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EDITORIAL

      No dia 1 de Junho de 2009, a Anatomia Brasileira acordou mais 
triste devido ao falecimento do Prof. Dr. Valdemar de Freitas, 
ilustre anatomista e artista. Segundo palavras de inúmeros mestres, 
o Prof. Valdemar era um dos mais brilhantes morfologistas de sua 
época.
      Iniciou suas atividades na década de 1970 e permaneceu até sua 
aposentadoria como Professor Titular do IB da UNESP, Campus 
Botucatu, onde por muitas vezes escutamos que lá era o berço da 
ANATOMIA CAIPIRA; caipira mas nobre e de qualidade, além de 
ser formadora de muitos anatomistas e pesquisadores distribuídos 
hoje pelo Brasil.
   Em Botucatu, o Prof. Valdemar desenvolveu tanto seu lado 
Educador quanto o lado Pesquisador, dois pilares do ensino 
superior que o professor sempre defendeu e que o credenciaram 
para ser um grande colaborador do Conselho Científico da nossa 
querida Revista Perspectivas Médicas.
      Não bastassem todas essas características, o Prof. Valdemar era 
uma pessoa maravilhosa, de caráter e humildade inquestionáveis. 
Assim, nosso profundo respeito.
  Neste número da revista poderemos apreciar, na
íntegra, trabalhos oriundos do PIBIC/CNPq, distribuídos em 
artigos experimentais e clínicos, além dos resumos de todos os 
trabalhos de Iniciação Científica da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí (FMJ) realizados no período 2008-2009.
Boa leitura.

Corpo Editorial
Revista Perspectivas Médicas e Anatomia

- Departamento de Morfologia e Patologia Básica - FMJ.

Nota de pesar

O Periódico Perspectivas Médicas é o órgão de publicação científica da Faculdade 
de Medicina de Jundiaí, S.P., com sede à Rua Francisco Telles, 250, Bairro Vila 
Arens - Jundiaí, SP. - CEP 13202-550. Fone/Fax: (0xx11) 4587-1095. A Revista não 
aceita, em hipótese alguma, matéria científica paga em seu espaço editorial, 
embora aceite colaborações financeiras para viabilizar a continuidade de sua 
publicação, cedendo eventualmente espaços para anúncios relacionados à Saúde. 
O exemplar encontra-se na íntegra no site www.fmj.br, possibilitando "downloads" 
porém é proibida sua reprodução, total ou parcial, para quaisquer finalidades, sem 
autorização escrita e assinada pelo Editor.
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Palavras-chave: anatomia, nervo tibial, tarso. 
Key words: anatomy, tibial nerve, tarsal.

      The tibial nerve is one of the divisions of the sciatic 
nerve and presents a back and medial trajectory in the 
lower member. In the ankle, it is located in the tarsal 
tunnel with vascular and tendon structures. In 
abnormalities at this local, the individual is able to stay 
predisposed to the Tarsal Tunnel Syndrome. Thus, the 
aim of this work was to analyze the topography of the 
tibial nerve inside in the tarsal tunnel. For this, were 
used cadaveric pieces and it was made morphological 
analysis on the medial region of the ankle. The results 
showed in the majority of the samples, that the nerves 
and tibial vessels were located inside the triangulate 
area delimited by the medial malleolus, calcaneus bone 
and human Achilles tendon, that also were references 
for the metric takings performed. After this evaluation it 
is possible to conclude that the distribution of the vessels 
and nerves structures can contribute for complications 
in this region of the human body. 
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     O nervo tibial é uma das divisões do nervo ciático e 
apresenta um trajeto póstero-medial no membro 
inferior. No tornozelo, localiza-se no túnel do tarso 
juntamente com outras estruturas vasculares e 
tendinosas. Nos casos de anormalidades neste local, o 
indivíduo pode ficar predisposto à síndrome do túnel do 
tarso. Assim o objetivo do presente trabalho foi analisar 
a topografia do nervo tibial dentro do túnel do tarso. 
Para isto foram usadas peças cadavéricas e feitas 
análises morfológicas e métricas da região medial do 
tornozelo. Na maioria das amostras, o feixe 
vasculonervoso tibial posterior localizou-se dentro de 
uma área triangular delimitada pelo centro do maléolo 
medial, calcâneo e tendão calcanear que também foram 
referências para as tomadas métricas efetuadas. Após 
estas avaliações pode-se concluir que a distribuição das 
estruturas vasculonervosas pode contribuir para 
complicações que atingem esta região do corpo 
humano.

INTRODUÇÃO

       O túnel do tarso é um canal osteofibroso localizado 
medialmente na região do tornozelo e se estende do 
maléolo medial ao osso calcâneo. O teto deste túnel é 
formado pelo retináculo dos flexores e o conteúdo é 
representado pelo nervo tibial e suas ramificações em 
nervos plantares, vasos tibiais posteriores, tendões dos 
músculos tibial posterior, flexor longo dos dedos e do 
hálux e suas respectivas bainhas sinoviais. Estas 
estruturas são contidas por compartimentos distintos 
formados por septos fibrosos, que se projetam da 
superfície interna do retináculo flexor ao periósteo do 

(1)calcâneo . Devido às estruturas inelásticas que 
delimitam o túnel do tarso, pode-se aferir que 
anormalidades na região medial do tornozelo podem 
predispor o indivíduo ao aparecimento da síndrome do 
túnel.
       O termo síndrome do túnel do tarso foi introduzido 

(2)em 1962 por Keck e Lam , referindo uma neuropatia 
compressiva do nervo tibial ou de um dos seus ramos ao 
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     Foram utilizadas 24 peças cadavéricas de ambos os 
sexos, previamente dissecadas e pertencentes ao 
laboratório de Anatomia Humana do Departamento de 
Morfologia e Patologia Básica da Faculdade de Medicina 
de Jundiaí e do Departamento de Anatomia do ICB da 
Universidade de São Paulo. 
       As regiões do túnel do tarso foram 
fotodocumentadas e analisadas buscando as possíveis 
variações e relações anatômicas do nervo tibial durante 
sua passagem pelo túnel do tarso. 
    Através de um paquímetro de precisão 0,05 mm da 
marca Mitutoyo, foram realizadas as seguintes tomadas 
métricas (Figura 1):
 1 - distância do centro do maléolo medial ao tendão 
calcanear;
 2 - distância do centro do maléolo medial ao nervo tibial;
 3 - distância do tendão calcanear ao nervo tibial;
 4 - distância do centro do maléolo medial ao calcâneo; 
 5-  distância do calcâneo ao tendão calcanear. 

Figura 1. Representação esquemática do túnel do tarso. Em 
vista medial observa-se N- nervo tibial, Mm- maléolo medial, 
C- calcâneo e TC- Tendão calcanear. Tomadas Métricas: 1- 
distância do centro do maléolo medial ao tendão calcanear, 2- 
distância do centro do maléolo medial ao nervo tibial, 3- 
distância do tendão calcanear ao nervo tibial, 4- distância do 
centro do maléolo medial ao calcâneo, 5-  distância do 
calcâneo ao tendão calcanear. 

       Na análise morfológica notou-se que a bifurcação 
infra-maleolar do nervo tibial em ramos plantar medial 
e lateral ocorreu em 79% dos casos, considerando o 
centro do maléolo medial como referência. No restante 
da amostra, esta bifurcação ocorreu na posição supra-
maleolar. No túnel do tarso verificou-se a relação 
topográfica do nervo tibial com os vasos tibiais 
posteriores e os tendões dos músculos flexor longo dos 
dedos, flexor longo do hálux e tibial posterior e com o 
retináculo flexor. O feixe vasculonervoso tibial foi 
localizado, predominantemente, dentro de uma área 
triangular delimitada pelo centro do maléolo medial, 
calcâneo e tendão calcanear (Figura 2).

Figura 2: Fotografia da região medial do tornozelo. 
Evidencia-se a topografia do feixe vásculo nervoso tibial (NV) 
dentro de uma área triangular delimitada pelo maléolo 
medial (Mm), osso calcâneo (C) e tendão calcanear (TC). 
Observa-se também a localização deste feixe entre o músculo 
flexor longo dos dedos (FD) e músculo flexor longo do hálux 
(FH). 5x.
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nível do retináculo dos flexores e no interior do túnel do 
(3)tarso . A etiologia desta doença pode estar relacionada 

com fatores intrínsecos e extrínsecos. As causas 
intrínsecas compreendem a qualquer lesão expansiva 
que se desenvolva no túnel do tarso como os gânglios 
císticos, lipomas, tumores da bainha nervosa, sarcomas 
sinoviais e varicosidades. As causas extrínsecas incluem 
fatores biomecânicos que aumentem a tensão ao longo 
do retináculo flexor, como deformidades do pé, traumas, 
hipertrofia do músculo abdutor do hálux, tendinites, 
bursite subcalcânea, espessamento do retináculo e 

(4,5)causas idiopáticas . 
   Os sintomas da síndrome do túnel do tarso são 
variáveis por dependerem do nível da compressão, da 
sua duração, intensidade e dos ramos nervosos afetados. 
De maneira geral, os pacientes apresentam sintomas 
vagos de dor e parestesia, queimaduras dolorosas, 
atrofia dos músculos intrínsecos de pé e sinal de Tinel 
positivo, sendo caracterizado pela radiação de dor 

(5,6, 7)durante a percussão sobre o túnel do tarso . 
     Quanto à avaliação clínica desta síndrome, nota-se 
que, anteriormente, estava embasada apenas no exame 
clínico e em estudos da condução nervosa. Atualmente, 
por sua capacidade de evidenciar com clareza o 
conteúdo do túnel do tarso, a ressonância magnética 
(RM) tem demonstrado ser útil na avaliação da presença 

(5,8)e extensão das lesões na região do túnel . Em 
complemento, a avaliação física tem importância no 
diagnóstico no que se refere à palpação e testes manuais 
especiais, sendo assim de extrema importância o 
conhecimento da anatomia do túnel do tarso pelo 
profissional da saúde. Desta maneira, o objetivo deste 
trabalho foi oferecer dados morfométricos e anatômicos 
da região medial do tornozelo para contribuir no 
conhecimento detalhado do túnel do tarso e seu 
conteúdo, em especial, do nervo tibial.

Perspectivas Médicas, 20(1):5-8, jan/jun 2009.
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      A disposição da artéria e veias tibiais posteriores em 
relação ao nervo tibial apresentou-se de maneira 
bastante variada, sendo que ora esses vasos 
encontravam-se anteriormente e ora posteriormente ao 
nervo tibial. Além disso, notou-se que em algumas peças 
cadavéricas os vasos tibiais posteriores estavam  
profundos ou superficialmente ao nervo tibial (Figura 
3). 

Figura 3: Fotografia da região medial do tornozelo. Em A e B 
notam-se a disposição anterior e posterior do nervo tibial (N) 
em relação aos vasos tibiais posteriores (V), respectivamente. 
Indicados: Maléolo medial (Mm) e Tendão calcanear (TC). 5x.

      Os resultados morfométricos estão representados no 
Gráfico 1, onde nota-se as dimensões métricas da região 
medial do tornozelo, bem como as medidas 
padronizadas para melhor delimitação da localização 
do nervo tibial e sua bifurcação.

descompressão das estruturas que delimitam esta 
região possa ser realizada de maneira mais eficaz sem 

(10)que haja uma iatrogenia . Assim, observa-se na 
literatura a existência de trabalhos anatômicos e 
morfométricos do nervo tibial e sua relação no túnel do 
tarso, demonstrando dados morfológicos para o 

(10, conhecimento anatômico mais preciso desta região
11,12,13,14). 

     Moraes Filho et al descreveram que a divisão do nervo 
tibial em nervo plantar medial e lateral ocorreu em 
31,57 por cento proximalmente ao túnel do tarso, em 
2,63 por cento à entrada desse e 65,78 por cento no 

(12)interior do túnel . Nos resultados apresentados por 
Fernandes et al, a bifurcação do nervo tibial ocorreu no 
interior do túnel do tarso em 86,7% das amostras e esta 
divisão ocorreu em proporções iguais nas regiões do 
eixo calcâneo-maleolar bem como numa posição 

(11)superior e inferior a este eixo . Tal dado não coincide 
com os achados morfológicos de nossa pesquisa, onde 
notamos que a bifurcação do nervo tibial em ramos 
plantar medial e lateral predominou na posição 
inframaleolar. Foi estudada a região tarsal de 30 
membros inferiores de cadáveres e concluído que os 
resultados encontrados diferem quanto ao descrito na 
literatura, pois apenas 16,6% dos casos apresentavam 

(13)uma divisão alta do nervo tibial .
      Calderon et al, descreveram que na altura do maléolo 
medial e sobre a margem superior do músculo abdutor 
do hálux estavam localizados, de anterior para 
posterior, os vasos tibiais posteriores e o nervo tibial, 
este último em posição posterolateral e recoberto 

(14)parcialmente pelos vasos tibiais posteriores . Em 
nosso trabalho notamos várias maneiras de disposição 
dos vasos tibiais posteriores em relação ao nervo tibial. 
Assim, verificamos casos em que esses vasos 
encontravam-se anteriormente, posteriormente ou 
profundamente ao nervo tibial.
     A relação da bifurcação do nervo tibial na altura do 
retináculo flexor e com os tendões dos músculos flexor 
longo dos dedos e tibial posterior também foi notada 
nas amostras. Sendo assim, podemos inferir que 
ossificação deste retináculo e inflamações tendinosas 
podem levar a uma compressão do nervo tibial, 
provocando a síndrome do túnel do tarso. Tal fato 
também foi descrito por Ndiaye et al ao estudarem a 
anatomia topográfica do nervo tibial com o maléolo 

(15)medial .
     Os valores morfométricos obtidos podem ser tomados 
como parâmetros para a localização mais precisa da 
área do túnel do tarso, contribuindo assim para o 
melhor reconhecimento dos componentes anatômicos 
que delimitam e compõem o túnel do tarso. SORA et al 
verificaram que o nervo tibial em relação ao tendão 
calcanear e ao maléolo medial estava a uma distância 

(16)de 2,4cm e 2,5cm, respectivamente . Em nosso 
trabalho estas medidas foram 1,65cm e 3,25cm. Tal 
divergência se dá pelo fato de que o autor acima usou a 
articulação tibiotalar como referência, enquanto em 

Gráfico 1. Média das distâncias estudadas para a topografia 
do túnel do tarso. 1- distância do centro do maléolo medial ao 
tendão calcanear, 2- distância do centro do maléolo medial ao 
nervo tibial, 3- distância do tendão calcanear ao nervo tibial, 
4- distância do centro do maléolo medial ao calcâneo, 5- 
distância do calcâneo ao tendão calcanear. 

