E.

Figura 6 - Fotografia onde observa-se o reposicionamento e sutura do
tecido de revestimento e o restabelecimento anatômico e estético do

lábio superior (S).
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O Diabetes Mellitus é uma desordem crônica que
afeta o metabolismo de proteínas, carboidratos e
gorduras. Estima-se que 190 milhões de pessoas no
mundo apresentem o diabetes. Sendo que, esta doença
debilita os portadores podendo levar a várias
complicações entre elas, problemas renais e
hipertensão. Assim, o objetivo do presente estudo foi
avaliar a relação das nefropatias e a incidência de
casos de hipertensão entre diabéticos da região de
Campinas estado de São Paulo, bem como
correlacionar o diabetes aos sinais e sintomas mais
freqüentemente relatados. No presente trabalho, 500
indivíduos diabéticos foram submetidos a um
questionário sobre suas condições renais e de pressão
arterial. Os resultados mostraram que 62,50% dos
indivíduos apresentam o diabetes tipo II e que 37,50%
apresentam o tipo I. Observou-se a hipertensão,
poliúria e a disúria em um parcela significativa dos
indivíduos. Também, o total de indivíduos relatou
problemas oftálmicos, polidipsia e algia nos membros
inferiores. Assim, pode-se concluir que problemas
renais, entre eles a nefropatia diabética, estão
relacionados à hipertensão, como demonstrado pelo
número significante de casos hipertensos. Além disso,
conclui-se que o diabetes esta relacionado a um
descontrole das funções gerais do organismo
acarretando em diferentes problemas ao indivíduo.

Artigo ainda não publicado.

RESUMO

Suporte: PIC-FAJ

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

The Diabetes Mellitus is a chronic disorder that the
affect the metabolism of proteins, carbohydrates and
fatness resulting in severe metabolic disorder. It
estimated that 190 millions of the persons in the world
present the diabetes mellitus. Being that, this illness
weakens the able bearers being to cause to several
complications, between them, renal problems and
hypertension. Thus, the aim of the present study was
evaluate the relation of the nephropathy and the
hypertension cases incidence between diabetic patients
of the Campinas region, São Paulo State, as well as
correlate the diabetic state to the signs and symptoms
more frequently explained. In the present study, 500
diabetic patients were submitted to a questionnaire
about the renal conditions and blood pressure. The
results showed, 62,50% of the patients with the type II
diabetes and that 37,50% with the type I diabetes.
Beyond that, was observed the hypertension, polyuria
and dysuria. Also, the total of individuals analyzed
explained ophthalmic problems, polydipsia and pain in
the legs. Thus, it was concluded that renal problems are
related to the hypertension, as shown by the significant
number of hypertensive cases. Then, it was concluded
that the diabetic state could be related to different
harmful effects in these individuals.

O Diabetes Mellitus é uma desordem crônica que
afeta o metabolismo de proteínas, carboidratos e
gorduras resultando em severas desordens
metabólicas. Atualmente, estima-se que 190 milhões de
pessoas no mundo apresentem o diabetes mellitus . A
principal característica dessa doença é a hiperglicemia
refletindo em uma deficiência na utilização dos
carboidratos, resultado de uma anormalidade na
secreção de insulina ou do efeito desta sobre os tecidos,
além de exacerbado acúmulo celular de lipídios e
lipoproteínas . O pâncreas é uma glândula tanto de
excreção exócrina como endócrina, sendo a porção
endócrina representada por aproximadamente um
milhão de unidades celulares microscópicas agrupadas
denominadas “Ilhotas de Langherans”. Essas ilhotas
são agregados de diferentes tipos celulares dos quais
70% estão representadas pelas células beta. As células
beta sintetizam e secretam a insulina estimuladas pela
concentração de glicose no sangue . Em seres
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humanos, pode-se classificar o diabetes em tipo II
caracterizado por estabil idade e relat iva
insensibilidade à insulina, bem como ausência de
cetoses . A obesidade é uma das características
marcantes desse tipo de diabetes, a qual leva a
diminuição do número de receptores de insulina nas
células alvo tornando a quantidade de insulina
ineficiente . Além, do diabetes tipo I, que resulta em
severa ou absoluta falta de insulina e grande tendência
à cetoses. Estima-se que, o diabetes tipo I manifesta-se
em aproximadamente 10% dos pacientes diabéticos do
Ocidente . Também, o diabetes tipo I é uma doença
cuja incidência vem crescendo entre crianças . No
Brasil, o diabetes mellitus é um dos principais
problemas de saúde sendo a quarta causa mortis.
Contudo, 50% das pessoas diabéticas desconhecem
que estão com a doença e 8% da população na faixa
etária de 30 a 70 anos de idade expressam o diabetes,
representando cerca de 10 milhões de pessoas . Nos
Estados Unidos, o diabetes é responsável por 2% dos
óbitos estando entre as dez doenças que mais matam
naquele país. Além disso, é uma doença que debilita os
portadores podendo levar a várias complicações entre
elas, problemas oftálmicos, neurológicos, bem como
perda de peso, problemas digestórios, alteração nos
processos de cicatrização e reparo tecidual, aumento
da incidência de infecções, deficiências no processo
reprodutivo, além de problemas renais e cardio-
vasculares .

Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a
relação das nefropatias e a incidência de casos de
hipertensão entre pacientes diabéticos da região de
Campinas estado de São Paulo, bem como
correlacionar o estado diabético aos sinais e sintomas
mais freqüentemente relatados.

(6)

(2,7)

(8)

(9)

(10,11)

(8,12,13,14,15,16)

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS

No presente trabalho, durante um ano de coleta de
dados, 500 indivíduos diabéticos tipo 1 e tipo 2 da
região de Campinas estado de São Paulo, com idade
entre 41 a 90 anos, foram submetidos em locais
públicos e de forma voluntária a um questionário sobre
sua condição diabética e renal. Para tal foram
analisadas as variáveis relatadas pelos indivíduos; tipo
de diabetes, condição renal e problemas de saúde mais
freqüentes.

Os questionários foram aplicados pelo mesmo
pesquisador que não identificou os sujeitos da
pesquisa. Todos participaram do projeto após
aceitarem o termo de consentimento livre e esclarecido
previamente aceito pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

O estudo da comparação entre os dados obtidos foi
analisado utilizando a média percentual das
variáveis .

A partir dos dados analisados observou-se que dos
indivíduos diabéticos 62,50% destes apresentam
diabetes tipo II e 37,50% apresentam o diabetes tipo I.
De forma geral, nos dois tipos de diabetes 96,48% dos
indivíduos apresentam poliúria e 37,10% apresentam
disúria. Quando analisado de acordo com o tipo de
diabetes observou-se que no tipo I a disúria esteve
presente em 12,50% dos indivíduos, já nos diabéticos
tipo II a disúria foi relatada por 21,87%, sendo que em
média em ambos os tipos de diabetes o número de
micções diárias foram de 9 vezes. Com relação aos
problemas renais graves foi observado que 0,78% dos
indivíduos já fizeram hemodiálise e que 62,50%
apresentam hipertensão arterial. Além disso, 96,09%
controlam periodicamente a pressão arterial e 1,56%

(17)
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Tipo de Diabetes Poliúria Disúria Hipertensão Problemas oftálmicos,
polidisia e algias

l 96,48% 12,50% 62,50% 100%

ll 96,48 21,87 62,50% 100%

Il 37,50

Tipo de Diabetes Valores Relativos

I 62,50

Tabela 1: Média percentual relativa de acordo com o tipo de diabetes relatado

Tabela 2: Sinais e sintomas relatados pelos indivíduos de acordo com o tipo de diabetes
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não realizam nenhum controle da pressão arterial. De
acordo com os dados avaliados também foi relatado por
100% dos indivíduos problemas oftálmicos, polidipsia
e algia nos membros inferiores (Tabelas 1 e 2).

A partir dos resultados, pode-se observar que
62,50% dos indivíduos apresentam o diabetes tipo II e
que 37,50% apresentam o diabetes tipo I. Além disso,
observou-se a hipertensão, poliúria e a disúria em um
parcela significativa dos indivíduos. Também, o total de
indivíduos analisados relatou problemas oftálmicos,
polidipsia e algia nos membros inferiores. Estima-se
que no ano de 2030 existirão aproximadamente 300
milhões de diabéticos, sendo que 97% destes serão
diabéticos tipo II , estimativa similar ao encontrado
neste estudo, onde a maioria significativa dos
indivíduos apresenta o diabetes tipo II.

O diabetes de forma geral é uma doença que
debilita os portadores levando-os a várias
complicações como demonstrado na literatura, onde os
autores observaram experimentalmente em roedores a
aterosclerose, distúrbios sexuais, alterações nos
processos de cicatrização, processos infecciosos em
mucosas de revestimento, problemas cardiovasculares,
problemas oftálmicos, além de nefropatias .
Similares aos achados no presente trabalho onde se
observou que 96,48% dos indivíduos apresentam
poliúria e 37,10% apresentam disúria. Além disso,
62,50% dos indivíduos apresentam hipertensão, o que
pode estar relacionado a problemas renais decorrentes
do diabetes do tipo I e II.
A relação do diabetes com doenças renais tem sido
relatada, podendo estar associada ao aumento da
mortalidade e a redução da qualidade de vida dos
diabéticos. Recentes estudos têm demonstrado que o
diabetes, tipo I e tipo II, pode prejudicar o estado geral
do indivíduo, além de predispor a doenças
cardivasculares, como a hipertensão . Sendo, a
relação do diabetes com as doenças renais e o controle
da pressão arterial um fator importante no descontrole
das atividades orgânicas . Além disso, no diabetes
tipo II, a hipertensão pode ser uma das conseqüências
da doença renal . A hipertensão pode afetar até 70%
dos pacientes com diabetes mellitus, ocorrendo duas
vezes mais do que nos não diabéticos, aumentando a
mortalidade nestes casos . É conhecido que algumas
estruturas renais são as principais barreiras contra a
proteinúria diabética e a conseqüente destruição renal,
contudo, o estado diabético crônico pode provocar
alterações nessas barreiras biológicas acarretando o
inicio e a progressão da nefropatia diabética . Assim,
a partir dos resultados pode-se concluir que problemas
renais, entre eles a nefropatia diabética, estão
relacionados à hipertensão, como demonstrado pelo
número significante de casos hipertensos. Além disso,
conclui-se que o diabetes esta relacionado a um
descontrole das funções gerais do organismo
acarretando em diferentes problemas ao indivíduo.
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A infecção hospitalar representa um problema de
saúde pública, principalmente devido aos altos custos
que lhe são atribuídos, tanto financeiros quanto sociais.

Está intimamente relacionada aos procedimentos
invasivos que, por provocarem o rompimento das
barreiras naturais do organismo, promovem
desequilíbrio entre hospedeiro e a microbiota, que
somados a outros fatores relacionados ao paciente, o
predispõe à infecção, principalmente infecção de sítio
cirúrgico, assim como ocorre na gestação e no parto.

Este estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo,
cujos dados foram coletados de 28 prontuários de
pacientes notificadas com infecção de sítio cirúrgico
pelo Serviço de Controle de Infecção de um hospital
materno-infantil do interior do Estado de São Paulo,
teve como objetivo avaliar as variáveis intrínsecas às
pacientes submetidas a partos nesse nosocômio e
identificar os fatores de risco relacionados à infecção
de sítio cirúrgico. O estado gestacional, tabagismo e
algumas doenças, foram às variáveis associadas neste
estudo com tais infecções.

The Hospital Infection represents a health issue
public, mainly due to the high costs that are attributed to
it, financial as werl as social. It is closely related to the
invasive procedures, which can cause the disruption
from the own barriers of the organism, promote
disequilibrium between host and microbiot and

Artigo ainda não publicado.

RESUMO

ABSTRACT

summed up to the other factors related to the patient,
may also lead to surgical site infection, just as it occurs
in pregnancy and childbirth. This retrospective,
descriptive and quantitative study, whose data was
collected from 28 handbooks notified with surgical site
infection for the Infection Control Service of a
maternal-infantile hospital from the State of São Paulo,
with the intention of evaluate the variables intrinsic to
the patients submitted to childbirths in this hospital and
identify the risk factors related to surgical site infection.
Gestation, smoking and some diseases were variables
associated in this this study with such infections.

A Infecção Hospitalar (IH) surgiu a partir do
momento em que os doentes foram reunidos para
tratamento em ambiente sem separação quanto à
patologia, sem condições adequadas de saneamento,
ventilação e assistência, resultando em disseminação
rápida de doenças entre os internados .

Poucas enfermidades ficaram tão marcadas na
história da humanidade como a infecção puerperal.
Holmes & Semmelweis foram os primeiros a
perceberem as conseqüências drásticas desta doença
para as mulheres da época e a pensarem em formas de
prevení-la .

Após algumas observações e estudos, em meados de
1.846, Semmelweis introduziu a lavagem das mãos com
solução clorada antes dos procedimentos cirúrgicos,
diminuindo assim a incidência de infecção,
principalmente a septicemia puerperal . Neste
mesmo sentido, Florence Nightingale, enfermeira, em
1.863, com base em suas experiências vivenciadas na
Guerra da Criméia, instituiu medidas adequadas de
limpeza e organização do ambiente hospitalar,
conseguindo significativa redução da mortalidade
entre os soldados e da propagação das IH .

No Brasil, atualmente, a Portaria 2.616 de maio de
1.998, publicada pelo Ministério da Saúde (MS-Brasil),
que revoga a Portaria n° 930, de 27 de agosto de 1992,
norteia todo o sistema de controle de IH nacional .

A referida portaria define IH como toda
manifestação clínica de infecção que se apresentar a
partir de 72 horas após a admissão ou as infecções
manifestadas antes de 72 horas da internação, que
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ocorram durante a internação ou mesmo após a alta,
quando associadas a procedimentos diagnósticos e/ou
terapêuticos, realizados depois da mesma, bem como as
infecções no recém-nascido ocorridas até o 28° dia de
vida, com exceção das transmitidas de forma
transplacentária .

As infecções decorrem, então, da agressão de um
patógeno primário proveniente do meio externo, ao
passo que as complicações infecciosas resultam de um
desequilíbrio entre os mecanismos antiinfecciosos do
hospedeiro e os patógenos oportunistas que habitam o
seu corpo .

Com base nestes conceitos, o parto e a gestação
podem comprometer a integridade anatômica ou o
estado fisiológico da pele, das mucosas e
principalmente do útero, alterar o estado de equilíbrio
entre o hospedeiro e a microbiota, e predispor a
puérpera à infecção, em especial à infecção do sítio
cirúrgico (ISC), sendo esta definida pelo Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) como infecção
que ocorre na incisão cirúrgica ou em tecidos, órgãos
ou espaços manipulados durante a cirurgia .

Estudos reconhecem que a maioria das infecções
hospitalares, inclusive a ISC, é de origem endógena. A
segunda causa da transmissão da ISC é a equipe
cirúrgica, caracterizada pela infecção veiculada
principalmente pelas vias aéreas superiores e pelas
mãos. Outros mecanismos de contaminação são os
artigos médico-hospitalares e o ar ambiente . Assim,
as fontes de contaminação de sítio cirúrgico agrupam-
se em três reservatórios: o paciente, os profissionais e o
ambiente , estando a infecção muito relacionada com
a quebra do equilíbrio entre o sistema imunológico do
hospedeiro e a concentração e virulência do agente
etiológico. Então, para que se estabeleça a infecção, o
patógeno deve ser virulento e o hospedeiro
imunocomprometido .

Entre as características dos pacientes que
influenciam o risco de ISC enquadram-se: extremos de
idade, presença de diabetes e outras doenças de base,
tabagismo, mau estado nutricional, obesidade,
imunossupressão, prolongada internação hospitalar
pré-operatória e outras .

Mesmo com toda modernização dos procedimentos
cirúrgicos, e principalmente da antibioticoterapia, a IH
representa ainda um problema de saúde pública, pelo
aparecimento de microorganismos multirresistentes
aos antibióticos usados rotineiramente na prática
hospitalar e devido aos custos que lhe são atribuídos,
tanto os financeiros como os imensuráveis da dor e do
sofrimento do paciente e de sua família.

Este estudo retrospectivo teve como propósito
aprofundar o conhecimento sobre os fatores de risco
para ISC dos casos notificados em partos realizados no
hospital escolhido, visando a contribuir para a
melhoria da assistência prestada aos pacientes
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cirúrgicos, em especial às parturientes e puérperas.
O objetivo da pesquisa foi identificar os fatores de

risco relacionados à ISC, em infecção incisional
superficial e profunda, particularmente em incisões da
parede abdominal e região vulvar (episiotomias) de
pacientes submetidas a partos abdominal e vaginal,
respectivamente, caracterizando as variáveis
intrínsecas (doenças crônicas, infecciosas,
imunossupressivas, idade, peso e altura e outras) mais
comuns nas puérperas submetidas a estes partos,
correlacionando-as com o quadro infeccioso.