     O túnel do tarso é uma região que abriga importantes 
estruturas tendinosas e neurovasculares e quando 
comprometido pode acarretar consequências clínicas 
manifestadas por dor decorrente da compressão do 
nervo tibial. Uma vez diagnosticada a síndrome do túnel 
do tarso e concluindo que a cirurgia é necessária, esta 
deve ser realizada visando à descompressão do nervo 

(9)tibial . Desta maneira, ressalta-se a importância do 
conhecimento da anatomia do tornozelo, em especial do 
túnel do tarso, para que a abordagem cirúrgica para a

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
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nossa pesquisa foi padronizada uma linha imaginária 
horizontal ao centro do maléolo medial.
   Através dos resultados morfológicos e métricos 
obtidos nesta pesquisa acreditamos que a compreensão 
detalhada da anatomia do túnel  do tarso 
principalmente no que se refere à topografia do nervo 
tibial, pode oferecer condições mais precisas ao clínico 
durante uma avaliação física e no procedimento 
cirúrgico, além de contribuir para o entendimento de 
complicações que atingem esta região do corpo 
humano.
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exposição passiva ao cigarro, detectando os efeitos na 
variação de peso corporal destes animais em um 
período prolongado de exposição aos agentes do 
cigarro. Um total de 20 roedores wistar fêmeas foram 
divididos em 2 grupos experimentais: grupo controle 
com 10 animais não fumantes passivos e um grupo 
tratado com 10 animais expostos ao tabagismo crônico 
passivo. Durante o período experimental todos os 
animais foram submetidos a análises de peso corporal e 
consumos de sólido e líquido. Os resultados 
demonstraram nos animais fêmeas submetidos à 
fumaça de cigarro um consumo de sólido e líquido 
significantemente maior do que nos animais controles, 
contudo não se observou diferenças na variação de peso 
corporal entre os grupos estudados. Assim, pode-se 
concluir que não ocorreram diferenças na variação de 
peso corporal nos animais do gênero feminino, 
submetidos ao tabagismo passivo crônico, contudo, 
estes dados não esclarecem totalmente os efeitos da 
fumaça passiva do cigarro sobre as alterações do 
metabolismo corporal nestes animais, necessitando-se 
mais estudos.

   In the America, approximately 2.200 youths 
experience the cigarette daily by the first time, and 
approximately 830 become regular users. Present facts 
show that the dependence to the cigarette is responsible 
for many illnesses and 4 millions deaths annually in the 
world, and more, the active smoke can predispose to 
alterations in the corporal weight. However, doubts still 
exist if the passive tobacco smoke exposition to the 
cigarette can be related to these alterations. Like this, 
the aim of this study was to evaluate the body weight of 
female rats after passive and long-term exposition to 
the cigarette, detecting the effects in the variation of 
body weight of these animals. A total of 20 rodents 
wistar were divided in two experimental groups: group 
control with 10 animals non passive smokers and a 
group with 10 animals submitted to passive chronic 
tabagism. During the experimental period all animals 

Body weight evaluation of female rats (Rattus wistar) submitted to
long-term passive tabagism.

Palavras-chave: peso corporal, tabagismo, fumar passivo.
Key words: body weight, tabagism, passive tobacco smoke.
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RESUMO

ABSTRACT

   Nas Américas, aproximadamente 2.200 jovens 
experimentam cigarro diariamente pela primeira vez, e 
aproximadamente 830 tornam-se usuários regulares. 
Dados atuais demonstram que a dependência ao cigarro 
é responsável por inúmeras doenças e por 4 milhões de 
mortes anualmente no mundo. Além disso, o fumo 
quando atuando de forma ativa pode predispor a 
alterações no peso corporal. Contudo, ainda existem 
dúvidas se a exposição passiva ao cigarro pode estar 
relacionada a estas alterações. Assim, o objetivo do 
presente estudo foi avaliar o peso corporal de ratas após 
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exposição ao cigarro a alterações metabólicas. Misra & 
Nguyen (1999), estudando a exposição ambiental aos 
agentes da fumaça do cigarro em mulheres grávidas, 
demonstraram que estas apresentaram filhos com 

(22)menor peso corporal , de forma similar a estudo que 
avaliou 6.866 recém-nascidos, onde as mães eram 
fumantes e não fumantes, os resultados demonstraram 
que os recém-nascidos de 1.797 mães fumantes 
apresentavam peso corporal menor que os recém-

(23)nascidos de mães não fumantes . Chen (1994), 
estudando 3.285 crianças observou que a incidência de 
hospitalização por doenças respiratórias causadas pela 
exposição ao cigarro é maior em crianças de menor peso 
corporal e expostas a fumaça de cigarro ambiental, 

(24)podendo haver correlação desses fatores .
        Apesar disto, estudo acompanhando um grupo de 
1.328 mulheres grávidas, onde 30,6% destas 
declararam estarem expostas a fumaça de cigarro de 
forma passiva, demonstrou que a exposição passiva ao 
cigarro não está relacionada a alterações de peso 

(25)corporal .
         A dependência direta ao tabaco é considerada uma 
doença e acarretam inúmeros problemas de saúde, 
inclusive alterações do metabolismo e peso corporal. 
Contudo, ainda não foi determinado totalmente se a 
exposição passiva ao cigarro pode estar relacionada a 
estas alterações. Assim, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar o peso corporal de roedores wistar fêmeas após 
exposição passiva ao cigarro, detectando os efeitos na 
variação de peso corporal destes animais em um 
período prolongado de exposição aos agentes do 
cigarro.

     No presente estudo foram utilizados 20 roedores 
(rattus wistar) do gênero feminino divididos em 2 
grupos: 10 ratos não fumantes passivos (grupo I 
controle) e 10 ratos fumantes passivos (grupo II 
tratados) na faixa etária de 12 semanas pesando em 
média 400 gramas, provenientes e mantidos sob 
condições padronizadas de ambiente e tratamento no 
Biotério da Faculdade de Medicina de Jundiaí (de 
acordo com as normas de experimentação em animais-
COBEA). Os animais do grupo II foram expostos 
diariamente por um período de 1 hora durante os 7 dias 
da semana a fumaça de cigarro de teor de alcatrão 

(26)médio por um período total de 6 meses . Da mesma 
forma, os animais do grupo I foram manipulados 
diariamente, previamente e em outro ambiente, 
evitando contaminação com resíduos do cigarro, para 
simular as condições experimentais do tratamento. Os 
animais do grupo I foram controles negativos do grupo 
II comprovadamente fumante passivo. Durante o 
período experimental, todos os animais de ambos os 
grupos foram submetidos a mensurações semanais dos 
consumos de líquido e sólido, além da variação do peso

were submitted to the analysis of body weight and 
consumption of solid and liquid. The results showed in 
the animal submitted to the smoke of cigarette a bigger 
consumption of solid and liquid, however, were not 
observed differences in the body weight variation 
between the experimental groups. Thus, it can be 
concluded that no differences occurred in the variation 
of body weight, however, these facts do not clear entirely 
the effects of the passive tabagism about the alterations 
of the corporal metabolism in these female animals, 
needing more studies.

   Nos EUA, 2.200 jovens experimentam cigarro 
diariamente pela primeira vez, e aproximadamente 830 

(1)tornam-se usuários regulares .
    Dados atuais demonstram que a dependência ao 
cigarro é responsável por 4 milhões de mortes 
anualmente no mundo, sendo que isto se deve a fatores 
culturais, fácil acesso a esta droga, influência familiar e 

(2)marketing industrial .
       Do cigarro pode-se isolar mais de 4.000 substâncias, 
sendo a nicotina responsável pela dependência, dentre 

(3,4,5,6)outros efeitos nocivos . Os efeitos locais do tabaco na 
cavidade bucal e em suas estruturas anexas onde ocorre 
o maior contato, predispõem à ocorrência de lesões pré-

(7,8,9,10,11,12,13,14,15)cancerígenas e cancerígenas .
       Não somente as ações ativas sistêmicas ou locais do 
tabaco são descritas na literatura. Goodwin (2007), 
analisando 4.500 crianças, observou que o aumento do 
consumo de cigarro entre os adultos, principalmente 
entre mulheres, causou aumento de casos de asma entre 

(16)as crianças . Chatzimichael et al. (2007), estudando 
240 crianças com bronquite entre 6 meses e 2 anos de 
idade, sendo 137 meninos e 103 meninas, observaram 
que 50,80% apresentaram bronquite severa 

(17)relacionada à exposição passiva ao tabaco . Indivíduos 
entre 2 e 12 anos de idade apresentaram relação entre 
infecções do trato respiratório e a exposição ao tabaco 

(18)em 87,3% dos casos avaliados .
    Também é descrita na literatura a relação da 
morbidade cardíaca em relação à exposição ao tabaco. 
Heidrich et al. (2007), estudando as estimativas de 
mortalidade em casos de fumantes passivos, 
observaram que diariamente 10 casos de doenças 
coronarianas na Alemanha estão relacionados ao 

(19)tabaco . Felber et al. (2007), estudando 1.218 
indivíduos não fumantes, com idade média de 50 anos, 
mas expostos ao vício passivamente, observaram que 
esta exposição aumentou o risco de doenças cardíacas e 

(20)distúrbios no sistema nervoso autônomo . Contudo, 
Hassan et al. (2007) observaram em 808 indivíduos que 
apresentaram adenocarcinoma pancreático, que não 
existia aumento significante no risco e desenvolvimento 
desta doença entre os fumantes passivos, demonstrando 
que a associação entre o cigarro e o risco de alterações 
celulares em diferentes tecidos necessita de mais 

(21)estudos . Além disso, alguns estudos relacionam a 
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corporal no início e no final do experimento.
      O estudo estatístico foi realizado para as seguintes 
variáveis: peso corpóreo inicial (g), peso corpóreo final 
(g), consumo de ração (g) e consumo de líquido (ml), 
através da técnica de análise de variância (não 
paramétrica), complementada com o teste “T” 

(27)envolvendo todos os grupos .

    Os animais foram submetidos ao período 
experimental e observou-se que após o período de seis 
meses de tratamento não ocorreram diferenças 
significativas em relação à variação de peso corporal 
(peso final – peso inicial) entre os grupos estudados. 
Contudo, foram detectadas diferenças nos consumos de 
sólido e líquido entre estes animais, sendo que os 
animais submetidos à exposição passiva aos agentes da 
fumaça do cigarro apresentaram maiores consumos de 
ração e água (Tabela 1).

   Os resultados demonstraram que nos animais 
submetidos à exposição passiva e prolongada aos 
agentes do cigarro, não se observou diferenças 
significantes em relação à variação de peso corporal, 
contudo estes animais apresentaram maiores consumos 
de sólido e líquido quando comparados aos animais do 
grupo controle, podendo estar relacionados a uma 
deficiência na absorção dos alimentos consumidos. Este 
fato foi também detectado por outros autores, que 
verificaram que a ação sistêmica da nicotina do cigarro 
administrada por via oral durante 10 dias em ratos, 
pode levar a alteração nos tecidos dos tubos digestórios, 

(28)prejudicando a absorção dos alimentos . Contudo, a 
não significante variação de peso corporal em relação 
aos animais controles no presente estudo, demonstrou 
que pode não ter ocorrido comprometimento 
nutricional dos animais submetidos passivamente à 
fumaça de cigarro.
    Inúmeros trabalhos têm demonstrado que a 
exposição ao cigarro de forma ativa ou passiva pode 
causar diferentes doenças, inclusive distúrbios 
metabólicos, incluindo alterações de peso corporal. 
Chiolero et al., (2008) citam que a exposição 
prolongada ao cigarro pode levar a um aumento do 

Tabela 1:
(peso final – peso inicial) e consumos de líquido e sólido 
segundo comparação entre grupos.

 Média e desvio-padrão de variação de peso 

peso corporal, pois os fumantes crônicos tendem a se 
(29)alimentar mais .

      Contudo, no presente estudo, a exposição passiva e 
prolongada aos agentes da fumaça do cigarro não 
provocaram alterações significantes no peso corporal, 
mesmo sendo os consumos de sólido e líquido maior 
entre estes animais.
   Em outro estudo foi observado também que não 
ocorreram alterações de peso corporal em mulheres que 
se declararam expostas passivamente à fumaça de 
cigarro, demonstrando que a exposição passiva ao 
cigarro pode não está relacionada a alterações de peso 

(25)corporal .
      Assim, pode-se concluir no presente estudo que os 
animais fêmeas submetidos passivamente e de forma 
prolongada à fumaça de cigarro, apesar de consumirem 
maior quantidade de ração e água, não apresentaram 
diferenças na variação de peso corporal em relação aos 
animais controles. Este resultado contribui para o 
entendimento dos efeitos que a exposição passiva ao 
cigarro faz sobre o peso corporal, mas não esclarece 
totalmente a ação passiva da fumaça de cigarro sobre o 
metabolismo corporal, necessitando-se estudos 
adicionais.
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RESULTADOS

 

*Diferem em 5% de significância 

Grupo Variação de Peso Corporal (g) Consumo Sólido (g) Consumo Líquido (mL) 

Controle 26,98±18,47 3.029,29 ± 4281,1 10.765,20 ± 1.028,5 

Tratado 25,53±17,22 4.935,87 ± 4978,9
*
 14.987,75 ± 1.981,7

* 

Resultado 

Estatístico 

0,50 0,000000000087 

(P<0,05) 

0,00000000000000033 

(P<0,05) 
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       O músculo plantar situa-se profundamente na região 
posterior da perna e pode se apresentar duplicado ou até 
mesmo ausente. Sua importância anatomoclínica está 
no fato de ser uma referência para a localização de 
estruturas neurovasculares, nos diagnósticos clínicos e 
em cirurgias de reconstruções musculocutâneas. Assim, 
o objetivo do presente trabalho foi avaliar a morfologia 
macroscópica do músculo plantar em cadáveres, bem 
como suas relações topográficas com feixes 
vasculonervosos e acidentes ósseos. Os resultados 
demonstraram que o músculo plantar estava presente 
em 64,51% das amostras. O ventre deste músculo 
apresentava-se pequeno e com disposição oblíqua e 
inferior, enquanto o seu tendão tinha uma porção intra e 
outra extramuscular. Também foi observado que o 
músculo plantar apresentava diferentes relações 
topográficas com o feixe vasculonervoso representado 

pelos vasos poplíteos e o nervo tibial. Assim, tendo em 
vista a importância do músculo plantar quanto à sua 
utilização no reconhecimento das estruturas 
anatômicas do compartimento posterior da perna, bem 
como a utilização do seu tendão em cirurgias 
reparadoras, acreditamos ter contribuído com 
informações relevantes para o conhecimento mais 
preciso da topografia do músculo plantar.

    The plantaris muscle is located deeply in the back 
region of the leg and is able to be presented duplicated 
or yet absent. His clinical-anatomy importance is due to 
be a reference for the location of neurovascular 
structures, in the clinical diagnoses and in the 
reconstructive surgeries. Like this, the objective of this 
study was to evaluate the macroscopic morphology of 
the plantaris muscle in cadaveric samples, as well as his 
topographical relations with neurovascular bundles 
and bone accidents. The results showed that the muscle 
was present in 64,51% of the samples. The belly of this 
muscle presented itself small and with lower and 
oblique arrangement, while his tendon had a portion 
intra and another out-muscular. Also it was observed 
that the muscle presented different topographical 
relations with the neurovascular bundle represented by 
the popliteal artery, popliteal vein and tibial nerve. 
Thus, due to the importance of the plantaris muscle and 
his utilization in the recognition of the anatomical 
structures of the posterior region of the leg, as well as 
the utilization of its tendon in surgeries, we believe to 
have contributed with this information for the 
knowledge of the topography of this muscle.

Contribution to the anatomical and morphometric study of the plantaris muscle.

Palavras-chave: músculo esquelético, anatomia, variação.
Key words: skeletal muscle, anatomy, variation.
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RESUMO

ABSTRACT

Artigo recebido em 14 de fevereiro de 2008.
Artigo aceito em 22 de janeiro de 2009.

     ARTIGO ORIGINAL

     O músculo plantar localiza-se profundamente na 
região posterior da perna. Origina-se da parte distal do 
prolongamento lateral da linha áspera e do ligamento 
poplíteo oblíquo da articulação do joelho. Apresenta um 
pequeno ventre fusiforme e um longo tendão delgado 
d i s p o s to  o b l i q u a m e n te  e n t re  o s  m ú s c u l o s  
gastrocnêmios e sóleo, acompanhando a borda medial 

(1)do tendão do calcâneo . O músculo plantar pode 
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        Foram utilizados e avaliados macroscopicamente 
31 membros inferiores dissecados de cadáveres adultos 
formolizados, de ambos os sexos, pertencentes ao 
Departamento de Anatomia da Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP) e do Laboratório de Anatomia 
do Departamento de Morfologia e Patologia Básica da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). A região 
posterior da perna foi fotografada e analisada 
macroscopicamente buscando as possíveis variações e 
relações anatômicas do músculo plantar.
   Para o estudo morfométrico, foram realizadas 
algumas tomadas métricas com auxílio de um 
paquímetro Mitutoyo 0,05mm (Mitutoyo, Japão) 
(Figura 1): 

Figura 1:
perna direita. Tomadas métricas efetuadas da topografia do 
músculo plantar: A- comprimento do ventre muscular; B- 
largura do ventre muscular; C- comprimento do tendão 
extramuscular; D- largura do tendão no terço médio da 
perna, E- distância do ventre muscular ao côndilo medial do 
fêmur, F- distância do ventre muscular ao côndilo lateral do 
fêmur, PL - músculo plantar.

 Representação esquemática da região posterior da 

       A ausência do músculo plantar foi observada em 11 
peças analisadas (Figura 2). Nas demais amostras com 
a presença do músculo plantar, notou-se que o mesmo 
apresentava um pequeno ventre dirigindo-se 
obliquamente e inferiormente bem como a presença das 
porções intra e extramuscular de seu tendão (Figura 3). 
Em 65% destes casos, a extremidade distal do ventre 
muscular localizava-se lateralmente ao nervo tibial e à 
veia poplítea (Figura 3). Nos 35% restantes, o músculo 
plantar  cruzava posteriormente  este  fe ixe  
vasculonervoso (Figura 4). Ramos surais da artéria 
poplítea também se apresentaram cruzando 
obliquamente o ventre do músculo plantar.
       Nas amostras com a presença do músculo plantar 
também observou-se o alargamento do tendão do 
mesmo, bem como sua impressão ao longo do ventre do 
músculo sóleo. Além disso, em 70% das amostras, o 
tendão de inserção distal do músculo plantar estava 
aderido medialmente ao tendão do calcâneo (Figura 5), 
enquanto que nos 30% restantes, localizava-se 
profundamente ou afastado do tendão calcanear 
(Figura 6).

Figura 2: 
ausência do músculo plantar. Indicado: S (músculo sóleo). 5x.

Fotografia da região posterior da perna. Observar a 
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se apresentar de maneira dupla ou ausente, como 
demonstrado em estudos que observaram a sua 

(2,3)agenesia . Erdoes et al. (1994) ressaltaram ainda que 
a variação anatômica do músculo plantar bem como 
sua hipertrofia, pode predispor o indivíduo ao 
aparecimento da síndrome de compressão da artéria 
poplítea, cujos sintomas são isquemia e claudicação do 

(4)membro inferior .
      Alguns estudos relatam a importância deste músculo 
no que se refere à sua topografia em relação ao feixe 
vasculonervoso da fossa poplítea, atuando como guia 

(5,6)em diferentes procedimentos clínicos nesta região . 
Outras pesquisas como a de Hierner (2008) têm 
demonstrado as vantagens da utilização deste músculo 
em casos cirúrgicos de enxertos musculotendinosos. 
Assim este autor, ao estudar os músculos da região 
posterior da perna, observou que o uso dos músculos 
gastrocnêmios e plantar em casos de enxertos 
musculares, apresentaram satisfatória reconstituição 

(7)tanto superficial como profunda .
    Visto a importância anatomoclínica do músculo 
plantar já descrita e enfatizada na literatura, o objetivo 
deste trabalho foi contribuir com maiores informações 
a respeito da topografia do músculo plantar.
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Figura 4: 
cruzamento do músculo plantar (PL) sobre o nervo tibial (T) e 
a veia poplítea (P). 

Fotografia da fossa poplítea do joelho. Note-se o 

Figura 5: 
perna onde verifica o tendão do músculo plantar (TP) junto à 
borda medial do tendão calcanear (TC).

Fotografia da região postero-medial e distal da 

Figura 6:
da perna, onde pode-se observar o tendão do músculo plantar 
(TP) afastado do tendão calcanear (TC).

 Fotografia da região póstero-medial do terço distal 

Perspectivas Médicas, 20(1):13-16, jan/jun 2009.

Figura 3: 
Note-se o ventre do músculo plantar (PL) dirigindo-se 
obliquamente e inferiormente bem como as porções intra e 
extramuscular de seu tendão. Observa-se também a posição 
anatômica da extremidade distal do ventre muscular estando 
lateral ao nervo tibial (T) e a veia poplítea (P). Indicados: GM 
(músculo gastrocnêmio medial) e GL (músculo gastrocnêmio 
lateral). 5x.

Fotografia da região posterior da perna direita. 
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      Quanto aos dados morfométricos, podemos sugerir 
que os valores encontrados podem auxiliar na melhor 
localização e definição do músculo plantar no que se 
refere à sua anatomia de superfície, entretanto não 
foram encontrados relatos científicos com publicação 
de valores métricos do músculo plantar e suas relações 
com estruturas osteomioarticulares.
      Tendo em vista a importância do músculo plantar 
quanto à sua utilização no reconhecimento das 
estruturas anatômicas do compartimento posterior da 
perna, bem como à utilização do seu tendão em 
cirurgias reparadoras, acreditamos ter contribuído 
com informações relevantes para o conhecimento mais 
preciso da topografia do músculo plantar.
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       Os resultados morfométricos estão representados 
no Gráfico 1, demonstrando as dimensões métricas 
referentes à topografia e à morfologia do músculo 
plantar.

Gráfico 1: 
tomadas métricas referentes à topografia do músculo plantar. 
A- comprimento do ventre muscular; B- largura do ventre 
muscular; C- comprimento do tendão extramuscular; D- 
largura do tendão no terço médio da perna, E- distância do 
ventre muscular ao côndilo medial do fêmur, F- distância do 
ventre muscular ao côndilo lateral do fêmur. 

Médias (cm) dos valores encontrados para as 

     Os músculos gastrocnêmio, plantar e sóleo pertencem 
ao grupo dos músculos flexores do compartimento 
posterior da perna, sendo responsáveis pela flexão 
plantar. Além desses, também nessa região encontra-se 
o músculo plantar, que apresenta uma grande 
importância clínica. Sabe-se que esse músculo tem 
muitas variações anatômicas, entretanto poucos relatos 
têm sido divulgados quanto à sua presença dupla em 
uma ou ambas as pernas. Rana et al. (2006) 
presenciaram em um cadáver, a existência da 
duplicidade do músculo plantar em ambas as pernas. 
Em nossa pesquisa, não constatamos a presença dupla 
do referido músculo, o que torna este fato uma rara 
variação anatômica, mas de importância clínica nas 
cirurgias de transferências de tendões e no diagnóstico 

(8)de ruptura muscular . 
     Este músculo vestigial está ausente em 5 a 10% das 
pessoas e quando presente, o seu tamanho e formato são 
muito variáveis. Seu tendão longo e delgado é facilmente 
confundido com um nervo e, portanto, denominado por 
alguns de “nervo do calouro”. O tendão segue 

 (3)distalmente entre o m. gastrocnêmio e o sóleo . Em 
nossa pesquisa, notamos que 11 dos 31 membros 
inferiores analisados não apresentavam o músculo 
plantar. Nas amostras com a presença deste músculo, 
notamos que, na maioria dos casos, o seu tendão 
localizava-se posteriormente e sobre o músculo sóleo e 
na região do terço distal da perna, e medialmente à 
inserção do tendão calcanear na maioria dos casos.