Após a aprovação do projeto de pesquisa pela
Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, pelo médico e pela enfermeira
responsáveis pelo Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar e pela Diretoria Clínica e Administrativa do
Hospital Universitário de Jundiaí, foi obtida uma
relação de 31 casos notificados com infecção de sítio
cirúrgico de cirurgias ginecológicas e obstétricas. Do
refinamento dos dados, resultaram apenas 28
prontuários, de acordo com os critérios de inclusão
estabelecidos na pesquisa, quais sejam os prontuários
de pacientes submetidas a partos abdominal e vaginal,
com retorno ao atendimento médico ou reinternação
hospitalar devido à infecção incisional superficial ou
profunda, no período de 01 de novembro de 2003 a 30
de junho de 2006.

Trata-se de um estudo retrospectivo, com
abordagem descritiva e quantitativa, constituindo-se
em parte de um trabalho de conclusão de Curso de
Graduação em Enfermagem, realizado por meio do
levantamento de dados dos prontuários, através de um
instrumento de coleta de dados (ANEXO), no qual
foram realizados testes-piloto com três prontuários,
para a adequação do instrumento frente à mensuração
pretendida. A coleta de dados foi realizada no mês de
Janeiro de 2007.

Das 28 pacientes notificadas com ISC, 26 foram
submetidas a partos cesáreas, uma a parto vaginal
normal e uma a parto vaginal fórceps (Figura 1), sendo
que todas faziam parte da clientela atendida pelo
Sistema Único de Saúde.

Na Figura 2, pode-se observar que na amostra
composta por 28 mulheres, seis estavam com idade
acima de 35 anos.

Grande parte das mulheres referiam ter atividades
ligadas ao serviço doméstico (donas de casa e
empregadas domésticas). Quanto à escolaridade,
nenhuma possuía ensino superior, uma foi declarada
analfabeta, duas possuíam 1° grau incompleto, 11
possuíam 1° grau completo, uma possuía 2° grau
incompleto e nove possuíam 2° grau completo.

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS
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Quanto à cor da pele, nove foram consideradas
brancas, quatro negras e quinze 15 pardas.

Em relação ao risco cirúrgico, analisado de acordo
com as classificações da “American Society of
Anestesiologists” (ASA) e determinado pelos
anestesistas presentes nas cirurgias, 14 mulheres
encontravam-se em ASA I no dia da cirurgia, 12 em ASA
II e duas em ASA III.

De acordo com alguns parâmetros utilizados para a
análise do peso, altura e idade gestacional (Gráfico de
aumento de peso para gestantes (curva de Rosso) e
Relação peso-altura e idade gestacional), considera-se
que oito mulheres estavam em sobrepeso no período da
cirurgia, seis encontravam-se obesas, uma com baixo
peso e duas estavam com o peso corpóreo dentro da
normalidade para a gestação (Figura 3). As pacientes
restantes não puderam ser consideradas na pesquisa
devido a falta de dados para a análise.

As principais doenças de base encontradas foram
hipertensão arterial sistêmica, doenças respiratórias e
a síndrome da imunodeficiência adquirida. A infecção
do trato urinário, o diabetes gestacional, o oligoâmnio,
a amniorrexe prematura no termo e a doença
hipertensiva específica da gravidez foram as principais
doenças desenvolvidas durante a gestação. Através da
análise de exames laboratoriais observou-se que, três
exames sugeriam a presença de anemia (redução de
hemoglobina) e três exames sugeriam a presença de
infecção em algum sítio não identificado (leucocitose).

Detectamos que dentre as mulheres da pesquisa,
duas foram descritas como consumidoras de bebidas
alcoólicas, dez foram descritas como tabagistas e uma
foi declarada usuária de drogas ilícitas (crack). Dentre
as tabagistas, uma declarou consumir de 10 a 15
cigarros/dia, uma declarou consumir 1 maço/dia e três
declararam consumir de 1 a 3 cigarros/dia.

O tempo de hospitalização pré-operatória variou
de 0 a 4 dias, sendo que três mulheres completaram de 3
a 4 dias de internação hospitalar pré-cirúrgica (Figura
4). Quanto ao tempo total de internação hospitalar, 20
permaneceram de 2 a 3 dias em internação hospitalar e

oito permaneceram de 4 a 28 dias.
Em relação as 26 pacientes submetidas a partos

cesáreas, sete delas submeteram-se a partos cesáreas
anteriores, entre elas: uma há 10 meses, duas há 1 ou 2
anos e quatro há mais de 4 anos.

Das mulheres do estudo, quatro relataram ter
recebido algum tipo de antibiótico durante algum
momento da gestação, das quais apenas duas devido à
presença de infecção do trato urinário no terceiro
trimestre da gestação, com as devidas prescrições
médicas.

Vinte e quatro mulheres tiveram a bolsa rompida
artificialmente ou espontaneamente, antes do parto,
das quais, quatro permaneceram de 6 a 8,5 horas, três
permaneceram de 11 horas a 17 horas e duas
permaneceram de 27 a 48 horas com bolsa rota. E, das
19 mulheres que entraram em trabalho de parto (TP),
nove permaneceram de 2 a 5 horas em TP, seis
permaneceram de 6 a 11 horas em TP e duas
permaneceram de 12 a 27 horas em TP.

Quanto às características do líquido amniótico, em
cinco prontuários o mesmo foi descrito com presença de
mecônio e em um prontuário foi descrito com odor
fétido (fisometria), sugestivo de infecção e
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FIGURA 1: Tipos de partos realizados das pacientes notificadas com
infecção de sítio cirúrgico entre os anos de 2003-2006, no Hospital

Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

FIGURA 2: Distribuição das mulheres segundo a faixa etária entre os anos de 2003 até 2006.
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contaminação da cavidade uterina.

Alguns autores acordam que a gravidez é uma
condição na qual ocorrem várias mudanças
imunoendócr inas , den tre e las uma cer ta
imunossupressão, sendo este um processo fisiológico
para a tolerância aos antígenos paternos e fetais e a
proteção contra a rejeição natural do feto como um
aloenxerto . Isso se evidencia, por haver durante a
gestação uma queda da contagem linfocitária
periférica, assim como a contagem do número de certas
subpopulações linfocitárias específicas de células T
ativadas e da resposta proliferativa linfocitária contra
estímulo mitogênico. Com a proximidade do parto, os
níveis de IgG no sangue diminuem, provavelmente por
reflexo de hemodiluição .

Estes, entre outros resultados, sugerem que a
imunossupressão sistêmica durante a gestação deixa a
mulher mais susceptível as infecções virais ou
reativação de processos virais .

Alguns autores consideram que o parto cesárea
causa de 5 a 30 vezes maior risco de infecção do que o
parto vaginal , sendo a cesariana considerada
cirurgia potencialmente contaminada .

Segundo o Ministério da Saúde , entre as
características individuais tidas como fator de risco à
gravidez está a idade menor que 17 anos e maior que 35
anos. Quanto à cor da pele das pacientes, não há dados
suficientes para mostrar que a incidência de infecção

DISCUSSÃO
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possa se alterar devido a esse fator .
O risco anestesiológico da paciente é considerado

preditor de risco de infecção . Sugere-se que ASA
maior ou igual a 3 seja fator de risco para ISC .

Alguns autores relatam a influência do diabetes
mellitus para o desenvolvimento de ISC, provavelmente
devido às alterações na fisiopatologia da cicatrização,
às complicações vasculares e neuropáticas e aos efeitos
inibitórios nos mecanismos de defesa . Outros
acordam que o controle glicêmico rigoroso no pré, intra
e pós-operatório com insulina seja um modificador da
ocorrência de ISC .

Ainda para estes autores, a obesidade se mostra
como outro fator comprovado para ISC, já que há
pouca vascularização do tecido adiposo e dificuldades
na técnica cirúrgica, ocasionando maior exposição da
ferida operatória à contaminação e maior duração do
procedimento cirúrgico . Em estudo sobre fatores de
risco para infecção pós-histerectomia total abdominal,
as mulheres obesas apresentaram risco 3,2 vezes maior
de infecção, considerando obesas as pacientes com
índice de massa corpórea (IMC) superior a 27,5 .

Cabe ressaltar que gestantes obesas são mais
propensas à ruptura prematura de membranas,
doenças hipertensivas, diabetes, maior incidência de
cesáreas, além de morbidade e mortalidade perinatais
mais elevadas .

Alguns autores definem a anemia e outras doenças
imunodepressoras, como a AIDS, como fatores de risco
para o aparecimento de infecção no pós-operatório ,
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FIGURA 3: Distribuição das mulheres segundo peso, altura e idade gestacional avaliadas entre os anos de 2003 até 2006.

FIGURA 4 - Tempo de internação hospitalar pré-operatória em dias durante os anos de 2003 até 2006.
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assim como as infecções em locais afastados do sítio
cirúrgico, especialmente as do trato urinário e do
acesso vascular . Um dos grandes problemas
resultantes do desenvolvimento de infecção durante a
gestação é que, na maioria das vezes, essas doenças
necessitam de antibioticoterapia. Ressalta-se que o uso
prévio e freqüente de antibióticos acarreta o
desenvolvimento de resistência por parte dos
microorganismos.

Em nenhuma literatura consultada foi encontrada a
relação entre etilismo e ISC, contudo em relação ao
tabagismo, recomenda-se a suspensão do fumo, se
possível pelo menos 30 dias antes da cirurgia , já que o
tabaco dificulta a cicatrização, tornando a ferida mais
susceptível à infecção .

O tempo de internação pré-operatória é fator de
grande importância, e sua associação com a
ocorrência de ISC está bem definida, já que além de
indicar indiretamente um pior estado clínico do
paciente, favorece a colonização da pele pela
microbiota hospitalar . Oliveira (1999) em sua
dissertação de mestrado verificou que a permanência
hospitalar entre 2 e 5 dias não foi significativa para o
risco de ocorrência de ISC, mas para pacientes com
permanência superior há 5 dias esse risco foi superior
em relação aos pacientes cuja permanência hospitalar
foi menor que 2 dias .

Outros importantes fatores de risco para infecção
são bolsa rota e o trabalho de parto por seis ou mais
horas, assim como a presença de mecônio no líquido
amniótico e a presença de cicatriz prévia de cesárea .

Os dados obtidos neste estudo possibilitaram
concluir que, a própria gestação já é considerada fator
de risco para infecção, devido à imunossupressão
materna ocorrida no decorrer da gestação. Com
relação ao tipo de parto, a cesárea é um importante
fator de risco para ISC, comprovado neste estudo, onde
foram encontrados 26 casos relacionados à cirurgia de
cesárea. Fatores como idade materna acima de 35
anos, partos cesárea anteriores, risco anestésico escore
III, tabagismo e tempo de permanência pré-operatória
acima de 2 dias foram considerados como
predisponentes à ISC. A bolsa rota e o trabalho de parto
acima de 6 horas, líquido amniótico caracterizado
como meconial ou fisometria, obesidade e sobrepeso,
patologias de base, em especial a síndrome da
imunodeficiência adquirida, patologias desenvolvidas
durante a gestação, principalmente as infecções de
trato urinário ou de algum sítio não identificado,
relacionado a alterações de exames laboratoriais,
amniorrexes prematuras, anemias, diabetes
gestacional e uso de antibióticos durante a gestação,
foram também considerados neste estudo como fatores
predisponentes à ISC.
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CONCLUSÕES

Já, as variáveis relacionadas à raça, profissão,
escolaridade e etilismo não foram associadas neste
estudo à ISC.

A falta ou escassez de informações nos prontuários,
principalmente aquelas referentes aos registros do
atendimento das pacientes pela equipe de enfermagem
e equipe médica e a falta de alguns impressos anexados
aos prontuários foram às maiores dificuldades
encontradas para atingirmos plenamente os objetivos
propostos.
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - FATORES RELACIONADOS À PACIENTE

N° Prontuário....................

Idade.................... Data Nascimento ....../......../.......

Raça: 1.Branca 2.Negra 3.Amarela 4.Parda

Profissão.................... Escolaridade....................

Tipo Atendimento: 1. SUS 2. Particular 3.Convênio

Data da internação....../......../.......

Data da Cirurgia....../......../........ Hora:

Data da Alta....../......../.........

Etilismo: 1.Sim 2.Não Freqüência....................

Tabagismo: 1.Sim 2.Não Freqüência....................

Peso................ Altura................. IG............

Hemograma recente: Data...../......./...... 1.Normal 2.Alterado

Tipo de alteração...........................

Tipo de Parto....................

Partos anteriores: Tipo:......................... Há quanto tempo:.......................................

Medicações em uso nesta gestação............................................

Tempo de uso......................................

Com Prescrição: 1.Sim 2.Não

Patologias de base.................................................................................................

Patologias desenvolvidas nesta gestação..............................................................

Intercorrências obstétricas nesta gestação............................................................

Risco Cirúrgico: 1. ASA I 2.ASA II 3.ASA III 4.ASA IV

Características do líquido amniótico.................................................................
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A alta incidência de complicações na reconstrução
de trânsito intestinal após cirurgia de Hartmann torna
a escolha pelo procedimento cada vez mais criteriosa.

Assim, comparamos as co-morbidades e as
complicações pós-operatórias, em pacientes
submetidos à reconstrução de trânsito intestinal após
cirurgia de Hartmann ou estomias em alça.

Vinte e seis pacientes submetidos à reconstrução de
trânsito intestinal, durante o período de abril de 2004 a
outubro de 2007, foram analisados retrospectivamente.

A média de idade foi de 52,5 anos, 72% do sexo
masculino, 38% sem co-morbidades, 12 (46%)
pacientes realizaram cirurgia de Hartmann e 14 (53%)
a estomia em alça.

Constatou-se mortalidade total de 7% (2).
Complicações foram, 3 eviscerações (11%), 2
abscessos de parede abdominal (7%), 2 lesões de
delgado (7%), 2 fístulas de delgado (7%) e 1 abscesso
intra-cavitário (3%). O fator de risco para
complicações foi em idade >65 anos (p=0,01).
Complicações na cirurgia de Hartmann (67%) foram
mais freqüentes que na estomia em alça (15%), em
p=0,014.

Assim, após a análise dos resultados observou-se
que a morbimortalidade foi maior após a reconstrução
do trânsito dos pacientes com cirurgia de Hartmann.

Artigo ainda não publicado.

RESUMO

FMJ
ABSTRACT

INTRODUÇÃO

The high incidence of post-operative complications
after reversal of Hartmann´s procedure makes primary
anastomosis and loop stomy preferable in many
settings. Thus, the aim of this study was to compare the
mortality and the complications after Hartmann´s
procedure or loop stomy.

Twenty-six patients submitted to colostomy reversal
were retrospectively analyzed after Hartmann´s
procedure, 12 patients (46%) or loop stomy (ileostomy
or colostomy), 14 patients (53%) from april'04 to
October'07. Mean age was 52,5±17,2 years, 72% male,
38% with no associated diseases.

Total mortality was 7% (2 patients). Complications
were 3 eviscerations (11%), 2 abdominal wall abscesses
(7%), 2 small bowel lesions (7%), 1 small bowel leak
(3%) and 1 intracavitary abscess (3%). Age > 65 years
was the risk factor for post-operative complications
(p=0,01). There was a greater number of post-operative
complications in Hartmann´s procedure than loop
stomy, in p=0,014. Co-morbidities were not related to
post-operative complications.

Then, after observed the results it was observed
significantly higher incidence of complications after
reversal of Hartmann´s procedure when compared with
reversal of loop stomy.

A ressecção cólica com colostomia proximal
também conhecida como terminal, ou cirurgia de
Hartmann foi descrita pelo cirurgião francês Henri
Albert Hartmann para a ressecção de carcinoma de
colo esquerdo .
O procedimento visava diminuir a mortalidade por
deiscência de anastomose. Em seus artigos, entretanto,
não está claro se Hartmann pretendia realizar a
reconstrução do trânsito após a colostomia.

A reversão da colostomia terminal pode ser
tecnicamente difícil, associada com significante
morbimortalidade, com taxas de deiscência de
anastomose variando de 4 a 16% e índices de
mortalidade de 0 a 4% (Tabela 1). Possíveis
dificuldades técnicas incluem dificuldade de
identificação coto retal, aderências e anastomose em
um coto retal curto, embora esta última dificuldade

[1]

[2-8]
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tenha sido minimizada pelo uso atual das suturas
mecânicas .

A cirurgia de Hartmann é rotineiramente usada no
tratamento de várias doenças agudas do colo esquerdo,
como diverticulite aguda, câncer de colo perfurado e
hemorragia digestiva baixa. Consiste num tratamento
em duas fases, na qual a colostomia pode ser revertida
na segunda cirurgia, em geral de 8 a 12 meses após a
primeira . Na segunda cirurgia, a anastomose é
realizada entre o colo remanescente e o coto retal, o que
requer laparotomia.

Recentemente, a técnica de ressecção segmentar
com anastomose primária para perfurações cólicas tem
sido praticada mais frequentemente. O desvio do
trânsito serviria para proteger a anastomose,
reduzindo deiscências e fístulas, fato não aceito por
todos os autores . A anastomose primária pode ser
realizada e protegida por uma estomia em alça, a ser
revertida posteriormente.

Quando comparada com a cirurgia de Hartmann, a
anastomose primária com estomia em alça tem várias
vantagens como, a reversão da estomia é tecnicamente
mais fácil e pode ser feita por incisão menor, ou ainda
realizada com anestesia local e alguns estudos têm
também associado es ta técnica a menor
morbimortalidade .

Com o objetivo de investigar se a vantagem técnica
da estomia em alça poderia se traduzir em menor
morbimortalidade em um serviço médico comparou-se
as duas técnicas, estudando fatores de risco e
complicações mais freqüentes após a reconstrução do
trânsito intestinal em pacientes submetidos a cada uma
das técnicas.

[9,10]

[9]

[11]

[12]

[13]

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS

Foi realizado estudo retrospectivo, no período de
abril de 2004 a outubro de 2007 no Hospital de
Caridade São Vicente de Paulo, Jundiaí, estado de São
Paulo. Foram identificados 29 pacientes, sendo
analisados 26 prontuários, pois 3 prontuários estavam
indisponíveis. Analisaram-se co-morbidades pré-
operatórias e complicações pós-operatórias precoces,
ou seja, até a alta hospitalar.

Análise estatística foi realizada utilizando-se o
programa Minitab 11.0 para windows. Os resultados de
variáveis contínuas foram descritos por média e desvio-
padrão. As variáveis contínuas foram analisadas pelo
teste t de Student ou o teste de Kruskal-Wallis, quando
apropriado. A normalidade dos dados foi testada pelo
método de Kolmogorov-Smirnov. O teste exato de
Fisher foi utilizado para as variáveis categóricas .

A análise dos dados da distribuição quanto ao sexo,
idade, presença de co-morbidades e diagnóstico pós-
operatório não mostrou diferenças significativas entre
os 2 grupos, tanto os submetidos ao procedimento de
Hartmann como aqueles com estomia em alça.
Entretanto, notou-se incidência significativamente
mais alta na confecção de cirurgia de Hartmann,
durante situações de emergência (Tabela 2).

Os tipos de estomia em alça foram ileostomia em 6
pacientes (42%) e colostomia em 8 pacientes (58%). A
presença de co-morbidades pré-operatórias não
constituiu fator de risco para complicações no pós-
operatório. Entretanto, pacientes com mais de 65 anos
tiveram chance 20 vezes maior de apresentarem

[14]
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Tabela 1: Morbimortalidade após reversão de colostomia de Hartmann segundo dados da literatura.َ
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Referência Número de
pacientes

Percentagem de
fistulização (%)

Mortalidade (%)

Foster et al [2]

Sweeney et al [3]

Geoghegan et al [4]

Roe et al [5]

Pearce et al [6]

Wigmore et al [7]

Banerjee et al [8]

54

30

55

69

80

178

66

15,0

7,0

9,0

4,0

16,0

3,9

6,3

1,0

0,0

2,0

3,0

4,0

0,6

0,0



complicações pós-operatórias (p=0,01, Odds Ratio =
20,0, intervalo de confiança 95% 2,01-175,9).

Observaram-se dois óbitos nesta população (7 %
de mortalidade) devido a sepsis intra-abdominal
secundária a fístula de delgado. Embora os dois óbitos
tenham ocorrido no grupo submetido à cirurgia de
Hartmann, estatisticamente não se demonstrou
diferença (p=ns).

As complicações mais freqüentes estão dispostas na
Tabela 3. Houve número significantemente maior de
pacientes livres de complicações entre os submetidos
previamente à estomia em alça (p=0,014).

Nesta casuística, ambos os grupos foram
constituídos por número semelhantes de pacientes,
também com percentagens semelhantes de co-
morbidades, idade e sexo, o que indubitavelmente
facilita a comparação entre os grupos. A única
disparidade é a notável prevalência da indicação de
emergência naqueles pacientes submetidos à CH: todos

DISCUSSÃO

os pacientes submetidos a este procedimento o fizeram
durante uma cirurgia de emergência. Consensos atuais
de trauma (ATLS) mostram que a escolha pela
colostomia terminal deve ser criteriosa, e realizada
apenas em situações isoladas de choque hipovolêmico
ou contaminação extrema da cavidade .

Raramente, a reconstrução de trânsito intestinal
será realizada pelo mesmo cirurgião que confeccionou
a colostomia. Desta maneira, constata-se a priorização
em se tratar rapidamente a doença aguda, durante a
emergência, sem se preocupar com a dificuldade da
reconstrução de trânsito intestinal. A casuística
demonstra que na emergência evita-se realizar uma
anastomose primária, mesmo que “protegida” por uma
estomia em alça em uma situação com colo não
preparado e cavidade possivelmente contaminada. As
principais indicações para cirurgia de Hartmann
foram em 50% dos casos de neoplasia obstrutiva e 7%
diverticulite. Boland et al. estudaram 35 pacientes
submetidos a cirurgia de Hartmann sendo 60% devido
a diverticulite e 20% a neoplasia anorretal.

[15]

[16]

Tabela 2: Características demográficas, co-morbidades e diagnósticos pós-operatórios dos pacientes submetidos à reconstrução de
trânsito intestinal após estomia em alça ou cirurgia de Hartmann. Os números estão dispostos em percentagem (número de pacientes).

ns representa dados não-significantes (p 0,05)≤
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Variações
Hartmann

n=12
Estomia em alça

n=14
Resultado
Estatístico

Idade

Sexo femino

Neoplasia

Trauma

Diverticulite

Síndrome de Fournier

Outros

Cirurgia de
emergência

Hipertensão arterial

Diabetes

DPOC

Sem co-morbidades

Tempo para
reconstrução (meses)

56,3±15,9 50,3±20,3 ns

41% (5) 21% (3) ns

50% (6) 28% (4) ns

8% (1) 28% (4) ns

8% (1) 7% (1) ns

0% (0) 21% (3) ns

41% (4) 14% (2) ns

100% (12) 42% (6) 0,002

25%(3) 21% (3) ns

0% (0) 7% (1) ns

0% (0) 14% (2) ns

33% (4) 42% (6) ns

8,50±3,1 8,29±5,76 ns



Roque Castellano et al. apresentaram uma casuística
semelhante ao presente estudo, sendo 46% por
neoplasia obstrutiva e 30% por diverticulite perfurada.
Analisando-se as características pré-operatórias, o
único fator associado a complicações pós-operatórias
foi idade maior que 65 anos. Esses autores analisaram
os fatores decisivos para reconstrução do trânsito pós-
cirurgia de Hartmann e demonstraram que a
reconstrução só é possível em 25% dos casos, quando
comparado a outros autores como Khosraviani et al. ,
observa-se a possibilidade de reconstrução em 70%.
Estes autores mostraram que a idade maior que 65 anos
seria fator de risco, assim como risco cirúrgico elevado
(levando em consideração as co-morbidades) e também
a ausência de doença neoplásica. A presença de co-
morbidades, tais como hipertensão, diabetes ou doença
pulmonar obstrutiva crônica, não constituiu fator
preditor de complicações pós-operatórias, diferente

[17]

[18]

desta casuística Banerjee et al. demonstraram que a
hipertensão seria o principal fator de morbidade e
mortalidade no pós-operatório de reconstrução de
trânsito, fato aceito também por Phlillips et al. e
Anderson et al. . Berne et al. em estudo sobre
morbidade do fechamento de estomias pós-trauma
(terminal ou alça) não obtiveram significância
estatística para a idade maior de 65 anos.

A média de tempo para a reconstrução foi de
8,4±3,7 meses. Os resultados de outros estudos em
literatura confirmam os achados e resultados deste
estudo. Pearce et al. demonstraram que a
reconstrução até o sexto mês está associada com
melhores resultados.

Os pacientes previamente submetidos ao
procedimento de Hartmann apresentaram taxas de
complicação significantemente maiores do que aqueles
previamente submetidos à estomia em alça (Tabela 3).

[8]

[19]

[20] [21]

[22]
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Tabela 3: Incidência de complicações em pacientes submetidos à reconstrução de trânsito intestinal após estomia em
alça ou cirurgia de Hartmann. Os números de pacientes estão dispostos em percentagem.

ns representa dados não significantes (p 0,05)≤
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Evisceração

Abscesso de parede

Lesão de delgado

Fístula de delgado

Pneumonia

Hérnia incisional

Íleo prolongado

Insuficiência Renal

Pacientes livres de
complicações

Óbito

Abscesso
intracavitário

3 0 ns

1 0 ns

2

2

2

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

33% (4) 85% (12) 0,014

16% (2) 0% (0) ns

Hartmann
n=12

Estomia em alça
n=14

p



Este achado reflete alguns estudos da literatura,
que apresentaram taxas semelhantes de complicações
pós-operatórias comparadas com esta casuística. Bell
et al. , apresentaram num estudo retrospectivo taxa de
complicações em CH de 55% comparado com 20% nas
CA, Banerjee et al. , mostra em casuística de 110
pacientes submetidos a colostomia terminal uma taxa
de complicação de 41%, sendo a principal a deiscência
da anastomose colorretal, o autor associa ao grau de
nutrição do paciente, assim como radioterapia prévia
ou infecção abdominal, associadas com a má
vascularização do coto retal. Aydin et al. numa
amostra de 852 pacientes demonstraram morbidade de
48,5% e mortalidade de 1,7% quando compararam
reconstrução de Hartmann com ressecção e
anastomose primária, apresentando como
complicação mais freqüente o íleo prolongado (23%
nos submetidos à reconstrução pós Hartmann). Em sua
revisão, mostraram que na literatura há relatos de
mortalidade até 28% pós-reconstrução de Hartmann.
Também concluíram que a reversão da estomia em alça
estava associada a taxas significantemente menores de
complicações quando comparadas a colostomia
terminal.

Tal achado é reflexo a complexa reversão da
colostomia a Hartmann, demandando laparotomia e
extensa manipulação visceral, ao contrário da estomia
em alça. A reversão desta última envolve procedimento
muito menos complexo, Cantele et al. descreve
técnica de fechamento de estomias em alça utilizando
anestesia local. A menor complexidade da reversão da
estomia em alça está diretamente ligada às menores
complicações neste grupo. Bada et al. , em estudo
comparando fechamento de ileostomia em alça com
colostomia em alça demonstraram que as taxas de
complicações são respectivamente 7,6%, 10,3%, não
houve mortalidade em sua amostra, conclui que se trata
de um procedimento de fácil execução com baixas taxas
de morbimortalidade. Bell et al. também
demonstraram casuística semelhante à encontrada
neste trabalho.

Dois pacientes (7%) necessitaram de reoperação
num intervalo menor de 30 dias, devido à abcesso
intracavitário e a fístula de delgado com comunicação
com a bexiga. Casuística semelhante à maioria do
encontrado em literatura, como descrito.

Foram observados dois óbitos, tendo como causa
morte, sepsis intra-abdominal decorrente de fístula de
delgado para a cavidade e fístula para bexiga
associada com fístula enterocutânea ambos no grupo
submetido previamente a colostomia terminal, e ambos
com idade superior a 65 anos. Entretanto não houve
diferença estatisticamente significativa com relação à
estomia em alça. Possivelmente tal diferença poderia
tornar-se significante com o aumento da amostra de
pacientes. Banerjee et al. em sua revisão incluindo 7

[13]

[8]

[23]

[24]

[8]

[12]

[13]

autores demonstra variação da mortalidade de 0 a 4 %
(Tabela 1), todos incluindo número de pacientes
variando de 30 a 178.

Este estudo reforça a tendência atual da realização
de anastomose primária mesmo durante cirurgia de
emergência. Cleary et al. numa revisão de 203
artigos relacionado às lesões de colo e reto preconizam
que a anastomose primária (com ou sem estoma em
alça de “proteção”) deve ser realizada sempre que
possível, desde que o paciente esteja estável, com
pressão arterial média maior que 90mmHg, não haja
contaminação significante da cavidade, e lesões
associadas em outros órgãos não estejam presentes.

O cirurgião ao optar pela realização do
procedimento de Hartmann deve ter em mente a maior
incidência de complicações na reconstrução do trânsito
em relação à anastomose primária com estomia em
alça.

Observou-se significativa morbimortalidade após
reconstrução de trânsito intestinal, com maior número
de complicações naqueles submetidos à colostomia
terminal. O principal fator de risco para complicações
nesta população foi à idade maior que 65 anos.

[25]

CONCLUSÃO
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A remuneração do trabalho médico no Brasil sofreu
mudanças profundas nas últimas 3 décadas. Antes disso
os médicos trabalhavam principalmente em seus
consultórios e nos hospitais das Santas Casas,
recebendo honorários diretamente de pacientes ou seus
parentes. Desse período para cá passaram
gradativamente a trabalhar em ambulatórios e
hospitais principalmente públicos e em menor
proporção privados, tornando-se assalariados. O
Sistema Único de Saúde (SUS) do governo domina
atualmente quase 80% do trabalho médico no Brasil e
tem imposto uma remuneração muito baixa a ele.

Devido a sua vasta predominância o SUS tem
determinado os preços do trabalho médico no país. As
medicinas de grupo têm seguido este padrão, pagando
em geral até um pouco menos que o SUS. As
cooperativas de trabalho médico (UNIMEDs) não têm
conseguido vender seus planos de saúde a preços
melhores, uma vez que as medicinas de grupo oferecem-
nos a preços mais baixos. Fecha-se, assim, um círculo
vicioso de baixa remuneração, baixa qualidade de
serviço e empobrecimento sem precedentes dos
profissionais médicos. Devido à gravidade que
representa para a sociedade a deterioração de uma
categoria profissional tão básica para a cidadania o
presente artigo faz uma reflexão sobre estes fatos e
propõe um plano de carreira com salários dignos
dentro do SUS, para corrigir esta distorção. Este plano
deverá ser colocado também nas medicinas de grupo.

Em conseqüência, a remuneração do trabalho
desenvolvido por seguros-saúde, UNIMEDs e medicina
privativa deverão ser beneficiados pelas leis naturais

Artigo ainda não publicado.

RESUMO

de mercado, agora num cenário em que o grande
formador de preços (SUS) não mais desvaloriza,
deprecia, avilta e acaba propiciando a marginalização
dos profissionais médicos.

The medical payment in Brazil has been changing
considerably in the last 3 decades. Previously,
physicians used to work chiefly in their own offices and
in charity hospitals, known as Santas Casas, earning
money directly from patients or their relatives.
Afterwards, physicians progressively started to work in
clinics and hospitals, chiefly in public settings and less
in private clinics, becoming salaried. The Unified
Health System (SUS) of the government controls almost
80% of the medical work in Brazil, and it has been
imposing a very low payment for it. Due to its huge
predominance the SUS has been determining prices of
the medical work in the country. Private medical groups
have been following this pattern, and have been paying
even less than the SUS. The co-operative societies of
medical work (UNIMEDs) have not been able to sell
their health insurances at better prices, because
medical groups offer them at lower prices. A vicious
circle of low remuneration, low quality work and
inedited physicians` impoverishment has happened.
Due to the harm that represents to society the
deterioration of a profession so basic to citizenship, this
article makes a consideration about these facts, and
proposes a plan of career with worthy salaries in the
SUS, to correct this distortion. This career must be set
forth in the medical groups too. Consequently, the
medical payment by insurance companies, UNIMEDs
and private work will benefit from natural market laws,
now in scenery in which the biggest price maker (SUS)
no more depreciates, degrades and stands putting at a
margin physicians in the society.

A remuneração do trabalho médico no Brasil
passou por uma mudança substancial nas últimas
décadas.

À época de nossa entrada no curso de medicina, no
início dos anos 70, esta remuneração era em sua maior
parte proveniente do atendimento em consultórios
particulares e hospitais beneficentes (Santas Casas).
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Resultava que o paciente e sua família acertavam
diretamente com o médico o valor dos honorários
médicos.

Com o aumento progressivo do sistema de saúde
estatal (atualmente denominado Sistema Único de
Saúde ou SUS) e impostos correspondentes,
descontados diretamente da folha de pagamentos do
cidadão assalariado, das empresas e na forma de
impostos como o incidente sobre a construção civil, a
remuneração do trabalho médico foi inexoravelmente
aumentando na forma do emprego público. O Jornal do
Cremesp de junho/2007 indica que o SUS atende a
mais de 75% da população. Desta forma ¾ da atenção à
saúde no Brasil está atualmente estatizada.

Além de dominar a massa de atendimento médico, o
SUS se apropriou também da elite médica, ou seja, dos
hospitais universitários. Nesse setor, o SUS se beneficia
dos professores de medicina em todos os graus de
evolução na carreira acadêmica, dos pós-graduandos,
dos residentes, estagiários e dos alunos em regime de
internato de 5º e 6º anos.