       Quanto à morfologia do músculo plantar, observou-
se que o mesmo apresentava um pequeno ventre 
muscular localizado lateralmente ao feixe 
vasculonervoso na maioria das amostras estudadas, o 
que é um fato importante ao escolher o tendão deste 
músculo em casos de localização de vasos e nervos na 
região poplítea durante uma cirurgia. 
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    Este trabalho procura demonstrar a origem da 
doença discal lombar, discutir a associação 
multifatorial entre predisposição genética e 
degeneração discal e relacionar o surgimento da doença 
aos esforços e microtraumatismos da vida humana. A 
literatura é inconclusiva e o objetivo dos autores é 
enfatizar ambas as possibilidades causadoras da 
doença degenerativa lombar, além de discutir as 
probabilidades genéticas e adquiridas no surgimento da 
doença. Os autores desenvolvem neste trabalho o estudo 
em 40 indivíduos (distribuídos em sexo, idade, profissão, 
peso e altura), submetidos a técnicas neurocirúrgicas de 
hérnia discal lombar e fazem a apresentação dos 
achados cirúrgicos,  antecedentes familiares,  
traumáticos, correlacionando os fatores predisponentes 
da doença e sua expressão genética. São discutidos os 
fatores causadores da doença discal lombar, na busca da 
explicação do  surgimento da doença, se decorrente de 
predisposição genética, de fenômenos traumáticos 

ou de ambos. Os resultados mostram predominância da 
doença em adultos do sexo masculino que exercem 
atividades de trabalho em serviços considerados leves e 
com signif icativos antecedentes da doença 
degenerativa discal lombar na família. Os autores 
concluem haver nítida correlação entre influências 
genéticas e degeneração discal, com grandes 
possibilidades do aparecimento da doença discal 
lombar compressiva.

        This study aims to show the origin of the lumbar disc 
disease, discussing the multi-factorial associations 
between the genetic predisposition factors and disc 
degeneration, as well as associating the origin of the 
pathology to minor traumatisms of everyday life. The 
literature is inconclusive and the authors' objective is to 
emphasize both possibilities as the cause for the lumbar 
degenerative disease and to discuss the genetic and 
acquired probabilities present in the origin of the 
disease. The authors have developed a clinical study of 
40 patients who underwent neurosurgical techniques 
for lumbar disc herniation. The study mentions the 
surgical findings, the family antecedents, previous 
trauma as well as the patients, classified in gender, 
profession, weigth and height. It also examines the 
relationship between the predisponent factors of the 
lumbar disc disease, why the pathology develops, 
arguing whether it is triggered by genetic 
predisposition, traumatic phenomena or both. The 
results show that the disease predominantly appears in 
male adults under light work conditions and whose 
family antecedents present lumbar disc degeneration. 
The authors conclude that there is clear correlation 
between the genetic influence and disc degeneration 
with great probability of the development of lumbar 
disc disease.

        O disco intervertebral é uma estrutura dinâmica, 
que atua como uma articulação entre as vértebras e 
absorve os choques e traumatismos que ocorrem entre 

Lumbar disc hernia disease: predisponent factors and fair genetic expression in
patients treated by neurosurgical techniques.
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INTRODUÇÃO



elas, estando sujeita a alterações anatômicas pelos 
(1)esforços praticados durante a vida . É constituído de 

placas cartilaginosas que são estruturas de cartilagem 
hialina cobrindo o osso e a vértebra e atuam como uma 
camada protetora acima e abaixo, tendo o anel fibroso 
no começo e a placa cartilaginosa, circundando o núcleo 
pulposo e dando o tamanho e forma ao disco, 
protegendo-o.  O núcleo pulposo é o centro 
fibrogelatinoso do disco e sua característica morfológica 
contém fluído que dá hidratação à estrutura e é mantido 
em posição pelo anel fibroso (Figura 1). Patologi-
camente ou com o envelhecimento, podem ocorrer 
rupturas dessas estruturas associadas, com eliminação 
do material discal, mais comumente em direção póstero-
lateral, provocando compressões de estruturas neurais 
com consequente aparecimento de sintomas e sinais de 
compressão radicular. O disco perde o seu conteúdo de 
água, degenera, levando a lesões e fragmentações do 

(1,2)núcleo e fissuras no anel .
      O que a literatura discute é se o surgimento da doença 
discal está ligado a fenômenos da herança genética dos 
portadores com nítida influência familial e 
degenerativa, ou decorre de eventos traumáticos por 
impacto ou esforços sobre a região da coluna espinhal 
lombar. Assim, este trabalho tem por finalidade estudar 
o comportamento da doença discal, baseado no estudo e 
na experiência cirúrgica de quarenta pacientes, 
contribuindo para o entendimento das lesões discais da 
coluna vertebral lombar.

Figura 1:
vertebral e disco lombar (Figura do Netter: Atlas de Anatomia 
humana).

 Esquema demonstrativo da anatomia da coluna 

         Realizou-se o desenvolvimento do estudo a partir 
de 40 pacientes portadores de hérnias discais 
lombares, no período de Janeiro de 2005 a Julho de 
2007 no ambulatório didático da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí, na cidade de Jundiaí, estado de 
São Paulo, submetidos a técnicas neurocirúrgicas para 
retirada dos discos intervertebrais rotos,operados pelo 
mesmo grupo de c irurgiões .  Os  pacientes  
apresentaram idade entre 25 e 69 anos, mediana 44,1 
anos, sendo 23 homens e 17 mulheres, 38 brancos, dois 
negros.

       Verificaram-se índices de massa corporal (IMC) e os 
pacientes foram classificados quanto ao trabalho em 
atividades leves (23), moderadas (9) e ocupação 
pesada(8), de acordo com a carga carregada 
diariamente. A carga leve consiste no esforço em 
levantar até 12 kg e carregar até 6 kg; moderada 
levantar até 20 kg e carregar até 12 kg e pesada 
levantar até 50 kg e carregar até 25 kg.
       Todos os pacientes apresentaram lombociatalgia: 
18 à direita, 16 à esquerda e 6bilateral. Em exames de 
imagem: 20 destes foram submetidos à tomografia 
axial computadorizada (TC), 3 à ressonância 
magnética (RM) e 17 a ambos os exames (TC e RM). 
Foram diagnosticadas hérnias discais lombares, sendo 
um de raiz L4, 21 de raiz L5, 17 de S1 e um de L5 e Sl.
   Em relação aos pacientes, analisaram-se os 
antecedentes familiares, considerando-se a existência 
de doença discal lombar até nos avós. Verificou-se 
ainda a importância dos microtraumatismos da coluna 
lombar durante a vida para os indivíduos selecionados 
e a influência dessas condições no aparecimento da 
doença discal lombar.

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS

     O estudo revelou a predominância de homens 
(57,5%) e 42,5% de mulheres, sendo 38 brancos (95%) 
e 2 negros (5%). Com relação à distribuição por idade, 
5 (12,5%) com idade até 29 anos, 10 (25%) entre 30 e 
39 anos, 12 (30%) entre 40 e 49 anos, 9(22,5%) entre 
50 e 59 anos e 4 (10%) entre 60 e 69 anos.

       Entre os 40 pacientes havia 18 ciatalgias à direita 
(45%), 16 à esquerda (40%) e 6 bilaterais (15%); o 
diagnóstico por imagem foi realizado em 20 TC (50%), 
3 RM (7,5%) e 17 TC+RM (42,5%). Os achados 
mostraram uma hérnia discal entre L3 – L4 (2,5%), 21 
entre L4 – L5 (52,5%), 17 entre L5 – S1 (42,5%) e uma 
entre L4 – L5 e entre L5 – S1 (2,5%). (Figura 2)
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Quanto à ocupação, observou-se na casuística 8 
indivíduos (20%) com trabalho em serviço pesado, 9 
(22,5%) moderado e 23 (57,5%) leve. Em relação ao 
IMC 15 pacientes apresentaram- se entre 20 e 24,9 
(37,5%), 21 entre 25 e 29,9 (52,5%), 3 entre 30 e 34,9 
(7,5%) e um acima de 35 (2,5%).



movimentos de flexão e extensão da coluna lombar 
como importantes fatores implicados na formação das 
hérnias discais lombares; os esforços a que os discos 
estariam sujeitos comprimiriam o núcleo pulposo 
contra o corpo vertebral com fratura da placa 
cartilaginosa. Assim, os movimentos lombares 
provocariam as hérnias discais sobre regiões vertebrais 
predispostas. 

 (9)       Segundo Weinstein  as alterações na nutrição dos 
discos intervertebrais poderão explicar em parte a 
progressiva desidratação espontânea, degeneração e 
colapso do disco observados no homem adulto, com 
espondilose e formação de processos de herniações 
discais. Com a idade, essa degeneração leva a alterações 
biomecânicas, com colapso discal e estreitamento do 
canal neural.

(10)       Yasuma et al.  mostraram por exame histológico 
de 257 discos intervertebrais obtidos em necrópsias e 
em materiais de 441 cirurgias discais, que o fator 
predominante foi a degeneração mixomatosa 
aumentada do anel fibroso com fissuras. A degeneração 
mixomatosa ocorre com maior frequência a partir dos 
30 anos de idade, bem como rupturas do anel fibroso 
que progridem com a idade, com degeneração, 
desidratação e necrose.

(11)   Rauschning  afirmou que as alterações 
degenerativas da coluna lombar ocorrem ao nível das 
regiões de maior movimentação e somente em raros 
casos nas lâminas e pedículos articulares, que são 
regiões de menor mobilidade. Ao mesmo tempo 
ocorreria deformação do disco, espessamento do 
ligamento amarelo e hipertrofia de processos 
articulares, com compressão do canal vertebral.
     Em recente estudo publicado no Journal of Spine 

(4)Europeun (2006) Chan, Song e Cheung  lembraram 
que a doença discal lombar é atribuída ao acúmulo de 

DISCUSSÃO
(2)      Segundo Schlesinger , o surgimento de hérnia discal 

lombar é facilitado por enfraquecimento do anel fibroso 
com extrusão e consequente irritação por compressão 
de raízes nervosas que se dirigem aos forames de 
conjugação e lesão de uma só raiz ou da cauda equina, se 
o material discal for grande e migrar para a luz do canal 
vertebral. Na região lombar as compressões radiculares 
são mais frequentes nos dois últimos interespaços (L4 -
L5) e (L5-S1), o que sugere que a dinâmica das 
alterações histopatológicas se relacione em parte com 
os aspectos dos traumatismos ao nível dessas regiões 
pelos movimentos e ao desgaste normal que ocorre com 

(2,3)a progressão da idade dos indivíduos . Alguns autores 
aceitam os traumatismos como os principais 

(2)responsáveis pelas hérnias discais lombares , mas a 
tendência é considerar uma certa predisposição 
genética na origem da doença, que poderia ser 
agravada pelos fenômenos de microtraumatismos a que 

(4,5)estaria sujeita a região lombar . (Figura 3)

Figura 3:
Ressonância  magnética (B) onde se observam as compressões 
radiculomedulares por hérnias discais (setas). 5x.

 Imagem de Tomografia Computadorizada (A) e de 

(6)      Os estudos evoluem a partir de Nachenson et al. , 
que descrevem o suprimento vascular arterial do 
núcleo pulposo diminuído após a idade de 25 anos, o 
que facilitaria os fenômenos degenerativos dessa 
região a partir dessa idade. Associa-se à falta de 
nutrição das placas cartilaginosas e à presença de 
a v a n ç a d a  d e g e n e r a ç ã o  d i s c a l  o b s e r v a d a  

(2)histologicamente . Os mesmos aspectos foram citados 
( 7 )por Coventry  evidenciando as alterações 

degenerativas discais como responsáveis pelas dores 
lombares após os 25 anos, com degeneração discal 
caracterizada por perda de tecido nuclear, aumento de 
espessura das fibras colágenas e consequente 
ocorrência de fissuras no disco intervertebral. Na 
ausência dessa nutrição haveria diminuição no pH e 
aumento na concentração de ácido láctico, fenômenos 

(8)observados em discos degenerados .
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Figura 2:
Netter: Atlas de Anatomia humana) 

 Anatomia do plexo e raízes lombossacras (Figura do 

      Os antecedentes familiares mostraram 10 pacientes 
com doença discal na família (25%), e na pesquisa de 
antecedentes traumáticos pessoais 8 indivíduos 
apresentaram histórico de lesões traumáticas de coluna 
vertebral lombar (20%).

 (8)     Ninomiya e Muro  relatam a degeneração discal 
como resultado de fissuras circunferenciais na periferia 
do anel fibroso e degeneração do núcleo pulposo, 
destruição da placa cartilaginosa e lesão discal. Os 
autores descrevem os fenômenos degenerativos e os

 

  A  B
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entre 20 e 25 anos, com estudo genético mostrando 
relação entre doença discal, degeneração discal grave e 
dor lombar. Os genes com raras mutações que provocam 
desordens espinhais seriam responsáveis pela produção 
de degenerações discais, como os dois alelos dos genes 
COL 9 A 2 e COL 9 A 3, que atuariam no colágeno IX, uma 
matriz molecular extracelular presente na cartilagem e 
no núcleo pulposo do disco intervertebral. Além disso, 
haveria o efeito da AGRECAN (AGCl), um componente 
proteoglicano da cartilagem e núcleo pulposo, cuja 
função é manter a hidratação da estrutura do disco, por 
atração de moléculas de água através de membranas 

(4)carregadas negativamente. Chan et al.  citam que as 
alterações degenerativas discais são necessárias para a 
ocorrência de herniações discais, e que essas herniações 
por si só não podem ser causa de dor.

(4)     Chan e Song  referem haver vários genes 
identificados como causa de doença discal, mas na 
atualidade somente a associação do VDR e COL 9 A 2 têm 
sido observados na população geneticamente 
predisposta. Os autores lembram que além do estudo 
genético, a observação de famílias com vários membros 
afetados e indivíduos comprometidos em várias 
gerações são outros parâmetros que devem ser 
valorizados.

corporal leve a moderada. Observando-se os 
antecedentes familiares, 25% dos indivíduos tiveram o 
mesmo quadro que seus antecedentes diretos e 20% 
apresentaram histórico de traumatismo em seus 
próprios antecedentes mórbidos. A doença discal é 
complexa, de influências múltiplas, determinada pela 
interação entre genes, desenvolvimento e exposição 
socioambiental.
      A influência genética está intimamente ligada ao 
aparecimento da doença, e chega a ser tão importante 
quanto, ou mais que o tipo de trabalho físico a que o 
indivíduo está submetido. O surgimento em esforços 
laborativos leves (57,5%) é sugestivo de expressão da 
fragilidade no ligamento longitudinal posterior e 
confirmada nos achados anatômicos intraoperatórios. 
Como perspectiva de entendimento deste grupo de 
indivíduos, retrospectivamente, pode-se ampliar a 
pesquisa em genética humana, fazendo a relação com a 
biomecânica e fatores de adaptação. 

        Demonstra-se, portanto, a associação multifatorial 
entre influências genéticas e degeneração discal com o 
risco de desenvolver doença discal. A maior parte dos 
pacientes apresenta-se em atividades de trabalho com 
exposição a esforços leves (57,5%), e em relação ao 
índice de massa corpórea (IMC) observou-se maior 
incidência da lesão discal em indivíduos com massa 
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fatores do desenvolvimento e lesões mecânicas 
primárias da vida humana. Mostraram também uma 
associação entre influências genéticas e degeneração 
discal, e o risco de desenvolver doença discal nos 
indivíduos predispostos torna-se aumentado cerca de 
seis vezes. Os autores referem que a doença discal é uma 
doença complexa, multifatorial determinada pela 
interação entre genes e o desenvolvimento. Os autores 
procuram mostrar a evidência da disposição genética, 

 (6)os genes envolvidos e os processos biológicos .
 (4)       Battie et al. citados por Chan  mostraram estudos 

de associação da genética com a degeneração discal. Os 
autores, por estudo em gêmeos monozigotos com 
diferentes fatores de desenvolvimento, evidenciam que 
haveria relação entre eles. Os estudos dos autores 
procuram associar o efeito de genes nessa doença, como 
o gene receptor de vitamina D (VDR) e os genes de 
colágeno molecular IX (COL 9 A 2) e (COL 9 A 3).

(4)     Segundo Battie, citado por Chan , o VDR é um 
receptor nuclear esteroidal que teria ação sobre a 
mineralização óssea normal e formação óssea, 
associação confirmada em um estudo de 205 pacientes
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Estudo anatômico e morfométrico do espaço subacromial do ombro.

   The subacromion region includes anatomical 
structures and can have predisposition to compressions, 
important for the functionality of the shoulder. 
Additionally, those anatomical structures before/after 
compression can suffer both degenerative alterations 
and calcifications. As alternative to the clinical handling 
can be utilized arthroscopies procedures to evaluate 
advanced lesions and for that it is necessary the 
knowledge of the morphology of this area. Thus, the 
objective of the present manuscript was to analyze the 
morphometry of the subacromion region and for this 
were used cadaveric samples for the anatomical 
measures. In the results were described medium metric 
values obtained, being able to conclude that these data 
are important for the clinical analysis, radiologic and 
during the arthroscopies procedures of subacromion 
region in patients with Impact's Syndrome.

        A região subacromial do ombro é representada pelo 
espaço compreendido entre a cabeça umeral e o arco 
coracoacromial, sendo este último limitado pela porção 
anteroinferior do acrômio, ligamento coracoacromial e 
articulação acromioclavicular. Algumas doenças do 
ombro podem levar à diminuição do espaço entre o 
acrômio e a cabeça do úmero, provocando compressão 
de estruturas anatômicas subacromiais, como por 
exemplo a compressão do tendão da cabeça longa do 
músculo bíceps braquial e do músculo supraespinal, 
além de lesar a bolsa sinovial subacromial. Tal situação 
pode predispor o indivíduo à síndrome do impacto, 
conhecida também como síndrome do pinçamento do 
espaço subacromial. Tal doença manifesta-se por dor, 
degeneração e rigidez articular decorrente da tendinite 

(1)e bursite do ombro . 
      Entre as variadas etiologias da diminuição do espaço 
subacromial, destaca-se o tipo de acrômio da escápula, 
que pode ser reto, curvo ou ganchoso. Esta classificação 
morfológica do acrômio determina uma relação 
importante com o espaço subacromial, pois o acrômio, 
principalmente em formato ganchoso, facilita a 

       A região subacromial contém estruturas anatômicas 
que podem ter predisposição a compressões, 
importantes para a funcionalidade do ombro. Além 
disso, essas estruturas anatômicas antes ou após 
compressão podem sofrer também processos 
degenerativos e calcificações. Como alternativa ao 
tratamento clínico se pode utilizar procedimentos 
artroscópicos para avaliar graus avançados da lesão e 
para isso é necessário o conhecimento morfológico desta 
área. Assim, o objetivo do presente trabalho foi analisar 
a morfometria da região do espaço subacromial e para 
isto foram usadas peças cadavéricas padronizadas onde 
foram realizadas as medidas anatômicas. Nos 
resultados foram descritos valores métricos médios, 
apresentados em tabelas, podendo concluir que estes 
dados são relevantes para a análise clínica, radiológica e 
durante as artroscopias de descompressão subacromial 
em pacientes com síndrome do impacto.

Anatomical and morphometrical study of the subacromial space of the shoulder.

Palavras-chave: ombro, anatomia, acrômio.
Key words: shoulder, anatomy, acromion.
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Figura1:
adotadas na região do ombro. 5x. A= acrômio; PC= 
processo coracóide; TI= tubérculo infraglenoidal; TS= 
tubérculo supraglenoidal; TM= tubérculo maior do 
úmero; 1 a 8= vide no texto. 

    Os valores das medidas adotadas quanto à 
morfometria  do espaço subacromial  estão 
representados no gráfico 1.  Assim, nota-se que o maior 
valor encontrado refere-se à distância do acrômio ao 
tubérculo infraglenoidal, enquanto que o menor valor 
foi para distância do processo coracóide ao tubérculo 
supraglenoidal. Valores semelhantes foram observados 
ao comparar a variável acrômio - processo coracóide 
com acrômio - tubérculo maior do úmero. Não foi 
observada diferença entre os antímeros direito e 
esquerdo. 

Gráfico 1: 
morfometria do espaço subacromial.

     Como alternativa ao tratamento da síndrome do 
pinçamento subcromial em lesão de grau mais 
avançado pode ser utilizada a acromioplastia via 
artroscópica, tendo como objetivo realizar uma 
descompressão subacromial. Entre as vantagens desta 
técnica está a melhor funcionalidade pós-operatória, 
recuperação mais rápida do paciente e menor 

(5,6,7)probabilidade de complicações . Entretanto há a 
necessidade de um conhecimento da anatomia da 
região subacromial para que se possa estabelecer 
relações topográficas entre as estruturas anatômicas 
durante a avaliação clínica do paciente, bem como 
servir de guia ao procedimento artroscópico.
        Estudos prévios demonstraram que a morfologia do 
acrômio e suas relações com o tubérculo supraglenoidal 

 Representação esquemática das medidas 

Valores médios das medidas (cm) obtidas após a 
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diminuição deste espaço e predispõe o indivíduo à 
síndrome do impacto. Entre outras causas desta doença 
estão as inflamações e calcificações tendinosas e 
sinoviais decorrentes de distúrbio osteomuscular 
relacionado ao trabalho ou alterações degenerativas 

(2,3,4)associadas aos fatores genéticos e idade .
   A síndrome do pinçamento subacromial é 
caracterizada por três etapas anatomopatológicas 
progressivas. Na fase inicial, o tratamento é conservador 
mas nas etapas subsequentes incluindo rupturas parcial 
ou total  do manguito rotador, há necessidade de uma 
cirurgia para a recuperação funcional e alívio da dor no 

(5)ombro . Assim a descompressão do espaço subacromial 
inclui a ressecção do ligamento acromioclavicular, 
bursectomia, acromioplastia anterior e reparo dos 
tendões musculares lesados. Neste tratamento podem 
ser utilizadas técnicas cirúrgicas como a acromioplastia 

(5,6)e artroscopia dependendo do grau da lesão . Desta 
maneira, há a necessidade de uma contribuição mais 
detalhada sobre o conhecimento da anatomia e 
morfometria do espaço subacromial, sendo relevante 
tanto na avaliação clínica como nos tratamentos e 
procedimentos médicos invasivos. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi realizar medidas específicas do espaço 
subacromial e correlacionar estes dados métricos às 
implicações que ocorrem nesta região no dia-a-dia da 
clínica médica.

        Foram analisadas 10 peças articulares de ombros 
de cadáveres previamente dissecados e 50 escápulas 
pertencentes ao Departamento de Morfologia e 
Patologia Básica da Faculdade de Medicina de Jundiaí e 
do Departamento de Anatomia do Instituto de 
Biociências da Universidade de São Paulo. As peças 
anatômicas foram analisadas e fotodocumentadas.
    Com auxílio de um paquímetro realizou-se as 
seguintes tomadas métricas (Figura 1):
1-Distância do acrômio ao tubérculo supraglenoidal;
2-Distância do acrômio ao tubérculo infraglenoidal;
3-Distância do processo coracóide ao tubérculo 
supraglenoidal;
4-Distância do processo coracóide ao tubérculo 
infraglenoidal;
5-Distância do acrômio ao processo coracóide;
6-Distância do acrômio ao tubérculo maior do úmero;
7-Distância do processo coracóide ao tubérculo maior 
do úmero; 
8-Distância do espaço subacromial tendo como 
referência a borda anterior do acrômio e posição neutra 
do úmero.
     As medidas 6, 7 e 8 foram efetuadas nas peças 
articuladas de ombro e as demais diretamente nas 
escápulas.

MATERIAIS E MÉTODOS

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
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do úmero e processo coracóide são importantes na 
determinação do espaço subacromial. As variações 
destas estruturas podem provocar a síndrome do 
pinçamento do espaço subacromial, também conhecida 
como síndrome do impacto. Assim, Torres et al (2007) 
relataram que a distância entre o acrômio com o 
tubérculo supraglenoidal e com o processo coracóide foi 
de respectivamente 2,95 e 3,8 cm. Em nossa pesquisa 
notamos, respectivamente, uma média de 3,19 e 3,98 cm 

(4)para as distâncias acima mencionadas . Kuhn et al 
(1994) obtiveram uma média de 4,25 cm em relação à 

(8)distância do acrômio ao processo coracóide . 
       Em nosso trabalho notamos uma média de 0,73cm 
para o espaço subacromial tendo como referência a 
borda anterior do acrômio e a posição neutra do úmero 
nas peças articulares de ombro cadavérico. Santos et al 
(1998) através de análise radiológica, relatou que a 
média normal da distância acromioumeral está entre 

(9)0,6 e 1,3 cm .
       Após a avaliação dos resultados e tendo em vista a 
alta incidência das lesões de ombro e procedimentos 
artroscópicos, em conclusão acreditamos que este 
trabalho pode contribuir para o melhor conhecimento 
da anatomia da região subacromial e, de alguma 
maneira, auxiliar o clínico na avaliação mais precisa do 
paciente, bem como guiar os procedimentos nas técnicas 
cirúrgicas da região do ombro.
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Mucopiocele de seio frontal: relato de caso.

Frontal sinus suppurating mucocele: case report. 
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RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

        A mucocele dos seios paranasais é uma lesão cística 
expansiva benigna, que contém em seu interior uma 
secreção mucosa, transparente, espessa e geralmente 
estéril, que eventualmente se contamina (mucopiocele). 
Acomete principalmente o seio frontal e pode ser 
consequência de causas obstrutivas e/ou inflamatórias. 
O quadro clínico é variável, sendo a cefaléia e as 
manifestações oculares importantes para o diagnóstico. 
Os exames de imagem auxiliam no diagnóstico e 
planejamento cirúrgico. Os autores relatam o caso de 
uma mucopiocele de seio frontal em um adulto jovem, 
com comprometimento ocular (proptose) submetido à 
acesso cirúrgico combinado, através da sinusotomia 
frontal externa associada à via frontal endoscópica 
vídeo-assistida.

      Mucocele of paranasal sinus is an expansive cystic 
benign tumor, containing a thick, transparent and 
mucous secretion, usually sterile that may accidentally 
infect (suppurating mucocele). It involves mainly the 
frontal sinus and may be consequence of inflammatory 
and/or obstructive causes. The clinical panorama is 
variable, being headache and ocular manifestations 
very important for diagnosis. Imaging exams are useful 
for diagnosis and surgical planning. The authors report 
one patient, a young man, with a frontal sinus 
suppurating mucocele with ocular manifestation 
(proptosis) treated by a allied surgical access, including 
external frontal sinusotomy and endoscopic video-
assisted frontal approach.