Esta estatização da atividade médica foi fruto de
decisões de governos sucessivos, sendo regulamentada
através de várias leis . Conflitantemente, enquanto
isto se desenvolveu, na outorga do direito do estado
arrecadar para si, recursos para cuidar da saúde e
também gerir a saúde , nenhum plano de carreira para
os médicos e profissionais associados foi objetivamente
elaborado e colocado em prática.

Paralelamente, regulamentações foram criadas
para atuação de seguros de saúde e medicinas de
grupo , que mais uma vez interferiram, reduzindo a
remuneração direta do médico por seus pacientes.

De acordo com os fatos acima, evidências vêm
apontando para um empobrecimento intenso da classe
médica. A Faculdade de Medicina da USP tem uma
associação, que freqüentemente se depara com a
situação de ter que ajudar familiares com as despesas
funerais de seus ex-alunos. Médicos já idosos e mesmo
doentes mantém-se trabalhando porque o salário da
aposentadoria não permite o sustento adequado de
suas famílias. De nosso conhecimento podemos
mencionar os casos atuais de um colega com artropatia
incapacitante e de outro com câncer em evolução
terminal, que não param de trabalhar, pois o salário da
aposentadoria por invalidez seria tão baixo, por perder
os referidos abonos, que não permite a solicitação da
aposentadoria. Em função dos fatos acima o presente
artigo irá abordar o tema da necessidade da
implantação da carreira de médico no serviço público
do país.

Dois métodos serão utilizados para sugerir e

(1)

(2)

(2)

(3,4)

MATERIAIS E MÉTODOS

indicar o caminho para criação da carreira médica
dentro do Estado Brasileiro (NOTA: sempre que
mencionado a palavra Estado, ela estará envolvendo as
esferas federal, estadual e municipal). O primeiro fará
a comparação com uma carreira já longamente
assentada no Estado. O segundo descreverá
resumidamente a carreira acadêmica dentro das
faculdades de medicina e como ela pode e precisa ser
introduzida dentro do Estado, no atual molde de
estatização da profissão médica escolhido pela
sociedade brasileira. Esta carreira também precisa ser
introduzida dentro das medicinas de grupo.

As profissões se dividem em 3 grandes categorias:
as engenharias, a advocacia e a área de saúde. A
advocacia será a escolhida para comparação, pois
compõe praticamente todo o poder Judiciário, grande
parte das polícias e outras instituições de caráter
público. Destas o poder Judiciário será utilizado para
comparação, pois é o mais representativo e sólido
dentro do Estado como modelo de carreira estatal.

De imediato é interessante notar a semelhança do
trabalho médico com o dos advogados que trabalham
neste Poder. Ambos os profissionais têm um
atendimento “ambulatorial” e um atendimento a
“internos”. Os cidadãos que acessam o Poder
Judiciário fazem-no através de demandas, audiências,
pedidos de liminares, etc., ou seja, no nível
“ambulatorial”. Casos há em que o Poder Judiciário
ordena que os cidadãos sejam colocados em prisões,
tornado-se internos do Poder Judiciário. Os médicos
têm seus cidadãos atendidos em ambulatório e também
em ambiente “interno” ou hospitalar. Os advogados e
juízes dividem-se em especialidades ou áreas de
conhecimento distintas: área cível, criminal, direito de
família, tributária, trabalhista, etc. Igualmente os
médicos também se dividem em especialidades:
cirurgia, clínica, cardiologia, etc. Nas duas profissões
estas especialidades têm autonomias próprias, embora
ordenamentos e princípios maiores sejam observados
dentro de cada uma destas especialidades. No caso do
Judiciário, por exemplo, o direito à ampla defesa
permeia todas as áreas, não sendo exclusiva de
nenhuma delas. No caso da Medicina, por exemplo, o
uso da analgesia permeia todas as especialidades
cirúrgicas, não sendo também exclusiva de nenhuma
delas. Finalmente, diversas hierarquizações de
decisões, procedimentos e reavaliações são comuns às
duas profissões. No caso do Judiciário têm-se as várias
instâncias, turmas, tribunais de vários níveis até se
chegar ao Supremo Tribunal Federal. Na medicina
temos os atendimentos primários, secundários,
terciários e quaternários distribuídos conforme
complexidades crescentes.

A) Método comparativo
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B) Método descritivo de carreira médica já existente

RESULTADOS
Método comparativo

Comparação das competências dos profissionais.
Segunda evidência da ausência completa da carreira
médica no Estado.

Este método se valerá da descrição da carreira
médica, que em sua prática essencial está implantada
dentro das Faculdades de Medicina e também dentro
dos Hospitais que têm Residência Médica, mesmo que
estes não estejam vinculados a uma Faculdade.

Dentro destas instituições a carreira se desenvolve
hierarquicamente, conforme o grau de conhecimento
médico e, o trabalho médico está sempre integrado à
transmissão do conhecimento gerado pelo mesmo. Em
essência, esta é a linha geral do que Hipócrates indicou
para a prática médica: atendimento e transmissão do
conhecimento para outro colega, advindos do
atendimento a cada paciente.

Comparação entre as remunerações dos
profissionais médicos e advogados. Primeira evidência
da ausência completa da carreira médica no Estado.

Qualquer cargo inicial de nível superior do
Judiciário ou das polícias, não é remunerado na
atualidade por menos de nove a dez mil reais por mês.

Os advogados têm, dentro do Judiciário, aumento
progressivo deste salário inicial até passar dos vinte mil
reais, além de carros oficiais, auxílios moradia, etc. Os
médicos, contrariamente a esta remuneração digna
dispensada aos advogados, têm remunerações iniciais
de quatro mil e quinhentos reais para 36 horas
semanais de trabalho; além disso, boa parte desta
remuneração costuma ser na forma de vários tipos de
abonos, que complicam o entendimento do salário.
Assim, os médicos começam no serviço público com um
salário que é cerca da metade daquele de um advogado
iniciante e, ao final de 35 anos de carreira, seu salário é
reduzido mais, a cerca de 30 a 40% do salário do
advogado iniciante, uma vez que não dispondo de um
plano de cargos e carreira, perdem aquelas partes do
salário que vêm na forma de abonos.

As competências do Judiciário se dão por áreas e a
decisão tomada numa área não é determinada pelo
advogado que trabalha em outra área. Exemplificando,
não se vê uma sentença da área criminal ser
determinada por um Juiz da Área Cível, ou da Justiça
Eleitoral, Tributarista e vice-versa, ou seja, cada Juiz
ou Tribunal é especializado em uma área, tomando as
decisões dentro da sua especialização, ilustrando a
divisão de tarefas, competências e responsabilidades
neste serviço público. Na medicina esta divisão de
tarefas dá-se de maneira informal. Naturalmente, são
observadas as divisões de especialidades, mas

comumente um médico interfere na conduta do outro
médico, sem uma divisão mais clara entre as
competências. Em parte isto é devido à própria inter-
relação das doenças e condutas médicas, mas não
existem dentro das secretarias de saúde municipais
divisões por especialidades como as observadas no
Judiciário. Exemplificando, é rotina o secretário de
saúde tomar decisões em qualquer das especialidades
médicas sem consultar ou sem ter que respeitar os
especialistas da área. O Secretário de Saúde, que pode
ser neurologista, fisiatra, dentista ou mesmo nem ser da
área da saúde, não tem que consultar e não deve
resposta nem às grandes áreas médicas como a clínica
médica, a cirurgia, a pediatria e a gineco-obstetrícia.

Ele as consulta na medida do seu interesse e
conforme o interesse político. Outra evidência são as
unidades de avaliação e controle das secretarias
municipais. Nelas deveriam estar atuando especialistas
de competência firmada nas várias especialidades
médicas, mas nelas sequer há a figura do médico
especialista fiscal. Novamente, encontram-se nestas
unidades médicos que dão parecer sobre tudo e sobre
todas as áreas médicas. Exemplificando, no caso do
médico da unidade de avaliação e controle ser
cirurgião ele vai avaliar condutas e procedimentos
clínicos, obstétricos, pediátricos e vice versa, em franco
contraste com o que observamos acima na carreira do
advogado dentro do Judiciário.

A carreira médica em sua prática essencial está
implantada dentro das Faculdades de Medicina e
também dentro dos Hospitais que têm Residência
Médica, mesmo que estes não estejam vinculados a uma
faculdade. Dentro destas instituições a carreira se
desenvolve h ierarquicamente conforme o
conhecimento médico.

As dificuldades de conduta para cada paciente são
individuais e uma gradação aleatória delas permeia o
conjunto de pacientes. Assim, nestas instituições, as
condutas vão sendo tomadas conforme a capacidade do
serviço e do médico atendente, havendo uma
progressão no atendimento a cada caso clínico,
iniciando pelo médico com menos conhecimento e
evoluindo até o(s) médico(s) com mais conhecimento,
conforme a dificuldade de cada caso. Isto é feito
colocando-se os médicos menos experientes no
primeiro atendimento e na retaguarda os mais
experientes. À medida que os primeiros não saibam
solucionar os casos clínicos, vão acionando os médicos
mais experientes. Isto ordena os casos dos mais simples
aos mais complexos, dentro da dificuldade aleatória
mencionada acima, evita que o médico mais experiente
gaste tempo com trabalho que pode ser conduzido pelos
colegas menos experientes, e, pela discussão de cada

Método descritivo da carreira médica já existente
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caso entre os dois colegas (ou entre as equipes) ocorre
ensinamento médico. Portanto, desta forma o trabalho
médico está sempre integrado à transmissão do
conhecimento gerado pelo mesmo. Em essência, esta é
a linha geral do que Hipócrates indicou para a prática
médica: atendimento e transmissão do conhecimento
para outro colega, advindos do atendimento a cada
paciente.

Como o Estado Brasileiro outorgou para si, através
do SUS, o direito do atendimento universal aos
pacientes, implica que ele também tem que contemplar
neste trabalho a transmissão do conhecimento gerado.
O SUS recebeu para si a essência do exercício da
medicina. Em tal estrutura urge, então, a criação de
uma carreira para o médico e profissionais associados.

A proposta de carreira se apoiará nos dois pontos
essenciais abaixo.
1 - Igualdade de tratamento em remuneração finan-

ceira e respeito do Estado pela profissão médica
como aquela dispensada aos advogados dentro do
Poder Judiciário, Polícias, Ministério Público,
entre outros:
Todo médico contratado pelo Estado por aprovação
em concurso público, para cargo/função médica,
deverá receber como salário inicial pelo menos o
equivalente ao de um juiz de direito do Poder
Judiciário em início de carreira.

2 - Desenvolvimento da carreira baseada no mérito do
conhecimento médico:
As carreiras de médico deverão seguir exatamente o
modelo acadêmico da Medicina, que é igual ao de
outras profissões universitárias. O Conselho
Federal de Medicina reconhece 50 especialidades
(número que pode variar com a passagem do
tempo) e estas deverão ser aquelas reconhecidas
para fins de carreira dentro do Estado.
A progressão se dará dentro de cada especialidade

conforme:
Títulos universitários reconhecidos:
Graduando = salário inicial de um Juiz no Judiciário.
• Título de residente (carga horária: 5000 horas)=

progride 2 níveis.
Título de especialista pela AMB*= progride 2 níveis.

• Título de mestre com a dissertação publicada em
revista indexada= progride um nível; com
dissertação publicada em revista não indexada ou
não publicada
= sem direito a progressão.

• Título de doutor com a tese publicada em revista
indexada= progride dois níveis; com tese publicada
em revista não indexada ou não publicada =
progride um nível.

Proposta de Carreira

(5)

• Título de Livre-Docente= sem valia para progressão.
Nossa sugestão aqui é que se crie o correspondente
para o SUS, que poderia ser chamado, por exemplo,
de Livre-Assistencialista (sugestão), para um médico
que desenvolva algum trabalho que tenha impacto na
população local ou regional ou nacional e que seja,
além disto, publicado em revista indexada. Isto se
deve ao fato que os médicos no SUS estão voltados
mais para a assistência e ela deve ser valorizada. O
Livre-Assistencialista progrediria 2 níveis.

• Título de professor titular = sem valia para
progressão, pois entendemos que esta é uma função
muito voltada para as Universidades e este título
deve ser valorizado no meio acadêmico.

É importante destacar que todos estes títulos devem
ser reconhecidos pelo MEC, sendo que o Título de
“Livre-Assistencialista” deverá ser avaliado e
reconhecido por instância responsável.

Número de anos de exercício da profissão no
Estado: a cada 2 anos progride um nível ou, duas
progressões, quando da aprovação em concurso de
atualização do título de especialista, segundo as
normas da AMB. Trabalhos técnico/científicos na área
da saúde publicados em revista indexada ou livros
médicos para profissionais= progride um nível por
publicação.

O número total de progressões será igual ao da
carreira de Juiz dentro do Poder Judiciário
(adaptações são necessárias antes de encerrada a
elaboração do plano de carreira).

Outras considerações para análises dentro de um
plano de inserção de carreira médica dentro do Estado
são: as Secretarias de Saúde, a CPMF e as Unidades de
Avaliação e Controle.

As Secretarias de Saúde ou “A Casa do Médico”
Para nós médicos as secretarias municipais de

saúde deveriam ser a “Casa do Médico”, pois o
conhecimento básico, trabalho e dedicação
profissional ali existentes são resultantes muito do
nosso esforço, de nossa liderança. Seria também uma
maneira para que pudéssemos passar a vê-la com mais
respeito, com todo o respeito que ela merece.
Estaríamos assim, nos aproximando dos nossos colegas
funcionários públicos advogados, quando vemos o
respeito que eles têm pelos seus Fóruns e Tribunais,
vestindo-se formalmente e respeitando a autoridade
dos Juízes ali presentes.

A CPMF é nossa
A receita do Ministério da Saúde é de cerca de 30

bilhões de reais. A CPMF (que poderíamos rebatizar
aqui de “Contribuição Para a Medicina de Família” ou
outro nome qualquer) é de cerca de 38 bilhões. Como
previu o Ministro Adib Jatene, esta receita é necessária
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para a nossa sobrevivência. Temos que tirá-la das mãos
daqueles que a usurparam de nós e da Sociedade.

Unidades de avaliação e controle
Sua estrutura precisa ser montada. Estas unidades

poderiam não necessariamente ser de cada município,
por exemplo, nos pequenos, que não comportariam tais
profissionais. Uma sugestão seria fazê-las
regionalizadas, por número de habitantes. Poderiam
funcionar como os tribunais de conta, que atenderiam
então a vários municípios. Os médicos ali dariam
parecer por especialidades, aparecendo então a figura
do médico especialista juiz de tribunal, ressaltando que
tudo isto deve ser colocado para mais debates.

• Empobrecimento
Devido ao mesmo, muitos médicos não estão

podendo se aposentar apesar de terem tempo de
trabalho para tanto e muitas vezes já estarem com
alguma doença crônica.

O custo da mensalidade de um curso de medicina é
igual ou até maior que o salário atual de um médico no
serviço público.

• Desmoralização
Laboratórios farmacêuticos estão cada vez mais se

propondo a pagar para os médicos os custos com
congressos, pois muitos não têm recursos adequados
para freqüentar encontros científicos para sua
reciclagem.

Ouve-se que farmácias estariam oferecendo
comissão para médicos receitarem seus produtos, além
disso alguns médicos são identificados como
“metaleiros”, colocando próteses, parafusos e placas
desnecessariamente, segundo administradores de
planos de saúde .

• Alienação
Os médicos participam das secretarias de saúde de

forma superficial, não tendo compromisso com o
desempenho global da mesma, pois estão sempre
correndo para o próximo emprego. Em função disto não
são respeitados, passando a ser tratados como
incompetentes.

• Onerosidade
A alienação acima impede que respostas

adequadas sejam dadas, por exemplo, aos mandados
judiciais, que sobrecarregam os recursos do SUS e mais
uma vez conspiram contra a existência de um plano de
carreira. Ao mesmo tempo isto é muito bom para os
laboratórios multinacionais (detentores das patentes),
que ensinam os pacientes a processarem o SUS e têm

DISCUSSÃO

(6)

seus produtos comprados com os nossos recursos.

• Contaminação do nosso mercado de trabalho
Como o SUS desenvolve quase 80% do trabalho

médico ele acaba determinando a formação dos preços
do mesmo. Assim, os donos de medicina de grupo
tomam-no como base e usualmente, pagam até um
pouco menos pelo trabalho médico, negam direitos
trabalhistas, etc. Os médicos reagem e organizam-se
nas UNIMEDs, mas não conseguem vender seus planos
acima dos praticados pelas medicinas de grupo,
fechando-se o círculo vicioso da baixa remuneração e
qualidade de trabalho.

• Mérito de uma remuneração igual aos dos colegas
funcionários públicos advogados

Quanto ao mérito de uma remuneração pelo menos
igual ser estendida aos médicos, podemos lembrar que
o número de horas investidos na nossa formação é
provavelmente da ordem de 2 a 3 vezes aquela da
formação do colega funcionário público advogado.
Vide horas de cursos básicos de faculdade, internato,
residência e plantões até a especialização. O curso da
Faculdade de Medicina de Jundiaí tem quase 11.000
horas. O estágio de Residência Médica do
Departamento de Clinica Médica, que dura dois anos,
tem aproximadamente 5.000 horas. Após esta carga
horária o médico está com a formação de um clínico
geral, podendo se candidatar a uma especialização,
que envolverá mais 5.000 até 7.500 horas.

• Potencialização da capacidade de pesquisa clínica
brasileira

Observamos por exemplo que os médicos italianos
são muito eficientes em produzir trabalhos clínicos de
muita relevância científica e isto parece ser devido à
feliz associação de pesquisadores na rede assistencial
naquele país. O SUS sendo um dos maiores sistemas de
saúde do mundo passaria a ser explorado neste seu
potencial em base nacional.

• Facilitação da inserção das faculdades de medicina
no SUS

Igualmente ao comentado no item anterior a junção
das carreiras assistencialista e de pesquisa
potencializaria o ensino médico de maneira talvez
nunca vista.

• Absorção de mão-de-obra dos Pós-Graduandos
egressos dos cursos de Pós Graduação

Igualmente o SUS se tornaria em grande
empregador desta mão-de-obra importante e a mais
cara em sua formação, que freqüentemente abandona o
país para trabalhar fora ou ainda fica aqui, mas não
tem campo para explorar todo o seu potencial.
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• Marginalização do médico pelo Estado
A sub-remuneração de caráter crônico que o

Estado Brasileiro impõe aos médicos desencadeia
graves doenças psico-sociais em nossa categoria. Estas
doenças acabam evoluindo e adquirindo o status de
marginalidade. Exemplificando, temos os colegas que
se transformam em “administradores” de hospitais e
como não dá para cobrir os custos hospitalares com a
remuneração disponibilizada pelo SUS, propiciam
superfaturamento em algumas áreas para viabilizar a
estrutura hospitalar. Com o passar do tempo fatalmente
muitos destes colegas são taxados de ladrões, o que em
muito nos indigna e nos revolta como categoria.

Os baixos rendimentos obrigam os médicos
correrem de um emprego para outro piorando a
atuação profissional, atualização e favorecendo a
desorganização da categoria. Alguns apelam para
trabalhos miraculosos como as clínicas de medicina
estética, envolvem-se com administração de medicinas
de grupo de maneira pouco ética, buscando uma
solução individual para os baixos rendimentos.

• O professor universitário
Nós Professores de Medicina temos uma situação

profissional favorecida em relação aos outros colegas
médicos. Em primeiro lugar ficamos conhecidos pelos
alunos que, por terem-nos como referência, enviam
casos para nossos consultórios. Proferimos palestras
em congressos, somos consultados pela mídia para
emitir opiniões sobre assuntos médicos, tornamo-nos
presidentes de especialidades, chefes de disciplinas,
diretores, ou seja, tornamo-nos um “fenômeno de
mídia”. O fenômeno de mídia fica tão mais intenso
quanto maior a penetração dos canais de comunicação
aos quais o profissional está exposto. Coerentemente, o
preço das consultas dos médicos professores
universitários parece se refletir proporcionalmente ao
tamanho dos centros em que se encontre locado. Sabe-
se, de professores universitários que cobram muito
acima da média para uma consulta médica em São
Paulo. Sabemos que este profissional apresenta
conhecimento e deve ser valorizado por este fato,
contudo, o colega clínico também necessita ser
valorizado; é a isto que queremos chamar de fenômeno
de mídia. Assim, a maioria destes professores não é
afetada e acaba não percebendo as dificuldades do
mercado de trabalho médico geral. Desta forma não
contribuímos para o desenvolvimento, reconhecimento
e finalmente para uma remuneração digna aos nossos
ex-alunos clínicos, quando estes adentram ao mercado
de trabalho.

• SUS subsidiado por pais de alunos de medicina
Os alunos de medicina de 5º e 6º anos trabalham

sob comando hierárquico, têm horário para cumprir,
tarefas a cumprir, jornadas estendidas, plantões
noturnos, em feriados e fins de semana. Curiosamente,
embora todas estas características trabalhistas, eles
não têm direitos trabalhistas reconhecidos. A
Faculdade de Medicina da USP confere uma
remuneração aos seus internos, o que parece lhes
conferir os referidos direitos. Quando esta
remuneração não é realizada o aluno não tem como
usufruir destes benefícios sociais. A título de exemplo,
já nos deparamos várias vezes com alunos com
problemas mentais e vimos os mesmos caminharem
para obter o seu diploma. Numa situação em que
tivessem direitos trabalhistas poderíamos mais
confortavelmente pedir a sua aposentadoria por
invalidez. Além disso, o aluno se alimenta, precisa de
moradia, se locomove tudo com dinheiro dos pais.
Portanto, os pais subsidiam o trabalho médico de seus
filhos e em última análise quem se beneficia é o SUS,
que encampou o trabalho médico dos hospitais
universitários, viabilizando uma medicina de nível
quaternário.

Assim, após a exposição das formas de carreiras e
suas implicações, pode-se concluir que novas e
pertinentes propostas devem ser acrescentadas a estas,
bem como ponderações dos leitores. Também, é
importante lembrar que a CPMF é uma contribuição
criada para a Saúde, apesar de sua continuidade estar
em debate no Congresso Nacional. Mas, se não for a
CPMF outras fontes de recursos públicos podem
fomentar a criação das carreiras propostas neste
artigo.

os textos das leis acima podem ser encontrados
pela rede mundial de computadores em “Constituição
Federal Brasileira”.
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Em uma situação de crise hipertensiva devem ser
tomados alguns princípios básicos para a terapêutica
inicial como, por exemplo, admitir o paciente na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), obter acesso
venoso adequado, estabelecer monitorização
permanente da pressão arterial e baixar os níveis
tensionais o mais rápido possível. Inicialmente,
recomenda-se tirar o paciente de um patamar
pressórico que lhe ofereça riscos e, conseqüentemente,
aliviar os sintomas, permitindo observação e avaliação
para reduções posteriores. Assim, este estudo visa a
descrever recomendações em situações de crise
hipertensiva, analisando a literatura sobre os aspectos
mais relevantes. Após análise literária observou-se que
na emergência hipertensiva recomenda-se internação
imediata do paciente, exame físico com fundoscopia, R-
X de tórax, ECG, exames laboratoriais, iniciar droga
parenteral, investigar e tratar de forma específica as
lesões em órgãos-alvo, pois existe um risco iminente de
vida por lesão em órgãos-alvo, exigindo redução
imediata da pressão arterial (PA) e internação em leito
de UTI. Já nas urgências hipertensivas, para os
pacientes com níveis elevados de pressão, sem lesões
em órgãos-alvo, pode-se administrar furosemida 40 mg
como primeira droga de escolha associada ao
captopril. Posteriormente, verifica-se a pressão
arterial e seu controle, a partir daí o paciente recebe
alta hospitalar, porém, se elevada, repetir segunda
intervenção farmacológica. Nas urgências
hipertensivas, o controle da pressão arterial deve ser
feito em até 24 horas, sem necessidade de internação
em Terapia Intensiva. Assim, conclui-se que normatizar
o atendimento e o tratamento de pacientes com
elevações de níveis tensionais de pressão é
fundamental, tudo isto baseado e complementado pelo
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protocolo de atendimento da Faculdade de Medicina de
Jundiaí, bem como em consensos e diretrizes
atualmente discutidos.

In any situation of hypertensive attack, the basic
methods for the initial treatment consist in use the
intensive care unit (ICU), and other aspects, including a
good venous access, establishing a continuous
monitoring of blood pressure and decreasing the
tensional levels as fast as possible. Initially, take out the
patient of a pressure level which can offer risks and, as a
result, relieve the symptoms to observation and
assessment. Thus, the aim of this study is to describe the
methods for the initial treatment in hypertensive attack,
and relevant aspects. After review of the literature about
hypertensive emergences, was recommended
immediate admission, physical exam with fundoscopy,
thorax X-Ray, electrocardiogram, laboratorial exams,
begin parenteral drugs, investigate and treat
specifically injuries in target-organs, because there is a
live risk by damage in organ-target, and it demands
immediate decrease of AP and admission in an ICU. In
hypertensive urgencies, was indicated the furosemide
40 mg as the first choice drug to patients with increased
pressure levels without injuries in target-organ and
captopril. Subsequently, it must be checked the blood
pressure and, if it's normal, the patient can give hospital
discharge but, if it's increased, indeed repeat the second
drug. In hypertensive urgencies, the control of blood
pressure must be done until 24 hours, without admission
in the intensive care. Thus, it was concluded, in our
review, that standardize attendance is very important in
this cases, as well as, this study was based in the
protocol of Jundiaí Medical School, and in consensus
and actual guidelines.

A elevação da pressão arterial sistêmica representa
um fator de risco independente e contínuo para doenças
cardiovasculares, apresentando custos médicos e
socioeconômicos elevados, decorrentes principalmente
das suas complicações .

A hipertensão arterial, quando se manifestar de
forma grave, está associada às urgências e
emergências hipertensivas. A pressão arterial
acentuada, acompanhada de sintomas, caracteriza
uma complicação hipertensiva aguda e requer
avaliação clínica adequada, incluindo exame físico
detalhado e exame de fundo de olho .
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Em urgência hipertensiva, há elevação importante
da pressão arterial, em geral da pressão arterial
diastólica (> 120 mmHg), com condição clínica estável
e sem comprometimento de órgãos-alvo. A pressão
arterial deverá ser reduzida em pelo menos 24 horas,
em geral com medicamentos por via oral. A dificuldade
para controlar o ritmo e o grau de redução da pressão
arterial, quando intensa, pode ocasionar acidentes
vasculares .

A emergência hipertensiva é a condição em que há
elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico
grave, além de progressiva lesão de órgãos-alvo e risco
de morte, exigindo sua imediata redução. Resultam
também de elevação abrupta da pressão arterial, com
perda da auto-regulação do fluxo cerebral e evidências
de lesão vascular, com quadro clínico de encefalopatia
hipertensiva, lesões hemorrágicas dos vasos da retina e
papiledema. Habitualmente, apresentam-se com
pressão arterial muito elevada os pacientes com
hipertensão crônica, e menos elevada em pacientes com
hipertensão aguda e em uso de drogas ilícitas, como a
cocaína .

Emergências hipertensivas podem também cursar
com níveis tensionais aumentados, acompanhadas por
sinais que indicam lesões em órgãos-alvo em
progressão, tais como acidente vascular cerebral,
edema pulmonar agudo, síndromes isquêmicas
miocárdicas agudas (infarto agudo do miocárdio e
crises repetidas de angina) e dissecção aguda da
artéria aorta. Nesses casos, há risco iminente de vida
ou mesmo de lesão orgânica grave. Na fase aguda de
acidente vascular cerebral, a redução da pressão
arterial deve ser gradativa e cuidadosa, evitando-se
reduções bruscas e excessivas. Embora se saiba que a
redução da pressão arterial, nessas condições, deva ser
feita de forma gradual e não abrupta, não há consenso
para se estabelecer a pressão arterial ideal .

Assim, este estudo visa a descrever recomendações
em situações de crise hipertensiva, analisando a
literatura sobre os aspectos mais relevantes.

(2)

(2)

(2)

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS e DISCUSSÃO
Epidemiologia da HipertensãoArterial

Este trabalho foi realizado a partir das
normatizações de atendimento e tratamento de
pacientes com elevações de níveis tensionais de pressão
arterial, com base no protocolo de atendimento da
Faculdade de Medicina de Jundiaí, bem como em
consensos e diretrizes atualmente discutidos .

No Brasil, em 2003, 27,4% dos óbitos foram
decorrentes de doenças cardiovasculares, atingindo 37%
quando são excluídos os óbitos por causas mal definidas
e violência. A principal causa de morte em todas as
regiões do Brasil é o acidente vascular cerebral,
acometendo as mulheres em maior proporção .

Observa-se tendência lenta e constante de redução
das taxas de mortalidade cardiovascular. A doença
cerebrovascular, cujo fator de risco principal é a
hipertensão, teve redução anual das taxas ajustadas
por idade de 1,5% para homens e 1,6% para mulheres.
O conjunto das doenças do coração, como hipertensão,
doença coronária e insuficiência cardíaca, também
obteve taxas anuais decrescentes de 1,2% para homens
e 1,3% para mulheres (Gráfico 1) .

No entanto, apesar do declínio, a mortalidade no
Brasil ainda é elevada em comparação a outros países,
tanto para doença cerebrovascular como para doenças
do coração .

Entre os fatores de risco para mortalidade, a
hipertensão arterial está associada a 40% das mortes por
acidente vascular cerebral e 25% daquelas por doença
coronariana. A mortalidade por doença cardiovascular
aumenta progressivamente com a elevação da pressão
arterial, apartirde115/75mmHg .

Inquéritos de base populacional realizados em
algumas cidades do Brasil mostram prevalência da

hipertensão arterial ( 140/90 mmHg) de 22,3% a
43,9% (Gráfico 2) .

(3,4)

(5)

(6)

(6)

(1)

(7,8,9)

≥

Gráfico 1: Evolução temporal das taxas de mortalidade ajustadas pela idade (padrão OMS) no período de 1980 a 2003 para doença cérebro
vascular e doenças do coração (coronariana, insuficiência cardíaca e miocardiopatia hipertensiva) para ambos os gêneros no Brasil.

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde. <http://wwwdatasus.gov>. Acessado em 28 de janeiro de 2006.
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Gráfico 2: Prevalência de hipertensão arterial ( 140/90 mmHg) em cidades brasileiras .≥
(8)

A hiper t ensão ar t e r ia l e as doenças
relacionadas à pressão arterial são responsáveis
por alta freqüência de internações (Gráfico 3).
Insuficiência cardíaca é a principal causa de
hospitalização entre as doenças cardiovasculares,

sendo duas vezes mais freqüente que as
internações por acidente vascular cerebral. Em
2005, ocorreram 1.180.184 internações por
doenças cardiovasculares, com custo global de R$
1.323.775.008,28 .(6)

Gráfico 3: Número de hospitalizações por doença cardiovascular no Brasil (2000-2004) .
(7)
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Alguns fatores aumentam o risco para Hipertensão
Arterial, entre eles:

1)Idade: A pressão arterial aumenta linearmente
com a idade .

2)Sexo e etnia: A prevalência global de hipertensão
entre homens e mulheres é semelhante e insinua que
sexo não é um fator de risco para hipertensão.
Estimativas sugerem taxas de hipertensão mais
elevadas para homens até os 50 anos e para mulheres a
partir da sexta década. Hipertensão é mais prevalente
em mulheres afro-descendentes com excesso de risco
para a hipertensão de até 130% maior em relação às
mulheres brancas .

3)Fatores socioeconômicos: Nível socioeconômico
mais baixo está associado à maior prevalência de
hipertensão arterial e de fatores de risco para elevação
da pressão arterial, além de maior risco de lesão em
órgãos-alvo e eventos cardiovasculares .

4)Sal: O excesso de consumo de sódio contribui
para ocorrência de hipertensão arterial. A relação
entre aumento de pressão arterial e avanço da idade é
maior em populações com alta ingestão de sal .

5)Obesidade: É um fator predisponente para a
hipertensão, podendo ser responsável por 20 a 30% dos
casos de hipertensão arterial; 75% dos homens e 65%

(10)

(12)

(11)

(11)

INFLUÊNCIAS
GENÉTICAS

DEFEITOS NA
HEMOSTASIA

RENAL DO SÓDIO

VASOCONSTRIÇÃO
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+
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das mulheres apresentam hipertensão diretamente
atribuível a sobrepeso e obesidade. Apesar do ganho de
peso estar fortemente associado com o aumento da
pressão arterial, nem todos os indivíduos obesos tornam-
se hipertensos. Estudos sugerem que a obesidade central
está mais fortemente associada com níveis de pressão
arterialdoqueaadiposidade total .

6)Álcool: O consumo elevado de bebidas alcoólicas
como cerveja, vinho e destilados aumenta a pressão
arterial. Estudo observacional indica que o consumo de
bebida alcoólica fora de refeições aumenta o risco de
hipertensão, independentemente da quantidade de
álcool ingerida .

7)Sedentarismo: Aumenta a incidência de
hipertensão arterial. Indivíduos sedentários
apresentam risco aproximado 30% maior de
desenvolver hipertensão que os ativos. O exercício
aeróbio apresenta efeito hipotensor maior em
indivíduos hipertensos que normotensos .

Ocorre hipertensão arterial basicamente quando
surgem alterações que modificam a relação entre o
volume sangüíneo e a resistência periférica total. Esse
fenômeno pode ser observado abaixo (Figura 1) .

(11)

(11,12)

(13)

(14)

Fisiopatogenia da HipertensãoArterial

Figura 1: Fisiopatogenia da Hipertensão Arterial Sistêmica .
(14)
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Na atualidade acredita-se que a hipertensão
arterial resulta de uma interação entre fatores
genéticos e ambientais que afetam o débito cardíaco
e/ou a resistência periférica .