A mucocele dos seios paranasais é uma lesão 
benigna, cística, expansiva, limitada pela própria 
mucosa do seio paranasal comprometido, contendo, no 
seu interior, secreção mucosa, transparente, espessa e 
geralmente estéril. Esta secreção pode eventualmente 
se contaminar, passando a ser chamada de 

(1)mucopiocele . O processo de formação e evolução das 
mucoceles é, em geral, de caráter progressivo, levando 
ao adelgaçamento e erosão das paredes ósseas. 
Dependendo do local acometido, pode haver a 
compressão das estruturas vizinhas, à semelhança dos 
eventos que ocorrem em casos de tumores 
intracranianos. 
      Como fatores etiológicos, são apontadas as causas 
obstrutivas (trauma, pólipos, cirurgias nasais, 
compressão tumoral) e inflamatórias (processos 
infecciosos de repetição, degeneração cística, aumento 

(2)de secreção mucosa) . Em ordem decrescente de 
frequência aparecem os seios etmoidais, esfenoidais, 

(3)sendo rara nos seios maxilares . 
       O quadro clínico varia conforme a região envolvida, 
podendo causar dor facial, cefaléia, obstrução nasal, 
diplopia, diminuição da acuidade visual, deslocamento 
do globo ocular (proptose) e diplopia, edema facial, 

(2)abscesso cerebral, pneumoencefalocele e meningite .
       O diagnóstico é feito através dos exames de imagem. 
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   ALF, gênero masculino, 42 anos, auxiliar de 
enfermagem, procedente de Jundiaí, estado de São 
Paulo, procurou nosso Serviço de Otorrinolaringologia 
em 2006, com queixa de obstrução nasal bilateral, maior 
à esquerda e proptose do olho esquerdo há 
aproximadamente quatro meses. Relatava ter sido 
submetido à cirurgia endonasal desconhecida há cerca 
de 6 anos, em outro serviço. Associou a piora recente da 
obstrução nasal e a proptose do olho esquerdo a um 
quadro de rinossinusite aguda, tratado em outro local. 
Relatava vários episódios de sinusite nos últimos anos, 
com períodos de acalmia e outros de recorrência, sendo 
este último acompanhado de muita cefaléia em região 
frontal à esquerda, que melhorou parcialmente após o 
tratamento clínico com antimicrobianos. Referia 
também secreção hialina constante. Negava rinorréia 
purulenta ou epistaxe, bem como quaisquer outros 
problemas de saúde. Ao exame físico, apresentava na 
rinoscopia anterior e na nasofibroscopia flexível, 
hipertrofia leve de conchas nasais inferiores, amputação 
parcial de concha média direita e total da esquerda. A 
tomografia computadorizada de nariz e seios 
paranasais demonstrou uma lesão cística encapsulada 
na topografia do seio frontal esquerdo, com 
adelgaçamento do assoalho e teto dessa cavidade, 
rechaçamento látero-inferior do globo ocular esquerdo 
e velamento do seio frontal contralateral, ausência da 
concha média esquerda e da parede medial dos antros 
maxilares, além da presença de material com densidade 
de partes moles na topografia do antro maxilar direito 
(Figuras 1, 2 e 3). Foi realizada cirurgia por via 
combinada (acessos externo e endoscópico) para exérese 
da mucocele, após Consentimento Informado. As 
dimensões dos seios frontais foram medidas no pré-
operatório por recorte do R-X simples na posição 
nasofrontoplaca (Figura 4). Foi realizado um acesso 
externo via incisão bicoronal posterior à linha de 
implantação dos cabelos e descolamento do couro 
cabeludo em direção frontal incluindo periósteo, 
hemostasia cuidadosa para reduzir as perdas 
sanguíneas, seguida de abertura de janela no seio 
frontal cujas dimensões são fornecidas pelo recorte do R-
X. Foram confeccionados múltiplos pequenos orifícios na 

rotação, união desses orifícios com goiva e elevação da 
tábua óssea “em ponte levadiça” (Figura 5). A broca 
deve ser inclinada em cerca de 45 graus na direção da 
cavidade sinusal durante todo o tempo, para evitar 
lesões meníngeas e parenquimatosas do lobo frontal. No 
intra-operatório, foi observada erosão do assoalho e 
teto do seio frontal esquerdo, estando a mucocele em 
relação direta com a meninge da fossa anterior e com o 
conteúdo orbitário. Ao abrir a cápsula da mucocele para 
facilitar seu descolamento, houve saída de secreção 
purulenta. A mucocele frontal esquerda e a mucosa 
espessa do seio frontal contralateral foram removidas 
em sua totalidade. Após a remoção do septo ósseo 
interfrontal foi ampliado o óstio do seio frontal 
esquerdo com vistas à manutenção eficaz de sua 
perviedade (Figura 6). Foi mantido dreno duplo para 
irrigação da cavidade cirúrgica durante alguns dias, 
exteriorizado pela cavidade nasal esquerda. O paciente 
apresentou boa evolução pós-operatória, com 
diminuição rápida dos sintomas e da proptose, 
realizando seguimento ambulatorial há um ano e meio, 
sem intercorrências (Figuras 7, 8, 9 e 10). Foram-lhe 
apresentadas as fotos da documentação científica e 
obtida autorização escrita para publicação (de acordo 
com os procedimentos éticos padrões e da Instituição 
onde se realizou o atendimento do caso).

Figura 1:
posição coronal evidencia velamento do seio frontal direito 
(seta longa) e lesão volumosa no interior do seio frontal 
esquerdo (seta curta) comprometendo sua parede óssea do 
teto e a parede orbitária superior, com rechaçamento látero-
inferior do globo ocular(*) 5x.

 Tomografia computadorizada dos seios da face em 

Figura 2:
posição axial evidencia velamento do seio frontal direito (seta 
longa) e lesão volumosa no interior do seio frontal esquerdo 
(seta curta) comprometendo suas paredes ósseas. 5x.

 Tomografia computadorizada dos seios da face em 

Embora o RX simples possa demonstrar opacificação, 
erosão óssea ou expansão das mucoceles, a tomografia 
computadorizada (TC) é o exame de eleição, 
evidenciando o envolvimento ósseo, avaliando a 
extensão intracraniana e/ou orbitária e auxiliando no 
planejamento cirúrgico. Em alguns casos selecionados, a 
ressonância magnética (RM) também pode ser 

(2)utilizada . 
   O tratamento das mucoceles é essencialmente 
cirúrgico, sendo que as vias de acesso podem ser externa 
e/ou endonasal, sendo a técnica escolhida de acordo com 
a localização e extensão da lesão. Nas fases iniciais, 

(2,4,5,6)pode-se optar por um acompanhamento clínico .
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Figura 3:
posição coronal evidencia ausência de concha média esquerda 
(seta) como sinal  de intervenção cirúrgica pregressa. 5x.

 Tomografia computadorizada dos seios da face em 

Figura 4: 
nasofrontoplaca mostrando recorte (linha demarcada) 
realizado para avaliar as medidas aproximadas dos seios 
frontais, com vistas à abertura segura da janela óssea. 5x.

Radiografia simples de seios da face na posição 

Figura 5: 
ósseo em forma de “ponte levadiça” (seta). Observe-se o 
aspecto serrilhado de seus bordos, motivado pelos múltiplos 
orifícios realizados com broca e sua união com goiva. 5x.

Fotografia mostrando a elevação do grande flap 

Figura 6:
interfrontal e ampliação do óstio do seio frontal esquerdo 
(seta). 5x.

 Aspecto cirúrgico após a remoção do septo ósseo 

Figura 7:
(seta) da incisão bi-coronal. 5x.

 Fotografia do pós-operatório imediato após sutura 

Figura 8:
pós-operatório. 5x.

 Fotografia mostrando o aspecto da incisão no 7º 
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que demonstra uma sintomatologia ampla e de longa 
duração. O quadro clínico apresenta, como elemento 
constante, a presença de cefaléia, de longa duração, em 
geral com episódios de remissão. O acometimento 
oftalmológico, principalmente a proptose, associada 
aos outros sintomas, como a cefaléia, mostra-se também 
de grande importância para o diagnóstico clínico das 
mucoceles, como ocorreu no caso do nosso paciente. O 
diagnóstico por imagem como exame auxiliar é de 
grande valia, porém o RX simples apresenta limitações 
importantes, embora possa demonstrar opacificação, 
erosão óssea ou expansão dessas lesões (Figura 11). A 
tomografia computadorizada (TC) é o exame de eleição, 
evidenciando o envolvimento ósseo, avaliando a 
extensão intracraniana e/ou orbitária e auxiliando no 
planejamento cirúrgico, uma vez que estadia a doença, 
possibilita visualizar a extensão da lesão e a 
possibilidade de complicações, principalmente quanto 
ao acometimento do sistema nervoso central e da 
cavidade orbitária. A ressonância magnética também 
pode ser solicitada para complementar o diagnóstico e 
estadiamento, já que diferencia a lesão, do tecido 

(6)cerebral e das estruturas orbitárias . Como diagnóstico 
diferencial devemos citar os tumores nasossinusais 
benignos (principalmente osteomas) e malignos, 
pseudotumor orbitário, exoftalmo por hipertiroidismo, 
encefalocele, granuloma de colesterol, cistos 
epidermóides, assim como outros tumores malignos ou 

(2,7)benignos da região periorbitária . 
       O tratamento paliativo pode ser clínico, nas fases 
iniciais do processo, mas ao atingir proporções mais 
significativas, torna-se cirúrgico. A abertura da 
cavidade acometida, com ressecção total do conteúdo 
cístico e de suas paredes é o tratamento definitivo, 
porém também tem sido descrito o tratamento por via 
e n d o n a s a l  v í d e o - a s s i s t i d a  co m  a u x í l i o  d e  

(2,4,5,6)endoscópios . A via transnasal endoscópica é 
ext re m a m e n te  v á l i d a ,  e s p e c i a l m e n te  p a ra
 as mucoceles etmoidais, maxilares e esfenoidais, sendo 
realizada apenas a marsupialização das mesmas. O seio 
frontal, por sua localização anterior e principalmente 
neste paciente, cuja lesão era lateral, torna o acesso por 
via intranasal um desafio para o cirurgião 

(6)endoscopista . Por este motivo e devido à extensão da 
lesão, optou-se pelo acesso combinado por via externa, 
através de uma incisão bicoronal, abertura do seio 
frontal com confecção de um flap ósseo e remoção do 
septo interfrontal, associado ao acesso endoscópico 
transnasal, complementado com abertura dos óstios 
dos seios frontais, indispensável à manutenção da 
perviedade dos ductos frontais e segurança de cura 
definitiva.
        O paciente tem sido acompanhado em ambulatório, 
com resultados estético-funcionais bastante 
satisfatórios até o momento com o uso desta técnica. 
Realçamos a importância da história clínica associada 
aos exames de imagem na realização de um diagnóstico 
das mucoceles o mais precocemente possível, para o 
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Figura 9:
região incisada, no 120º dia pós-operatório. 5x.

 Fotografia onde nota-se o aspecto inaparente da 

Figura 10: 
pós-operatório (B). Note-se a acentuada redução da 
assimetria facial (setas). 5x.

Paciente relatado no pré-operatório (A) e no 120º 

DISCUSSÃO

          Os aspectos clínicos de uma mucocele acometendo 
o seio frontal foram primariamente descritos por 
Langenbeck, em 1819, sendo que Berthon propos a 
drenagem cirúrgica para este tipo de afecção em 1880 e 
Rollet introduziu o termo mucocele em 1896. Representa 
uma lesão cística de revestimento epitelial com conteúdo 
mucóide, que apresenta crescimento lento, contudo tem 
características expansivas e de reabsorção óssea. 
Eventualmente pode comprometer as estruturas nobres 

(2)adjacentes, como a órbita e a cavidade intracraniana . 
     Os fatores etiológicos são comumente citados na 
literatura e podem ser divididos em: relacionados à 
obstrução do recesso frontal e outros associados à 
inflamação. No caso descrito temos uma somatória 
desses fatores. Na literatura são descritos casos em todas 
as faixas etárias, estando a idade média ao redor dos 40 
anos, com maior incidência no sexo masculino, numa 

(7)proporção de 60 a 74% , que é o gênero do paciente 
relatado. 
         O diagnóstico é realizado através da história clínica 
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diagnóstico diferencial e exclusão de complicações, bem 
como para a escolha da abordagem cirúrgica mais 
adequada para cada caso.

Figura 11: 
posição nasofrontoplaca mostra velamento do seio frontal 
direito e aumento de volume do seio frontal esquerdo, 
hipertransparente (seta), com alteração do rebordo orbitário 
e rechaçamento látero-inferior do globo ocular esquerdo. 

Raio X simples pré-operatório de seios da face em 
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Edema agudo de pulmão em paciente primigesta com pré-eclâmpsia
no segundo dia de puerpério.

Acute pulmonary edema in the second day of postpartum in null-pregnancy patient with
pre-eclampsia.
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RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

          O Edema Agudo de Pulmão é uma condição rara em 
gestantes, sendo uma complicação da Doença 
Hipertensiva Específica da Gravidez que ocorre em 
aproximadamente 7% de todas as gestações (destas, 
30% primigestas), com elevada mortalidade, levando a 
óbito 3,2 % das pacientes.
       Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar um 
caso de paciente primigesta, 38 anos, submetida à 
analgesia de parto normal com bloqueio peridural, que 
desenvolveu quadro dramático de Edema Agudo de 
Pulmão no segundo dia de puerpério na enfermaria do 
Hospital Universitário (HU), demonstrando que nessa 
situação o rápido diagnóstico e tratamento correto pode 
reduzir a morbimortalidade.

        The Acute Pulmonary Edema is a rare condition in 
pregnancy, being a complication of hypertension with 
difficult control in pre-eclampsia/eclampsia, which 

approximately occurs in 7% of all the gestations (of 
these 30% null-pregnancy), with high mortality, 
leading death in 3.2% of the patients.
     Thus, the aim of this work is to present a null-
pregnancy patient, 38 years-old, submitted to the 
analgesia of normal childbirth with epidural 
anesthesia, which developed dramatic symptoms of 
Acute Pulmonary Edema at the second day of 
postpartum in the infirmary of the Hospital 
Universitário (HU), demonstrating that in such 
situation fast diagnosis and correct treatment, can  
reduce the morbimortality.

        A hipertensão arterial afeta cerca de 600 milhões 
de pessoas no mundo. Calcula-se que cause a morte de 
7,1 milhões de pacientes por ano, equivalente a 13% do 

(1)total de óbitos . A crise hipertensiva é caracterizada 
por elevações agudas da pressão arterial, em que se 
torna necessário a redução destes níveis para se evitar 
complicações mais sérias em relação às lesões em 

(2)órgãos-alvo .
     Na emergência hipertensiva, além dos valores da 
pressão arterial diastólica estarem acima de 120 
mmHg, ocorre descompensação de órgãos-alvo. A 
pressão arterial máxima e o tempo da duração da crise 
hipertensiva determinam o prognóstico. A chave do 
sucesso no manuseio do paciente em crise hipertensiva 
é a rapidez do reconhecimento e o início do 

(3)tratamento . 

        O edema agudo de pulmão é um exemplo de órgão- 
alvo afetado pela crise hipertensiva, sendo considerada 
uma complicação da Doença Hipertensiva Específica 
da Gravidez que ocorre em aproximadamente 5 a 10 % 

(4)de todas as gestações . Sua incidência é maior
em primigestas  e  a  mortal idade está  em 

 (5)aproximadamente 3,2% das pacientes .
    Assim, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar o diagnóstico e o tratamento eficaz em uma 
paciente que desenvolveu um quadro grave de Edema 
Agudo de Pulmão e insuficiência respiratória 
secundária à pré-eclampsia, iniciado 48 h pós-parto
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       Paciente primigesta, 38 anos, estado físico ASA III, 
com doença hipertensiva específica da gravidez, tratada 
com 1 g de alfametildopa por dia, no segundo dia de 
puerpério de parto vaginal. 
   A paciente apresentou um quadro súbito de 
desconforto respiratório e taquipnéia, sendo 
encaminhada ao centro cirúrgico para avaliação do 
anestesiologista.
         No exame físico a paciente apresentava-se com 
falta de ar, agitação e angústia respiratória. Sua pressão 
arterial era 170/120 mmHg, frequência cardíaca e 
respiratória muito aumentadas, estertores crepitantes 
até  ápices pulmonares,  sendo sugerido como hipótese 
diagnóstica edema agudo de pulmão.
    A monitorização com oxímetro de pulso revelou
SpO  de 85% e o eletrocardiograma contínuo 2

apresentava ritmo de taquicardia sinusal, frequência 
cardíaca de 170 batimentos por minuto e pressão 
arterial de 180/120 mmHg.
   Como a paciente mantinha-se agitada, foram
iniciadas medidas de suporte respiratório com 
ventilação não invasiva sob pressão positiva com 
oxigênio puro e fluxo inspiratório de 10 litros/min, 
seguida da administração endovenosa de fentanil 200 
mcg e droperidol cinco miligramas. 
   Após a sedação a paciente permaneceu
extremamente agitada, sendo decidido pela entubação. 
Optou-se por indução em sequência rápida, sendo 
utilizado: propofol 200 mg, succinilcolina 100 mg, 
realizada a entubação oro - traqueal e iniciada 
ventilação mecânica controlada com volume corrente 
de 600 ml, frequência respiratória de 10 incursões 
respiratórias por minuto e fração inspirada de oxigênio 
de 100 %. Após a estabilização dos parâmetros 
ventilatórios foi introduzido cateter venoso central por 
via central da veia jugular interna direita.
       Pelo cateter central foi introduzido furosemida 60 
mg e nitroprussiato de sódio na dose de 0,2 a 0,5 mcg. kg-
1. min-1 em bomba de infusão. 
   Após setenta minutos das medidas instituídas 
observou-se melhora significativa nos sinais vitais da 
paciente: pressão arterial 110/65 mmHg, freqüência 
cardíaca de 80 batimentos por minuto, débito urinário 
de 2 ml. kg-1.h-1 e saturação periférica de oxigênio de 
97% com fração inspirada de oxigênio de 40 %. Nestas 
condições a paciente foi acordada e extubada, sendo 
encaminhada à unidade de terapia intensiva do 

Hospital Universitário para acompanhamento.
       Após cinco dias de internação, a paciente recebeu 
alta da unidade de cuidados intensivos e no dia seguinte 
recebeu alta hospitalar, sendo medicada com captopril 
75 mg por dia, hidroclorotiazida 25 mg por dia, 
propranolol 40 mg e diclofenaco de sódio 150 mg por 
dia durante cinco dias.

   O Edema Agudo de Pulmão (EAP) trata-se de uma 
emergência de diagnóstico clinico, baseado nos 

sintomas e na história pregressa do paciente, muito 
comum em centros de emergência, onde o rápido 
diagnóstico e início do tratamento determinam maior 
chance de sobrevida do paciente.
     A fisiopatologia do EAP na gestante decorre da 
elevação da pós-carga, resultado do aumento da 
resistência vascular periférica e do volume 
intravascular,  excedendo a capacidade de 
compensação cardíaca, além de alterações na 
permeabilidade capilar (ambas as alterações 
peculiares em gestantes com pré-eclâmpsia). 
Considera-se a base da doença uma disfunção 
endotelial vascular, provavelmente mediada por 
mecanismos imunológicos a partir de adaptação 
materna inadequada à presença de antígenos de 

(6)origem paterna . Em gestantes as causas incluem 
ainda o uso de agentes tocolíticos, doença cardíaca pré-

(7)existente, excesso de hidratação e pré-eclâmpsia . 
      Diversos fatores podem levar ao EAP, dentre eles 

(5)causas cardíacas e não cardíacas . No caso acima 
relatado trata-se de um caso de EAP cardiogênico 
secundário a pré-eclâmpsia (Hipertensão Arterial 
Sistêmica associada à proteinúria superior a 200 mg/dl 
ou ++ ou mais cruzes em fita; no caso da nossa paciente 
100 mg/dl com +++ em Urina 1) que evoluiu com 
quadro agudo e grave de insuficiência respiratória 
aguda no segundo dia de puerpério.
   Em gestantes, os sintomas de pré-eclâmpsia 
geralmente incluem alterações visuais, enxaquecas, 
redução do nível de consciência, acidentes 
cerebrovasculares, congestão vascular, oligúria e dor 
em quadrante superior direito do abdômen. Esse 
processo só pode ser finalizado com o nascimento via 
obstétrica ou cesárea, decisão essa tomada depois de 
avaliar as condições clinicas e obstétricas da paciente, 
porém as alterações renais, responsáveis pela oligúria e 
edema, consequentes ao espasmo da arteríola aferente, 
normalizam-se progressivamente nas 72 horas de 

(3, 6, 7,8)puerpério .
     Como a maioria das gestantes portadoras de pré-
eclâmpsia apresenta vasoconstrição e hemo-
concentração, geralmente associada a uma função 
renal prejudicada, um aumento da volemia pode 
resultar em edema pulmonar. Pode ser observado 
edema cerebral nos raros casos onde a hiponatremia 

(9, 10)está associada .
     O tratamento recomendado do EAP consiste em 

RELATO DE CASO E RESULTADOS

DISCUSSÃO
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normal na enfermaria do hospital.

     Neste relato de caso se descreve uma paciente 
internada na enfermaria e submetida ao tratamento de 
hipertensão arterial no Hospital Universitário de 
Jundiaí, da cidade de Jundiaí, estado de São Paulo. Todo 
estudo foi realizado de acordo com os preceitos éticos de 
estudos em humanos.
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reduzir a pressão de preenchimento ventricular e 
melhorar o fornecimento de oxigênio, o que geralmente 
é realizado através de anti-hipertensivos via parenteral 
como nitroprussiato de sódio ou fenoldopan em 
combinação com nitroglicerina (dose superior a 200 
mcg/min) associado a um diurético de alça como 
furosemida, que reduz a pré-carga por diurese, promove 
venodilatação imediatamente após a infusão 

(9, 10)endovenosa , além de aumento da fração de oxigênio 
com entubação oro-traqueal ou ventilação não invasiva 

(11,12,13)por CPAP  (ventilação com pressão positiva 
contínua).
       Com relação à ventilação por CPAP, foi demonstrado 
em vários estudos e em três trabalhos de meta-análise, 
diminuir a necessidade de entubação orotraqueal (5-
20%) e a mortalidade em até 26%, sendo na atualidade 
considerado como terapêutica adjuvante no tratamento 

(14, 15, 16, 17)do EAP .
       Em ambientes de emergência em que não se dispõe 
de aparelhos capazes de realizar ventilação por CPAP, 
como o nosso serviço, o tratamento deve ser realizado 
conforme foi apresentado acima, de forma rápida e 
invasiva, com controle imediato da pressão arterial 
através de nitroprussiato de sódio, associado a uma 
oferta de oxigênio com FiO  100% inicialmente por meio 2

de máscara facial  com pressão posit iva,  e  
posteriormente através de uma via aérea definitiva 
como a entubação orotraqueal, decisivos para garantir 
a sobrevida da paciente.
       Assim, concluiu-se que a constante monitorização 
dos sinais vitais da paciente na enfermaria foi 
fundamental para o rápido diagnóstico e início das 
medidas tomadas, obtendo resultados satisfatórios. 
Além disso, demonstrou-se que a equipe de enfermagem 
tem papel fundamental no reconhecimento de 
alterações iniciais e no entrosamento com a equipe 
médica. Não devemos assim negligenciar cuidados às 
pacientes puérperas portadoras de DHEG com menos de 
72 horas de pós-parto, mantendo a paciente internada 
por três dias, evitando que quadros graves como esse 
ocorram em ambiente extra-hospitalar, onde o início das 
medidas terapêuticas seriam retardadas.
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Tamponamento cardíaco como manifestação de hipotireoidismo.

Cardiac tamponade like a manifestation of hypothyroidism.
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RESUMO

ABSTRACT

RELATO DE CASO E RESULTADOS

INTRODUÇÃO

   O derrame pericárdico é uma complicação 
relativamente comum do hipotireoidismo, enquanto o 
tamponamento cardíaco raramente acontece. Neste 
artigo, descrevemos o caso de uma paciente internada 
com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca 
descompensada. No ecocardiograma, apresentava 
derrame pericárdico com sinais de tamponamento 
cardíaco, tendo sido posteriormente diagnosticado 
hipotireoidismo. Por ser ocorrência pouco comum, foi 
realizada uma breve revisão da ocorrência de 
tamponamento cardíaco no hipotireoidismo, incluindo 
artigos com relatos de casos semelhantes.

   Pericardial effusion is a relatively common 
complication of hypothyroidism, while cardiac 
tamponade rarely occurs. Thus, we describe the case of a 
patient admitted in the hospital with signs and 
symptoms of heart failure. Her echocardiography 
showed pericardial effusion with signs of cardiac 
tamponade. Later, diagnose of hypothyroidism was 
made. Due to uncommon occurrence, we make a brief 
revision on the occurrence of  cardiac tamponade in 
hypothyroidism, including articles that report similar 
cases.

     Derrame pericárdico ocorre em 30% a 80% dos 
(1, 2)pacientes com hipotireoidismo . Quando o acúmulo de 

líquido no saco pericárdico ocorre lentamente, há raros 
indícios premonitórios de comprometimento 

hemodinâmico, mesmo na presença de derrames 
volumosos .  É  excepcional  a  ocorrência de  
c o m p r o m e t i m e n t o  h e m o d i n â m i c o ,  c o m  o  
desenvolvimento de tamponamento cardíaco, na 

(3, 4)vigência de hipotireoidismo .
      Apresentamos um caso de uma paciente que deu 
entrada no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, 
em Jundiaí, estado de São Paulo, com a hipótese 
diagnóstica de insuficiência cardíaca descompensada. 
Foi feito o diagnóstico de tamponamento cardíaco. A 
paciente evoluiu para óbito e, infelizmente, somente 
então obtivemos os resultados laboratoriais de exames 
co n f i r m a n d o  h i p o t i re o i d i s m o ,  d i a g n ó s t i co  
desconhecido pela paciente.