É mais provável que a hipertensão seja um distúrbio
poligênico e heterogêneo, em que a pressão arterial é
influenciada pelo efeito combinado de mutações ou
polimorfismos em vários loci-gênicos, por exemplo, a
predisposição à hipertensão tem sido associada a uma
heterogeneidade dos genes que codificam componentes
do sistema de renina-angiotensina .

O papel do meio ambiente é ilustrado pela menor
incidência de hipertensão em chineses que vivem na
China, em comparação com os descendentes chineses
que moram nos Estados Unidos. O estresse, a
obesidade, o tabagismo, a inatividade física e o
consumo excessivo de sal foram todos implicados como
fatores exógenos na hipertensão .

Em qualquer situação de crise hipertensiva, em
poucos minutos, devem ser tomados alguns princípios

(14)

(14)

(14)

Tratamento das Crises Hipertensivas

básicos para a terapêutica inicial como, por exemplo,
admitir o paciente numa unidade de terapia intensiva,
ter bom acesso venoso, estabelecer monitorização
permanente da pressão arterial e baixar os níveis
tensionais o mais rápido possível com drogas
parenterais .

Porém, a redução da pressão arterial deve ser
sempre feita em etapas, ou seja, inicialmente
recomenda-se tirar o paciente de um patamar
pressórico que lhe ofereça riscos e, conseqüentemente,
aliviar os sintomas, permitindo observação e avaliação
para reduções posteriores. Importante para a
compreensão e a segurança do tratamento nas crises e
emergências hipertensivas é o conceito de auto-
regulação, a qual protege os órgãos da isquemia
quando a pressão arterial cai abruptamente (Figura 2).
Enquanto indivíduos com circulação normal podem
tolerar rápidas quedas da pressão arterial para níveis
hipotensores, pacientes com hipertensão arterial
crônica, com doença cerebrovascular e pacientes
idosos tendem a piorar os mecanismos normais de
auto-regulação .

(15)

(15)

Figura 2: Abordagem terapêutica global das emergências hipertensivas .
(3)

Existem alguns casos específicos para se utilizar
drogas de escolha no tratamento de emergências
hipertensivas , entre elas:

Para encefalopatia hipertensiva: a droga de
escolha indicada é o Nitroprussiato de Sódio e a
pressão arterial deve ser reduzida rapidamente, mas
não ultrapassando, de início, níveis diastólicos de 100
a 120 mmHg em hipertensos crônicos para se evitar o
hipofluxo. O efeito vasodilatador cerebral do
Nitroprussiato é contrabalanceado pela redução da

(3, 4)

pressão arterial sistêmica.
São contraindicados inibidores adrenérgicos de

ação central.
Acidente vascular encefálico (AVE): No AVE

isquêmico é recomendada uma observação cuidadosa
de pelo menos duas horas, tanto dos níveis de pressão
arterial como do estado clínico do paciente antes de
iniciar a terapia anti-hipertensiva. Sugere-se iniciar o
tratamento quando ocorrem níveis de pressão arterial
sistólica (PAS) > 220 mmHg ou pressão arterial

Perspectivas Médicas, 18(2): 29-36, jul. / dez. 2007

Tratamento das crises hipertensivas. - Jacques Felipe Prodocimo Lestingi e col.

Crise hipertensiva



34

diastólica (PAD) > 120mmHg. Porém, aconselha-se
iniciar com níveis inferiores, apenas se co-morbidades
cardiovasculares se fizerem presentes, como ICC,
insuficiência coronariana, dissecção aórtica, risco de
transformação hemorrágica ou se forem usados
trombolíticos (PAS > 185 mmHg ou PAD > 110 mmHg).

As drogas de melhor perfil para a circulação
cerebral são os inibidores da Enzima Conversora da
Angiotensina (ECA) e o labetalol, pois atuam
corrigindo o desvio da curva de auto-regulação do
fluxo sangüíneo cerebral, reduzindo assim o risco de
isquemia com a redução da pressão arterial .

O Nitroprussiato é considerado uma droga de
segunda escolha, já que pode interferir na circulação
cerebral, aumentando a pressão intracraniana .

No AVE hemorrágico, o risco de novo sangramento
com níveis tensionais elevados deve ser avaliado
contra o risco de isquemia se forem reduzidos
abruptamente, o que poderia levar a hipofluxo
cerebral. Na hemorragia intracerebral deve-se apenas
intervir se pressão arterial sistólica > 180-230 mmHg
ou pressão arterial diastólica > 110-120 mmHg. Na
hemorragia subaracnóidea, o fenômeno crítico é o
severo vasoespasmo que acompanha o sangramento,
levando à isquemia cerebral. Nesta situação, além das
drogas anti-hipertensivas citadas pode-se adicionar a
nimodipina, com tropismo pela circulação cerebral e
com pouca repercussão na sistêmica, atuando na
diminuição do vasoespasmo .

Em ambas situações, tanto no AVE isquêmico,
quanto no AVE hemorrágico são contraindicadas
drogas como o diazóxido e a nifedipina .

Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) e Edema
Agudo de Pulmão (EAP): A estratégia do tratamento é
reduzir rapidamente a sobrecarga e melhorar as
condições do trabalho cardíaco. A droga de primeira
escolha é o nitroprussiato de sódio que atua reduzindo
a pré e pós-carga. A droga de segunda escolha é a
nitroglicerina, pois esta deve priorizar pacientes com
disfunção isquêmica do miocárdio ou com isquemia
associada à outra causa. De acordo com o grau de
congestão pulmonar, associam-se diuréticos de alça,
bem como uso de inibidores de ECA .

Para estes dois casos acima considerados são
contraindicados o uso de betabloqueadores e o
verapamil .

Angina e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM): O
coração isquêmico é gravemente prejudicado pelo
aumento da resistência vascular periférica (RVP). A
estratégia do tratamento é diminuir a sobrecarga
cardíaca e melhorar a perfusão coronariana. A PA não
deverá ser reduzida drasticamente para não prejudicar
o fluxo coronariano e a meta imediata é conseguir
chegar a uma pressão arterial diastólica de 100
mmHg .

A droga de escolha adequada é a nitroglicerina

(3,4)

(3,4)

(3,4,15)

(4)

(4)

(3,4,15)

(3,4,15)

endovenosa ou sublingual e ela atua em território
veno-arteriolar, mais predominantemente venoso. Esta
droga reduz suavemente a pressão arterial, ao
contrário do nitroprussiato. Por isso, a segunda droga
de escolha é esta última e, mesmo não tendo efeito
direto sobre o fluxo coronariano, pelo seu efeito
vasodilatador, diminui sobrecarga e trabalho cardí-
aco . Neste caso, devem ser evitados o diazóxido e a
hidralazina . Além disso, pode-se citar a:

Dissecção de Aorta: A estratégia de tratamento
consiste em reduzir a PA e a contratilidade cardíaca. A
opção terapêutica mais adequada é o nitroprussiato de
sódio e simultaneamente adiciona um betabloqueador
(metropolol ou propranolol injetável). A meta tensional
é reduzir a pressão arterial sistólica o máximo que for
tolerado (120 a 100 mmHg). Neste caso, também são
contra-indicados o diazóxido e a hidralazina, bem
como a nifedipina .

Eclâmpsia e Pré-Eclâmpsia: usualmente drogas
anti-hipertensivas deverão ser iniciadas se a PAD >
100 mmHg. Em níveis mais baixos a redução da PA
poderá determinar hipofluxo placentário. A
hidralazina é a droga de escolha, com ação em torno de
20 minutos. Caso haja hipotensão deve-se usar soro
fisiológico a 0,9 % e não é recomendado o uso de
diuréticos nesta condição. Se houver convulsão,
administrar sulfato de magnésio com a finalidade de
aumentar o limiar de excitabilidade do SNC. A droga
de administração oral é a metildopa e, se necessário,
associar antagonista dos receptores de angiotensina
II .

Alguns profissionais ainda utilizam-se do
nitroprussiato de sódio, contudo, vale ressaltar que
devemos tomar cuidado, pois este atravessa a barreira
placentária, podendo ser tóxico para o feto. Além
disso, também são contraindicados os bloqueadores de
canais de cálcio, porque podem reduzir o fluxo
sangüíneo placentário, e o diazóxido, podendo inibir
as contrações uterinas .

Semelhantemente às emergências, nas urgências
hipertensivas também existem casos específicos que
merecem o uso de certas drogas de escolha (Figura
3) :

Hipertensão Peri-operatória: as drogas de escolha
mais utilizadas são nitroprussiato, nitroglicerina, uso
de betabloqueadores, bloqueadores dos canais de
cálcio e inibidores de ECA .

Hipertensão Maligna ou Acelerada: as drogas de
escolha são inibidores de ECA, bloqueadores dos
canais de cálcio, betabloqueadores, clonidina e
nitroprussiato de sódio .

Crise Adrenérgica: as drogas mais adequadas para
a terapêutica anti-hipertensiva são alfabloqueadores,
ou nitroprussiato juntamente com betabloqueadores
ou com verapamil .

(3,4)

(4)

(3,4)

(3)

(15)

(15)

(15)

(3,4,15)

(3,4)
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Figura 3: Abordagem terapêutica global das urgências hipertensivas .
(3)

Pacientes com PA 180 x 110 mmHg, sem sintomas de descompensação em órgãos-
alvo, deverão ter história clínica e exame físico com fundoscopia (opcional) no P.S.

≥

Iniciar droga via oral: furosemida 40 mg (primeira droga)
+

clonidina 0,1 mg ou captopril 50 mg via oral ou atenolol 50mg via oral (segunda droga)

Obs: Os bloqueadores de canal de cálcio já foram muito utilizados no passado e
atualmente devem ser evitados, devido à possibilidade de hipotensão postural grave e

seqüelas isquêmicas

Aferir a P.A. em 1 hora

P.A.
satisfatória

P.A. não-
-satisfatória

Alta hospitalar com
diurético +

betabloqueador ou
antagonista de canais

de cálcio ou alfa-
agonista central

Repetir dose da segunda droga
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Prognóstico

CONCLUSÃO

A crise hipertensiva apresenta sinais e sintomas
agudos de intensidade severa e grave com
possibilidades de deterioração rápida dos órgãos-
alvo . Nas urgências hipertensivas, os aumentos da
pressão arterial não estão associados a quadros
clínicos agudos, como obnubilação, vômitos, dispnéia,
etc., e, portanto, não apresentam risco imediato de vida
ou de dano agudo a órgãos, porém o controle da
pressão arterial deve ser feito em até 24 horas, sem
necessidade de internação em terapia intensiva. O
paciente corre o risco de evoluir para uma emergência
hipertensiva se não tratado ou não acompanhado .
Na Emergência hipertensiva ocorre um risco iminente
de vida ou lesão rápida e irreversível de órgãos-alvo.
Requer redução imediata da PA (em 1 a 2 horas) e
internação em leito de terapia intensiva .Depois de
obtida a redução dos níveis de pressão, deve-se iniciar a
terapia anti-hipertensiva de manutenção .

Deve ser feito, brevemente, o diagnóstico diferencial
entre crise hipertensiva e pseudo-crise hipertensiva
para o paciente que chega ao Pronto-Socorro com
elevação da pressão arterial. A seguir, feito o
diagnóstico de crise hipertensiva, é conveniente
diferenciar se a crise é uma urgência ou emergência
hipertensiva. Tais procedimentos devem ser feitos com
rapidez, pois, se estivermos diante de uma emergência
hipertensiva, a internação e a terapêutica são
imediatas no intuito de minimizar as lesões em órgãos-
alvo. Assim, conclui-se que normatizar o atendimento e
tratamento de pacientes com elevações de níveis
tensionais de pressão é fundamental, tudo isto, baseado
e complementado pelo protocolo de atendimento da

(15)

(3,4)

(3,4)

(4)

Faculdade de Medicina de Jundiaí, bem como em
consensos e diretrizes atualmente discutidos.
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Tabela 1: Doses, vias de administração e tempo de ação de algumas drogas utilizadas no tratamento das
Crises Hipertensivas .(15)
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O objetivo do presente estudo foi realizar uma
revisão crítica da literatura atual, enfocando os
aspectos relevantes para melhorar a acurácia do
diagnóstico da hipertensão arterial na infância e
adolescência. Para tal, foram utilizados artigos
clássicos e revisão sistemática da literatura atual
através de busca eletrônica no banco de dados
MEDLINE, nos últimos nove anos. Foram encontrados
206 trabalhos utilizando-se como palavra-chave
hipertensão arterial; 14 com as palavras “hipertensão
arterial na criança e no adolescente”; 15 com as
palavras “diagnóstico de hipertensão”, sendo
selecionados os artigos com informações mais
atualizadas sobre o assunto. Livros com informações
pertinentes também foram utilizados.

A partir dos dados analisados observou-se que o
diagnóstico da hipertensão arterial na criança e no
adolescente tem sido subdimensionado por vários
fatores que incluem a falta de investigação, falhas na
metodologia aplicada e mudanças nos hábitos de vida
da população, portanto é dever do pediatra realizar a
aferição da pressão arterial sempre que possível.

A partir dos resultados pode-se concluir que aferir
a pressão arterial rotineiramente em crianças e
adolescentes é algo que deve ser resgatado na prática
pediátrica, pois as mudanças no estilo de vida da
população proporcionaram um aumento na

Artigo ainda não publicado.

RESUMO

prevalência desta doença nesta faixa etária.

The aim of the present study was to conduct a
critical review of the current literature, focusing on
important for improving the accurate diagnosis
of arterial hypertension in childhood and adolescence.
This was accomplished by utilizing classic articles and
a systematic review of the current literature by
searching MEDLINE databanks for the last nine years.
A total of 206 works were found utilizing the key word
“arterial hypertension,” 14 with the words “arterial
hypertension in the child and adolescent,” and 15 with
the words “diagnosis of hypertension,” from which
articles were selected that brought forth information
considered important and up to date. Books with
pertinent information were also used. Based on the
findings, it was observed that arterial hypertension in
children and adolescents has been underdiagnosed due
to various factors which include the lack of
investigation, failures in methods applied and changes
in lifestyle of the population, and thus, it is the duty of
pediatrics to measure arterial pressure as often as
possible.

Based on the results, it can be concluded that
checking arterial pressure routinely in children and
adolescents is a procedure that should be revived in
pediatric practice, because changes in lifestyle of the
population is leading to an increased prevalence of this
disease in this age group.

A aferição da pressão arterial na criança e
adolescente ainda tem sido, em alguns casos, pouco
valorizada na consulta pediátrica, deixando-se assim
de registrar muitos casos de hipertensão arterial (HA).
O desconhecimento da correta metodologia e a
inadequação do material necessário colaboram para
as falhas no diagnóstico e tratamento desta doença .

Estudos indicam que a hipertensão arterial
essencial do adulto tem seu início na infância ou
adolescência. Isso coloca em destaque a importância
de se estabelecer aferições como rotina comparando
com uma padronização dos valores normais de pressão
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arterial para faixa etária, bem como de identificar os
fatores determinantes dos níveis pressóricos
associados à hipertensão arterial .

Apenas nos últimos 25 anos o problema da
hipertensão arterial recebeu a devida atenção do
pediatra. A incorporação desta medida como parte do
exame físico da criança possibilitou a detecção, não
somente da hipertensão arterial secundária
assintomática e previamente não detectada, mas
também das elevações discretas da pressão arterial,
que podem ser caracterizadas como hipertensão
arterial essencial na criança .

Este artigo descreve as estratégias para a
investigação e diagnóstico da hipertensão arterial em
pacientes pediátricos, revisa a técnica de aferir e os
valores de pressão arterial normal para crianças e
adolescentes.

Nos últimos anos, estudos de grande proporção
abordaram este assunto procurando estabelecer os
critérios adequados para a realização do diagnóstico.

Os primeiros intentos surgiram a partir de 1976,
quando foi realizado um grande estudo epidemiológico
em Bogalusa (Louisiana, Estados Unidos) resultando
uma padronização de valores normais de pressão
arterial para aquela comunidade . Em 1977, o estudo
realizado pela Força Tarefa (National Task Force on
Hypertension of National Heart, Lung and Blood
Institute), apresentava uma proposta de padronização
do método de medida e das curvas de distribuição da
pressão arterial em crianças normais, organizadas em
gráficos de percentis de acordo com a idade e com o
sexo. Neste estudo, o percentil 95 ficou estabelecido
como o limite de normotensão arterial .

Em 1987 surgiu a segunda versão revisada dos
dados da Força Tarefa que levou em consideração não
somente a idade e sexo, mas também o peso e a estatura,
e, com isso, se deu a indicação de que a hipertensão
essencial do adulto teria sua origem na criança .
Finalmente em 1996 foi publicada a última atualização
da Força Tarefa, que definiu os limites da pressão
arterial segundo idade, sexo e altura, fazendo os ajustes
para o peso . Desta forma temos as seguintes
definições, cujos valores foram definidos
arbitrariamente como limites de normalidade:
• Pressão normal: pressão sistólica e diastólica abaixo

do percentil 90
• Pressão normal-alta ou limítrofe: pressão sistólica ou

diastólica entre o percentil 90 e 95
• Hipertensão arterial: pressão sistólica ou diastólica

acima do percentil 95, medidas em três ocasiões
diferentes

• Hipertensão arterial do “jaleco branco”: hipertensão
arterial no consultório, que não é confirmada através
das medidas na monitorização ambulatorial da

(2)

(3)

(1)

(5)

(3,6)

Histórico

(4)

pressão arterial (MAPA).

Estudos nacionais e internacionais têm encontrado
valores de prevalência com ampla variação, de 1,2 a
13%. Diferenças metodológicas, número de evidências
utilizadas e critérios de referência são as principais
causas dessa variabilidade .

Dependendo da faixa etária selecionada, haverá
diferentes prevalências e diferentes etiologias, sendo
que quanto menor a idade, maior é a probabilidade de a
hipertensão ser secundária, principalmente a doenças
renais, podendo também, em outros casos, representar
o início de uma hipertensão arterial essencial .

Na população acima dos 10 anos a hipertensão
essencial assume uma importância maior que a
hipertensão secundária . A doença na sua forma
primária pode ter início em fases precoces da vida e
relaciona-se a fatores genéticos e ambientais. A
existência de hipertensão primária nos pais mostrou ser
um importante fator para o aparecimento desta
condição nos filhos. Crianças e adolescentes com
percentil de pressão arterial maior ou igual a 95
pertencem a famílias cujos irmãos e mães apresentam
também maiores níveis de pressão arterial sistólica e
diastólica se comparados com crianças e adolescentes
com percentil arterial menor ou igual a 50.

Embora existam evidências que apontem a
influência genética como importante determinante do
desenvolvimento da hipertensão arterial, até o presente
momento a fisiopatologia da doença não pôde ser
estabelecida, provavelmente por ser esta uma condição
poligênica com importante interface ambiental .

Dentre os aspectos que influenciam no
desenvolvimento desta doença em crianças e
adolescentes, são determinantes a pressão arterial
inicial apresentada no momento do diagnóstico, estado
sócio-econômico, idade, sexo e maturação biológica,
raça, freqüência cardíaca, ingesta de sal e tamanho
corporal (medida do tecido adiposo, da massa
muscular e do tamanho esquelético) .

Para se realizar o correto diagnóstico de
hipertensão arterial em crianças e adolescentes, a
realização de uma boa anamnese e de um bom exame
físico são essenciais, pois, a partir deles, o médico
suspeitará de uma possível patologia hipertensiva que
será posteriormente confirmada pelas aferições.

A técnica utilizada no momento da aferição da
pressão arterial é extrema importância, devendo ser
observada rigorosamente a técnica de aferição da
pressão arterial para crianças e adolescentes. Antes da
aferição deve-se explicar o procedimento, se possível,
diretamente ao paciente e/ou seu acompanhante para
melhor acurácia.

Prevalência e Fatores Determinantes da HA

Diagnóstico da HA

(7)

(3)

(1)

(8)

(2)
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A pressão arterial deve ser aferida, de preferência,
com a criança calma e tranqüila, em ambiente
adequado, após 5 a 10 minutos de repouso, na posição
sentada e com o braço direito estendido na altura do
coração. Colocar o manguito firmemente cerca de 2 a 3
cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de
borracha sobre a artéria braquial. O manômetro deve
ser de coluna de mercúrio. A largura da bolsa de
borracha do manguito deve corresponder a 40% da
circunferência do braço, e seu comprimento, envolver
80% a 100% do braço. O estetoscópio é colocado,
então, sobre a artéria braquial, insufla-se o manguito
até 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso
radial e se esvazia mais lentamente, 2-3 mmHg por
segundo. Deve-se aguardar 1 a 2 minutos de intervalo

entre as medidas sucessivas.
Para a medida da pressão arterial na coxa, o

procedimento é o seguinte:

Utilizar manguito de tamanho adequado, colo-
cado no terço inferior da coxa
Colocar o paciente em decúbito ventral
Realizar a ausculta na artéria poplítea

Na ausculta dos ruídos de Korotkoff, padronizou-se
o primeiro som como pressão sistólica e o quinto para
pressão diastólica (Figura 1).

As dimensões recomendadas da bolsa inflável do
manguito pela “American Heart Association” são as
seguintes:

1)

2)
3)

Um dos principais fatores de erro na medida da
pressão arterial na infância é o tamanho do manguito,
pois existem apenas três tamanhos de manguitos para
crianças e um para adolescente. Se nenhum manguito
tem o tamanho adequado, deve-se selecionar o maior,
pois este usualmente não mascara uma hipertensão
verdadeira, porém um pequeno pode levar às leituras
ainda mais elevadas (falso positivo).

Outros erros de medida podem acontecer por
motivos diferentes, entre eles podemos incluir :
• Cuidados com a manutenção dos diferentes tipos de

(9)

esfigmomanômetro, que comumente perdem a
acurácia. Os aparelhos do tipo aneróide, quando
usados,devem ser periodicamente testados e
devidamente calibrados

• Influência da velocidade de inflação e deflação do
manguito, que pode causar congestão venosa e
alteração do fluxo quando diferentes da velocidade
de 2-3 mmHg/s

• Aplicação do estetoscópio com muita pressão sobre a
artéria braquial, pois leva a erros de interpretação
dos ruídos de Korotkoff

Figura 1: Esquema do Manguito adequado para a tomada de pressão arterial (A), Local adequado da campânula (B)
e tabela demonstrando medidas de largura e comprimento da bolsa inflável do manguito.

(10)
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Acrômio

Olécrano

40% da circunferência
no ponto médio

Acrômio

Olécrano

Fossa cubital

Circunferência do
braço (cm) Faixa etária

Largura da
bolsa (cm)

Comprimento da
bolsa (cm)

5-7,5

7,5-13

13-20

Recém-nascido

Lactentes

Criança

3

5

8

5

8

13



• Utilização do quarto ou quinto ruído de Korotkoff
para identificação da pressão diastólica;
dependendo do ruído assumido, mudam-se as tabelas
de referência (Tabelas 1 e 2)

• Em crianças normais, o valor de PAS e PAD de PA
casual mostra-se geralmente inferior às médias
sistólica e diastólica da vigília e superior às médias
sistólica e diastólica de sono, ao contrário do
observado nos adultos. Por outro lado, o descenso
pressórico no sono assemelha-se ao observado em
adultos.

Os métodos automáticos são aceitáveis para a
medida de pressão arterial em pediatria,
principalmente em recém-nascidos, lactentes e
pacientes em terapia intensiva.

A MAPA (Monitorização ambulatorial de pressão
arterial) tem sido muito utilizada no diagnóstico de
hipertensão arterial em adultos, mas existe experiência
muito menor com este método em crianças, apesar da
taxa de sucesso para a realização da MAPA em crianças
ser alta, em torno de 70 a 80%, sofrendo influência da
idade (crianças maiores e adolescentes são mais
receptivos ao exame). Na prática clínica, a MAPA tem
sido mais utilizada para o diagnóstico de “hipertensão
arterial de jaleco branco” e em pacientes com
hipertensão limítrofe ou instável .

A investigação da hipertensão arterial em crianças
e adolescentes deve fazer parte da rotina da consulta
pediátrica, sendo recomendada aferição da pressão
arterial das crianças maiores de 3 anos, no mínimo uma
vez ao ano, com precisão metodológica e acompanhá-
la anualmente em um gráfico de percentis.

Os estudos comprovam que a mudança dos hábitos
de vida das crianças e adolescentes tem propiciado um
aumento nos fatores determinantes ao desenvolvimento

(1)

(3)

CONCLUSÃO

de hipertensão arterial na infância, bem como tem
incrementado a prevalência da hipertensão arterial na
infância e adolescência, principalmente a do tipo
essencial que não apresenta outros sinais e sintomas,
além da elevação dos índices pressóricos.

A hipertensão arterial no adulto é um problema de
saúde pública, se for considerado que a aferição da
pressão arterial em crianças é uma simples medida
preventiva com baixo custo e acessível a qualquer
consulta e pode levar a melhoria prognóstica da
enorme população atingida por este mal.
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Tabela 1: Valores de pressão arterial referentes aos percentis 90 e 95 de pressão arterial para meninas de 1 a 17
anos de idade, de acordo com percentil de estatura (Update Second Task Force: 1987-1996).(5,6)
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Tabela 2: Valores de pressão arterial referentes aos percentis 90 e 95 de pressão arterial para meninos de 1 a 17
anos de idade, de acordo com percentil de estatura (Update Second Task Force: 1987-1996) .(5,6)
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Em 1992, Brugada & Brugada descreveram oito
pacientes com história de morte súbita e achados
eletrocardiográficos de bloqueio de ramo direito,
elevação do segmento ST em derivações precordiais à
direita na ausência de um intervalo QT longo, além de
anormalidades cardíacas estruturais. Estas alterações
foram conhecidas desde então como Síndrome de
Brugada e é responsável por 40 a 60% dos casos de
fibrilação ventricular idiopática. A Síndrome de
Brugada é um distúrbio autossômico dominante
causado por uma variedade de mutações nos genes dos
canais de sódio cardíacos, responsável pela criação de
um ambiente arritmogênico. Assim, este artigo relata o
caso de um paciente masculino 43 anos, previamente
hígido, tabagista há 20 anos, apresentando história
familiar de irmão com morte súbita por infarto agudo
do miocárdio (IAM) aos 40 anos. Apresentou-se ao
serviço hospitalar após primeiro episódio de síncope
não precedida por sintomas prodrômicos durante uma
partida de futebol. Foi realizado eletrocardiograma de
12 derivações que demonstrou supradesnivelamento do
segmento ST em V1 e V2 e bloqueio de ramo direito,
alterações estas que permaneciam nos exames seriados
realizados e com marcadores de necrose miocárdica
negativos. Diagnosticada como Síndrome de Brugada,
o paciente foi encaminhado ao estudo eletrofisiológico,

Artigo ainda não publicado.

RESUMO

após o qual foi indicado um cardiodesfibrilador
implantável, evitando a ocorrência de morte súbita por
arritmias ventriculares, e sua família foi avaliada para
a identificação de evidências da Síndrome de Brugada.

In 1992, Brugada & Brugada described eight
patients with a history of cardiac arrest and
electrocardiographic findings of right bundle-branch
block and ST-segment elevation in the right precordial
leads in the absence of long QT intervals and any
structural heart disease. These disorders, known as the
Brugada Syndrome, accounts for 40 to 60 percent of all
cases of idiopathic ventricular fibrillation. The
Brugada Syndrome is an autosomal dominant disease
caused by a variety of mutations of the cardiac sodium-
channel genes, which creates an arritmogenic situation.
Thus , this manuscript describes a case of a forty three
years old man, smoker, with a brother that had a sudden
death with 40 years, arrived at the emergency room
after the first episode of syncope that was not preceded
by any symptom. At the electrocardiogram there was an
ST segment elevation in V1 and V2 with the right bundle
branch block pattern with no signs of ischemia. The
diagnosis was Brugada Syndrome and an
eletrophysiology study was indicated and an
implantable defibrillator that avoids ventricular
fibrillation. His family members were evaluated for
evidence of the Brugada Syndrome.

A morte súbita por causas cardíacas é responsável
por aproximadamente cinqüenta por cento de todas as
causas de morte de origem cardiovascular, sendo a
maioria destas mortes súbitas provocadas por
arritmias ventriculares agudas .

Em 1992, Brugada & Brugada descreveram oito
pacientes com história de morte súbita e achados
eletrocardiográficos de bloqueio de ramo direito,
elevação do segmento ST em derivações precordiais
direitas na ausência de um intervalo QT longo e
anormalidades cardíacas estruturais. Esta alteração
conhecida desde então como Síndrome de Brugada é
responsável por 40 a 60% dos casos de fibrilação
ventricular idiopática . A Síndrome de Brugada é um
distúrbio autossômico dominante causado por uma
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variedade de mutações nos genes dos canais de sódio
cardíacos , responsável pela criação de um ambiente
arritmogênico.

Assim, este relato de caso visa abordar o
diagnóstico de uma síndrome de prevalência
desconhecida, mas que é responsável por alta
mortalidade prevenível se conduzida adequadamente.

Paciente masculino 43 anos, previamente hígido,
tabagista 20 anos/maço, apresentando história familiar
de irmão com morte súbita por infarto agudo do
miocárdio (IAM) aos 40 anos, deu entrada no serviço
com história de primeiro episódio de síncope não
precedida por sintomas prodrômicos durante partida
de futebol, com duração de minutos e conforme
acompanhantes, foram realizadas manobras de
reanimação cardio-pulmonar-cerebral devido à
arresponsividade do paciente, com retorno ao nível de
consciência em aproximadamente cinco minutos, sendo
por este motivo trazido ao serviço de urgência.

Na entrada apresentava-se com Glasgow 15,
orientado, contactuando, hemodinamicamente estável
com pressão arterial 130X90 mmHg, FC=90bpm,
ritmo regular sem alterações no exame físico
cardiopulmonar ou neurológico. Realizado
eletrocardiograma de 12 derivações, havia
supradesnivelamento do segmento ST em V1 e V2 e
bloqueio de ramo direito (Figura 1), alterações que
permaneciam nos exames seriados realizados. Com
marcadores de necrose miocárdica negativos, o
paciente seguiu para a avaliação morfofuncional do
miocárdio com ecocardiograma transtorácico de

(2)

MATERIAIS, MÉTODOS e RELATO DE CASO

repouso que não apresentou anormalidades.

Diante do quadro clínico e das alterações
eletrocardiográficas acima descritas foi aventada a
hipótese de Síndrome de Brugada (SB) (Figura 2).

Foi encaminhado ao estudo eletrofisiológico
(EEF), no qual o paciente apresentou diversas
taquicardias ventriculares polimórficas á estimulação
elétrica programada, sendo por este motivo implantado
um cardiodesfibrilador automático (CDI).

A Síndrome de Brugada resulta de alterações
estruturais e funcionais dos canais de sódio SCN5Ay da
célula cardíaca que conseqüentemente ocasiona uma
depressão e perda do potencial de ação do epicárdio do
ventrículo direito mas não do endocárdio, criando um
gradiente de voltagem transmural responsável pela
elevação do segmento ST nas derivações precordiais
direitas e pela gênese de arritmias ventriculares por
mecanismo de reentrada, responsáveis pela alta
incidência de síncope e morte súbita neste pacientes,
comumente na faixa etária de 40 anos .

Esta síndrome é responsável por 4 a 12% das
mortes súbitas inexplicadas e quase 50% das mortes
súbitas em pacientes sem cardiopatia estrutural . A
determinação de sua real incidência não é conhecida
em função das características da síndrome, já que as
alterações eletrocardiográficas necessárias para o
diagnóstico podem ter aparecimento paroxístico .

Nestes casos a realização de um teste
farmacológico com flecainida ou procainamida ou

RESULTADOS

DISCUSSÃO

(4)

(5,6)
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Figura 1: Eletrocardiograma do paciente demonstrando supradesnivelamento do segmento ST nas derivações V1 conforme
destacado (círculo) e V2 associado a um padrão de bloqueio de ramo direito (seta) típicos da Síndrome de Brugada.
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estimulação elétrica programada durante estudo
eletrofisiológico podem desencadear as alterações
eletrocardiográficas típicas . Aproximadamente 20%
dos pacientes portadores da SB desenvolvem arritmias
supraventriculares existindo uma associação de até
20% com fibrilação atrial e estudos recentes têm
correlacionado a susceptibilidade a arritmias
ventriculares com a pré-existência de arritmias
atriais .

O diagnóstico da Síndrome é baseado nos achados
de eletrocardiograma que podem ser o padrão de
bloqueio de ramo direito associado a três tipos de
alteração do segmento ST: tipo 1 é caracterizado pela
por uma elevação do segmento ST de 2 mm
“encoberta” seguida de onda T negativa e a SB é
confirmada se tais achados se encontram nas
derivações precordiais direitas (V1 a V3) na presença
ou ausência de bloqueadores do canal de sódio e
associada a uma das condições: fibrilação ventricular
documentada, taquicardia ventricular polimórfica,
história familiar de morte súbita antes dos 45 anos,
mesmo padrão eletrocardiográfico em outros membros
da família ou indução de arritmias ventriculares ao
estudo eletrofisiológico, síncope ou respiração agônica
noturna. Nestas situações as alterações da SB podem
ser “desmascaradas” por drogas bloqueadoras do
canal de sódio, ou de ação vagotônica ou ainda durante
estados febris. O tipo 2 é caracterizado pela presença
de uma elevação do segmento ST de 2 mm seguido de
um infradesnivelamento do segmento ST de 1 mm ou
onda T positiva ou bifásica. O tipo 3 tem uma elevação
do segmento ST de 1 mm em mais de uma derivação
precordial direita que com a administração de
bloqueadores do canal de sódio aumenta para mais de 2
mm .

Um importante diagnóstico diferencial deve ser
realizado com a repolarização precoce (Figura 3),

(4)

(8)

(9)

(6)

alteração eletrocardiográfica presente em indivíduos
jovens, atletas e aparentemente saudáveis. Existe,
assim como na Síndrome de Brugada, normalização do
segmento ST durante exercício e na estimulação
adrenérgica com isoproterenol e aumento do
supradesnivelamento do segmento ST em uso do beta-
bloqueador. As alterações do segmento ST são
diferenciadas pela forma e localização nas derivações
do eletrocardiograma de 12 .

A estratificação de risco de morte súbita é um
desafio. Brugada et al., entre outros autores,
demonstraram que pacientes que apresentaram morte
súbita abortada são os de maior risco para recorrência
(69% em 54 meses de seguimento) em relação a
pacientes que apresentaram síncope ou ECG tipo 1
espontâneo, sem estimulação ou drogas indutoras
(19% em 26 a 36 meses de seguimento) .

Os pacientes com diagnóstico da Síndrome de
Brugada devem obrigatoriamente realizar o estudo
eletrofisiológico (EEF) . A prevenção primária de
arritmias que podem resultar em morte súbita ainda é
um ponto obscuro. Dois estudos defendem a idéia de
que o cardiodesfibrilador implantável apresentou
maior benefício quando comparado à terapia
medicamentosa com antiarrítmicos e esta estratégia
terapêutica vem ganhando cada vez mais a aceitação
dos especialistas .

As indicações do cardiodesfibrilador implantável
( C D I ) s ã o p a c i e n t e s s i n t o m á t i c o s c o m
e le t rocard iograma compa t í ve l , pac i en t e s
assintomáticos com ECG compatível e arritmias
ventriculares desencadeadas no EEF. Os pacientes
assintomáticos, sem arritmias ventriculares no EEF
devem ser acompanhados clinicamente e orientados
quanto à possibilidade de síncope .

Apesar de rara, esta é uma doença que deve ser
melhor estudada por acometer pacientes jovens,

(10)

(11-14)

(15)

(4,16)

(7)

Figura 3: Eletrocardiograma de Repolarização Precoce demonstrado pela seta, onda T
justaposta ao QRS provocando um supradesnivelamento do segmento ST de V1 a V6

sem concavidade para baixo, como na Síndrome de Brugada.

Figura 2:Eletrocardiograma típico da
Síndrome de Brugada com

supradesnivelamento do segmento ST em
V1 (círculo). Fonte: Brugada J., 2001.
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economicamente at ivos , ass in tomát icos e
aparentemente saudáveis, sendo fatal. Assim, o
reconhecimento eletrocardiográfico pode resultar na
prevenção do evento mais temido nesta síndrome, que é
a morte súbita.
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Uma variedade de doenças, condições hereditárias,
toxinas, drogas e outros agentes podem causar
trombocitopenia. Entretanto, as quinolonas não são
agentes comuns de alterações hematológicas. Assim, os
autores relatam o caso de uma paciente do sexo
feminino com diagnóstico de infecção do trato urinário,
a qual foi tratada com ciprofloxacino e desenvolveu
plaquetopenia. Em vista dos poucos relatos de
trombocitopenia induzida por ciprofloxacino, são
discutidos aspectos relacionados aos mecanismos
envolvidos na trombocitopenia induzida por fármacos
em geral, diagnóstico, epidemiologia, tratamento e a
pouca influência da transfusão de plaquetas na
evolução do quadro clínico. Assim, conclui-se que
podem ocorrer tais reações medicamentosas,
necessitando atenção a este efeito adverso, sendo
importante a monitoração adequada do número de
plaquetas.

A variety of diseases, hereditary conditions, toxins,
drugs and others agents may cause thrombocytopenia.
However, the quinolones are not usual agents of
hematologic alterations. Thus, the authors report the
case of a female patient with urinary tract infection,
who developed thrombocytopenia after ciprofloxacin
treatment. In view of the few ciprofloxacin-induced
thrombocytopenia reports, are discussed here the
aspects related to thrombocytopenia mecanisms
induced by medicines in general, diagnosis,
epidemiology, treatment and the little influence of
platelets transfusion in the clinical symptoms evolution.
In conclusion, it is highlighted the importance of the
possibility of the occurrence of such reactions, as well
as the attention to this adverse effect and the importance

Artigo ainda não publicado

RESUMO

ABSTRACT

of proper monitoring of platelet counts.

Trombocitopenia é definida pela contagem de
plaquetas abaixo de 150x10³ / l, taxa válida desde o
recém-nascido até o idoso . São muitas e diversas as
causas, dentre elas está a plaquetopenia induzida por
medicamentos, condição nem sempre de diagnóstico e
manejo fáceis.

Trombocitopenia induzida por fármaco pode ser
causada por intoxicação direta da medula óssea, ou,
mais comumente, por destruição plaquetária, quer por
reação imunomediada ou não .

O tempo do curso das reações imunomediadas varia
de acordo com tipo de reação, podendo-se desenvolver
plaquetopenia após a primeira dose da medicação,
após exposição prolongada, ou após a reexposição a
essa medicação .

Alguns critérios devem ser satisfeitos para que se
possa atribuir a trombocitopenia ao uso de
determinado medicamento . A trombocitopenia deve
ter ocorrido após o início do tratamento com a droga
em questão, não deve haver outra causa plausível para
a ocorrência da trombocitopenia, relacionada à doença
de base do paciente, a contagem de plaquetas deve
retornar ao normal ou pelo menos deve se elevar aos
níveis basais com a suspensão do fármaco e o
diagnóstico deve ser confirmado in vitro, na presença
da droga.

Nem sempre é possível aplicar todos estes critérios
em um determinado caso clínico, mas há revisões
sistemáticas apresentando os fármacos causadores de
trombocitopenia, incluindo heparina, quinino,
sulfonamidas, ouro, penicilina, cimetidina e
digoxina . O ciprofloxacino, antibiótico pertencente à
classe das fluoroquinolonas, abrange patógenos gram-
positivos e gram-negativos, tais como Staphylococcus
aureus (incluindo os meticilino-resistentes) e
Salmonella sp., Klebsiella sp., Pseudomonas sp.,
respectivamente . Apesar de efeitos hematológicos
adversos não serem considerados característicos desta
classe de medicamentos, estima-se que em 0,01%
(inclusive) a 0,1% (exclusive) dos indivíduos que
utilizam o ciprofloxacino cloridrato, ocorram
alterações hematológicas como anemia, leucopenia
(granulocitopenia), leucocitose, alteração dos valores
de protrombina, trombocitopenia e trombocitose .

A trombocitopenia induzida por drogas é
habitualmente revertida após a suspensão do
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medicamento; os níveis plaquetários começam a sofrer
ascensão em torno de 24 horas após a descontinuação
da medicação e acaba por se resolver em uma
semana . Quando houver trombocitopenia muito
intensa, a administração de corticóide e
imunoglobulina intravenosa pode estar indicada e será
benéfica naqueles casos em que houver participação de
anticorpos interagindo com a plaqueta, na presença de
droga. A transfusão de plaquetas também pode ser
necessária nos casos mais graves . Assim, os autores
relatam o caso de uma paciente do sexo feminino com
diagnóstico de infecção do trato urinário, a qual foi
tratada com ciprofloxacino e desenvolveu
plaquetopenia.

Paciente de 61 anos de idade, sexo feminino,
branca, sem co-morbidades, foi submetida aos exames
clínicos e relata a presença de dor em flanco esquerdo
irradiada para membro inferior esquerdo, sem outros
fatores acompanhantes, como disúria, polaciúria e/ou
hematúria. O exame físico não apresentava alterações
e o exame de urina I demonstrava 24.000 leucócitos,
7.000 hemácias, com raras células epiteliais,
hemograma com taxas de hemoglobina e hematócrito
de 13,6g/dl e 40,7%, respectivamente, contagem de
plaquetas de 247x10³/mm³, leucograma sem
alterações. Desse modo, obteve-se o diagnóstico de
infecção do trato urinário, optando por tratá-la com
ciprofloxacino 500mg via oral a cada 8 horas.

Após dois dias a paciente retornou ao serviço devido
à manutenção dos sintomas, com queda do estado
geral, taquicardia, hipotensão arterial, 3 episódios
diarréicos, náuseas e vômitos, alteração da cor da
urina, mas sem disúria e/ou esvaziamento vesical
incompleto.

Na admissão, a paciente apresentava temperatura
axilar de 38°C, pressão arterial de 90x60 mmHg,
freqüência cardíaca de 80 batimentos por minuto,
freqüência respiratória de 30 incursões por minuto,
aparelhos cardíaco e respiratório sem alterações,
abdome doloroso à palpação profunda de fossa ilíaca
esquerda e flanco esquerdo, indolor à descompressão
brusca, Giordano negativo.

Os exames laboratoriais de entrada demonstravam
urina I com grande quantidade de leucócitos (mais de 1
milhão de leucócitos/campo), nitrito positivo e sangue
(280 mil hemácias/campo). O hemograma apresentava
taxas de hemoglobina e hematócri to que
correspondiam a 12,9g/dl e 38,7%, respectivamente,
contagem de plaquetas correspondente a 184x10³/mm³,
leucograma com neutrofilia e desvio à esquerda às
custas de 33% de bastonetes.

Desse modo, manteve-se a hipótese diagnóstica de
infecção do trato urinário, sendo optado por trocar
medicação via oral para endovenosa, já que a paciente
estava apresentando vômitos (ciprofloxacino 400mg
endovenoso a cada 12 horas), analgesia, antieméticos e

[1,2]

[1]

Relato de Caso

Resultados

hidratação.
No segundo dia de internação e quarto dia de

ciprofloxacino, seu exame de urina I ainda apresentava
1 milhão de leucócitos, mas a quantidade de hemácias
na urina havia apresentado melhora (60 mil
hemácias/campo) e o teste de nitrito era negativo.

O leucograma mantinha-se com desvio à esquerda e
elevação dos bastonetes (33%), a uréia e creatinina
séricas sofreram elevação (139mg/dl e 3,3mg/dl,
respectivamente), sua hemoglobina e hematócrito
correspondiam a 10,8g/dl e 32,4%, respectivamente e a
contagem de plaquetas da paciente correspondia a
37x10³/mm³.

No terceiro dia de internação e quinto dia de
ciprofloxacino, apesar da paciente estar apresentando
melhora, sua quantidade de plaquetas havia diminuído
para 17x10³/mm³, a uréia sérica havia sofrido elevação
para 143mg/dl e a creatinina sérica decresceu para
2,3mg/dl.

No quarto dia de internação e sexto dia de
ciprofloxacino, à paciente apresentou hemorragia
conjuntival associada a menor contagem de plaquetas
(14x10³/mm³) e foi colhido o mielograma, o qual
demonstrou número mormal de megacariócitos, sendo
optado por suspender a administração de
ciprofloxacino e substituí-lo por ceftriaxone 2g
endovenoso uma vez ao dia. Ainda no quarto dia de
internação, optou-se por transfundir 7 concentrados de
plaquetas, já que a paciente seria submetida à
cistoscopia e ureteroscopia, os quais não chegaram a
ser realizados, uma vez que a paciente começou a
apresentar melhora clínica. Além disso, seus níveis de
uréia e creatinina séricas começaram a demonstrar
melhora (125mg/dl e 1,9mg/dl, respectivamente), bem
como as taxas de hemoglobina e hematócrito (11,5g/dl
e 35,7%, respectivamente). Foram realizados
ultrassonografia e tomografia computadorizada de
vias urinárias, que demonstraram dilatação da pelve
renal, com cálculo visível em ureter esquerdo.

Embora a paciente começasse a apresentar melhora
clínica, decidiu-se por mantê-la hospitalizada por mais
alguns dias para monitorar sua função renal e
trombocitopenia.

Após a suspensão do uso do ciprofloxacino, o
número de plaquetas começou a aumentar
continuamente, quinto dia de internação: 44x10³/mm³,
sexto dia de internação: 48x10³/mm³ e no sétimo dia de
internação: 133x10³/mm³ (Gráfico 1).

A paciente recebeu alta no oitavo dia de internação,
sua contagem de plaquetas correspondia a
237x10³/mm³. Os níveis de uréia e creatinina séricas
voltaram ao normal (24mg/dl e 1,2mg/dl,
respectivamente), bem como os outros valores
laboratoriais, exceto os níveis de hemoglobina e
hematócrito (10,7g/dl e 33,7%, respectivamente). Além
da melhora tanto clínica quanto laboratorial da
paciente, esta recebeu orientações gerais sobre o
tratamento e foi encaminhada ao ambulatório de
Urologia para o tratamento da litíase em ureter.
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DISCUSSÃO
O ciprofloxacino é uma quinolona, boa alternativa

para infecções urinárias altas. Suas principais reações
adversas são os sintomas gastrointestinais (náuseas,
vômitos, diarréia e anorexia), que ocorrem em 4% dos
pacientes que fazem uso da droga. Em raros casos
ocorrem leucopenia, eosinofilia e discretas elevações
das transaminases séricas .

O temafloxacino (uma quinolona) foi removido do
mercado por seu fabricante, pois 1 em cada 5.000
prescrições resultava em hemólise, insuficiência renal,
trombocitopenia e/ou coagulação intravascular
disseminada. Tais reações foram raramente
observadas com outras quinolonas .

Na literatura, há poucos relatos de trombocitopenia
induzida por ciprofloxacino. É difícil até mesmo
encontrar dados acerca da incidência de tais alterações
em pacientes que fazem uso da medicação. Estima-se
que em 0,01% (inclusive) a 0,1% (exclusive) dos
indivíduos que utilizam o ciprofloxacino cloridrato,
ocorram alterações hematológicas como anemia,
leucopenia (granulocitopenia), leucocitose, alteração
dos valores de protrombina, trombocitopenia e
trombocitose .

Há cinco mecanismos potencialmente envolvidos e
conhecidos na trombocitopenia induzida por drogas, a
saber : droga ligada ao anticorpo plasmático promove
a captura do imunocomplexo pelo receptor do
fragmento Fc da imunoglobulina, presente na
membrana da plaqueta; anticorpo liga-se diretamente
à droga que está adsorvida à superfície da plaqueta;
droga adsorvida à plaqueta sofre alterações da
conformação, tornando-se imunogênica, o que
promove a produção de anticorpos que se ligam à
plaqueta; droga ligada à plaqueta promove alteração
na conformação de constituintes normais da plaqueta,
havendo a produção de anticorpos contra a plaqueta e
anticorpo reconhece novos epítopos na plaqueta e na
droga adsorvida a ela.

Tais mecanismos não são mutuamente exclusivos,
isto é, vários podem ocorrer no mesmo indivíduo. No
caso que descrevemos, é provável que a
trombocitopenia tenha sido induzida pelo uso do
ciprofloxacino, uma vez que não encontramos outro
fator desencadeante mais provável.

A paciente não apresentava co-morbidades que
pudessem justificar tal alteração hematológica. A
infecção não parece ter causado a queda da contagem
de plaquetas, uma vez que tal fenômeno é mais comum
em sepse e nossa paciente, no entanto, apresentava
melhora clínica, a despeito da progressiva
plaquetopenia .

Em outros relatos de casos de trombocitopenia

[4]

[5]

[3]

[1]

[2]

provavelmente induzida por drogas, havia ligeira
predominância da incidência em mulheres (59%),
pacientes com idade média de 53 anos. Nos casos
encontrados na literatura, havia rápida recuperação
da contagem de plaquetas após a suspensão da droga
em questão (cerca de uma semana) , como no caso que
descrevemos, uma vez que a elevação dos níveis de
plaquetas não pode ser justificada pela transfusão, haja
visto que 1 unidade de concentrado de plaquetas eleva
em apenas 6x10³/mm³ a contagem de plaquetas . Além
disso, em estudo de pacientes com trombocitopenia de
até 10x10³/mm³, coletou-se sangue venoso, para
obtenção de plasma rico em plaquetas, ao qual se
adicionou . Imediatamente após a infusão das
plaquetas marcadas, cerca de 25 a 35% delas são
retiradas da circulação e concentradas no baço .

Em três casos que relacionavam a trombocitopenia
ao uso do ciprofloxacino, não havia a descrição de
manifestações clínicas da trombocitopenia; no nosso
caso, porém, a paciente apresentou hemorragia
conjuntival, apesar de sua contagem de plaquetas não
ter atingido níveis inferiores aos dos pacientes dos
relatos citados .

Diante desse caso de tromboci topenia
provavelmente induzida pelo uso do ciprofloxacino,
uma reação adversa com pequena incidência, de
acordo com dados da literatura, é necessário estar
atento à possibilidade de ocorrência dessas reações
causadas por fármacos, especialmente antibióticos,
principalmente se considerarmos medicações com uso
em larga escala, nas últimas décadas.

[2]
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Gráfico 1: Número de plaquetas em relação à suspensão do uso do ciprofloxacino  (na dose de 400mg por via endovenosa).
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