         R. S. O. 64 anos, gênero feminino, com antecedente 
de hipertensão, em uso de captopril e de furosemida, 
referia dispnéia progressiva, notada já aos pequenos 
esforços, há 25 anos, acompanhada por edema de 
membros inferiores, nictúria e ortopnéia.
          Há mais de um ano, dizia ter dor em região cervical 
esquerda, irradiada para membro superior esquerdo e 
hemitórax esquerdo, em repouso, acompanhada por 
dispnéia, ocorrendo quase diariamente, com 
características atípicas para se pensar em causa 
coronariana.
      Procurou o Hospital de Caridade São Vicente de 
Paulo queixando-se de, há uma semana, piora na 
dispnéia e, há um dia, piora na dor cervical. Também 
referia, há quatro dias, febre não aferida e tosse seca.
   No exame f ís ico da admissão hospita-
lar, apresentava-se em mau estado geral, corada, 
hidratada, acianótica, anictérica e afebril. À ausculta 
pulmonar e cardíaca, o murmúrio vesicular estava 
presente bilateralmente, com estertoração crepitante 
nos 2/3 inferiores à esquerda, saturação de O  = 72% 2

(em ar ambiente), frequência cardíaca de 100 bpm, 
pressão arterial = 180 x 100 mmHg, bulhas rítmicas, 
normofonéticas em dois tempos, sem sopros. Não havia 
alterações anotadas do exame físico abdominal.
       O eletrocardiograma da entrada mostrava ritmo 
sinusal, frequência cardíaca de 75 bpm, bloqueio 
completo do ramo esquerdo, onda T invertida em 
parede lateral (Figura 1).

     RELATO DE CASO

Artigo ainda não publicado.
Não existem conflitos de interesse.

Artigo recebido em dezembro de 2008.
Artigo aceito em março de 2009.
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no dia seguinte, evidenciando: contratilidade 
segmentar do ventrículo esquerdo normal, fração de 
ejeção de 65%, átrio esquerdo de 39 mm, hipertrofia 
concêntrica moderada, massa ventricular esquerda de 
380 g, sem alterações de morfologia das válvulas, 
válvula mitral com inversão do padrão de fluxo E/A, 
compatível com alteração do relaxamento ventricular, 
derrame pericárdico de grande volume, com sinais de 
tamponamento de câmaras direitas.
    Na ocasião, a paciente não apresentava pulso 
paradoxal, com frequência cardíaca = 68 bpm, PA = 110 
x 70 mmHg, saturação de O  = 92% (máscara de O  – 10 2 2

l/min). Foram solicitados exames para avaliação da 
f u n çã o  t i re o i d e a n a  e  re a l i z a d a ,  e n t ã o ,  a  
pericardiocentese. A paciente apresentou durante o 
procedimento, após a saída de 380 ml de líquido (sero-
hemático, não coagulante), súbito mal-estar e 
rebaixamento do nível de consciência, PA inaudível, com 
pulso central presente, tendo sido realizada intubação 
orotraqueal, sem intercorrências. A paciente evoluiu 
com parada cardiorrespiratória (AESP) e foram 
iniciadas manobras de ressuscitação cardiopulmonar. 
Após 40 minutos, a paciente retomou o pulso, com 
bloqueio atrioventricular total no monitor cardíaco, 
frequência cardíaca de 30 bpm e PA inaudível. 
Realizada atropina, não houve resposta e foi passado 
marcapasso provisório através da veia subclávia 
esquerda e iniciada a administração de noradrenalina.
        O raio X de tórax de controle após punção de veia 
central não apresentou evidências de pneumotórax 
(Figura 2).

Figura 2 

   Apesar do marcapasso funcionante e da 
administração de droga vasoativa em altas doses, a 
paciente manteve instabilidade hemodinâmica, até que, 
cerca de duas horas após a passagem do mesmo, a 
paciente evoluiu com nova parada cardiorrespiratória, 
desta vez não respondendo às manobras de 
ressuscitação cardiopulmonar.
        Após o óbito, recebemos os resultados dos exames de 
função tireoideana: TSH = 54,7 uIU/ml (valores de 
referência: 0,5 a 5,5 uIU/ml) e T4 livre = 0,2 (valores de 
referência: 0,89 a 1,76 ng/ml).

– ECG após a passagem do marcapasso provisório.

Figura 1 – ECG da admissão da paciente no hospital.

   No raio X de tórax: área cardíaca aumentada, 
congestão pulmonar, dificuldade de visualização da 
base pulmonar esquerda (em função da cardiomegalia), 
opacificação da região retrocardíaca.
      No hemograma, apresentava anemia normocítica / 
normocrômica (Hb = 9,2 g/dL / Ht = 28%); 13000 

3leucócitos/mm , com 14% de bastões / 72% de 
segmentados / 8% de linfócitos / 4% de monócitos / 2% 
de eosinófilos; 305.000 plaquetas/ml.
     Além disso, o TP/AP = 15,2 seg / 67%; INR = 1,26; 
TTPA = 44,9 seg; glicemia = 78 mg/dL; Uréia = 26 mg/dL; 
Creatinina = 1,2 mg/dL; Na = 139 mmol/l e K = 4,3 
mmol/l; CPK e CKmB dentro dos limites da normalidade.
     A paciente foi internada com a hipótese diagnóstica 
de insuficiência cardíaca descompensada por 
broncopneumonia, tendo sido interrogado equivalente 
isquêmico coronariano e iniciada a antibioticoterapia 
(levofloxacina), além de serem introduzidas medidas 
para insuficiência coronariana.
       No mesmo dia da internação hospitalar, a paciente 
foi admitida na Unidade Semi-intensiva, apresentando-
se em regular estado geral, descorada +/4, anictérica, 
afebril, cianose central +/4, com perfusão periférica 
mantida. Frequência respiratória = 24/min, murmúrio 
vesicular presente bilateralmente, com estertoração 
crepitante nos 2/3 inferiores de ambos os hemitórax, 
sibilos expiratórios discretos, saturação de O  = 88% 2

(cateter de O  – 2l/min), frequência cardíaca = 72 bpm, 2

bulhas rítmicas hipofonéticas, em dois tempos, pressão 
arterial = 140 x 70 mmHg, estase jugular presente (+/4) 
a 60°. Abdome globoso, RHA presentes, flácido, dor à 
palpação em região supraumbilical (onde havia 
pequena hérnia redutível – anel herniário de cerca de 
2cm), sem dor à descompressão brusca, sem 
visceromegalias, timpanismo à percussão. Edema de 
membros inferiores +/4. Glasgow = 15, sem déficits 
motores.
     Foi solicitado ecocardiograma transtorácico, para 
avaliar função cardíaca e possível área de 
comprometimento da contratilidade segmentar 
(pensando em isquemia miocárdica), que foi realizado  
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       Após avaliar os resultados, foi observado que pode 
ocorrer derrame pericárdico em várias situações, tais 
como infecções (virais, bacterianas ou fúngicas), 
processos inflamatórios (secundários à irradiação, por 
exemplo), doenças autoimunes, neoplásicas, dissecção 

(1,5)aórtica ou trauma e no hipotireoidismo . Observa-se 
que nos derrames pericárdicos crônicos (acima de três 
meses), não se encontra fator causal na metade dos 

(4)casos .
   Os mecanismos responsáveis pela formação do 
derrame pericárdico no hipotireoidismo permanecem 
controversos, como também foi observado neste caso 
descrito. Um dos sinais relacionados a estes mecanismos, 
segundo alguns autores, é o acúmulo de polissacarídeos, 
enquanto outros afirmam haver a combinação do 
extravasamento de albumina com a redução do fluxo 

(2)linfático .
         O derrame pericárdico é considerado a complicação 
cardiovascular mais frequente do hipotireoidismo, com 
prevalência variando de 30% a 80%, principalmente na 
doença congênita ou de longa evolução. Como visto no 
presente relato, no entanto, sinais de comprometimento 
hemodinâmico e tamponamento cardíaco são 

 (1, 2, 3, 4)raramente relatados .
   A baixa incidência de tamponamento cardíaco 
justifica-se pelo acúmulo lento de líquido e pela 
distensibilidade cardíaca. Dessa forma, o derrame 

(3, 4)pericárdico costuma causar mínima sintomatologia .
    Um levantamento na Espanha de pacientes com 
derrame pericárdico crônico e volumoso, de causa 
idiopática (461 pacientes), de 1977 a 1992, permitiu 
concluir que a afecção era bem tolerada por longos 
períodos na maioria dos pacientes, mas que o 
tamponamento cardíaco poderia se desenvolver 

(6)inesperadamente a qualquer momento , similar ao 
observado e relatado neste trabalho. Dentre os fatores 
que levam ao tamponamento cardíaco estão: infecção, 
hemorragia pericárdica espontânea, terapia com 

(2,4)hormônio tireoideano, paracentese abdominal .  No 
caso da paciente do caso clínico descrito, uma infecção 
respiratória parece ter desencadeado a complicação.
   A identificação do tamponamento cardíaco no 
hipotireoidismo muitas vezes é tarefa difícil, visto que 
suas manifestações são comumente tomadas como 

(2)manifestações de insuficiência cardíaca , como ocorreu 
neste caso. Os achados de aumento da área cardíaca no 
raio X de tórax e de complexos de baixa voltagem no ECG 
são inespecíficos. Não há relação entre a presença de 
derrame pericárdico e níveis de TSH e de hormônios 

(4)tireoideanos . No caso descrito, a paciente apresentava 
TSH = 54,7 uIU/ml e T4 livre = 0,2 ng/ml. O aumento de 
CPK associa-se à severidade da doença tireoideana, mas 

(4)não ao acúmulo de líquido no saco pericárdico .
     O diagnóstico do acúmulo de líquido pericárdico é 
feito pelo ecocardiograma, como método de escolha, por 

(4, 6)sua facilidade de transporte e ampla disponibilidade .
 

O Doppler permitiu avaliar comprometimento 
hemodinâmico, apresentando colapso das câmaras na 
diástole, fluxo paradoxal e turgescência da veia cava 

(4, 6)inferior .
         Dentre os sinais de suspeição do comprometimento 
hemodinâmico incluem-se: turgescência jugular, 

(6)hipotensão, taquicardia e pulso paradoxal . Nossa 
paciente apresentava estase jugular, tendia à 
hipotensão e, embora não tivesse taquicardia ou pulso 
paradoxal evidente, sua ecocardiografia mostrava 
sinais de tamponamento cardíaco.
     Numa  publicação que relatou 39 pacientes com 
hipotireoidismo sem tratamento,  com eco-
cardiograma, foi encontrado derrame pericárdico em 
19 pacientes, com tendência a doença tireoideana mais 
severa. CPK e DHL estavam elevadas na presença do 
derrame pericárdico. O líquido acumulado no saco 
pericárdico não desapareceu, até que as provas de 
função tireoideana normalizassem, com a reposição de 
hormônio tireoideano. Não foram encontradas 
alterações específicas no ECG, e o raio X de tórax podia 

(7)evidenciar área cardíaca de tamanho normal .
   Trinta e três pacientes com hipotireoidismo, foram 
submetidos à ecocardiografia. Dez pacientes 
apresentavam derrame pericárdico. Sete desses dez 
pacientes apresentavam aumento da área cardíaca no 
raio X de tórax; cinco pacientes tinham aumento da 
área cardíaca no raio X de tórax, sem evidência de 
derrame pericárdico. Os níveis de tiroxina e de TSH não 
diferiam significantemente entre os pacientes com 
derrame pericárdico e os pacientes sem a afecção. 
Complexos de baixa voltagem no ECG foram 
encontrados em cinco dos dez pacientes com derrame 
pericárdico, e em cinco dos 23 pacientes restantes. 
Nenhum paciente desenvolveu tamponamento 
cardíaco. Sete dos pacientes com derrame pericárdico 
foram acompanhados após a reposição de hormônio 
tireoideano (de seis meses a dois anos), quando todos 
encontravam-se eutireoideanos, sem derrame 
pericárdico no ecocardiograma de controle e dois ainda 
apresentavam cardiomegalia no raio X de tórax (ambos 

(8)com coronariopatia associada) .
      Foi descrito o caso de uma paciente que teve derrame 
pericárdico com tamponamento cardíaco como forma 
de apresentação de hipotireoidismo. A paciente em 
questão tinha, na ocasião do diagnóstico, CPK = 450 U/l, 

(4)TSH = 74 uIU/ml e T4 livre indetectável .
      Foi publicado caso semelhante ao anterior, em 2002, 
tendo a paciente, TSH = 70,14 uIU/ml e T4 livre 

(2)indetectável .
       Na presença de comprometimento hemodinâmico, é 
necessária a pericardiocentese (como no caso que 

(4)descrevemos) . O tratamento do hipotireoidismo é 
mandatório para que o derrame pericárdico 
desapareça (em geral, de um mês a um ano, com média
de 15 meses) e não recorra. O esquema terapêutico mais 
recomendado é a administração de levotiroxina, 
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inicialmente na dose de 25 mcg/dia, aumentando-se a 
dose progressivamente, para evitar novos acúmulos de 
líquido no saco pericárdico, o que pode levar à 
descompensação, inclusive com tamponamento 

(2, 9)cardíaco, conforme descrito anteriormente .
   Derrame pericárdico é uma complicação 
relativamente comum do hipotireoidismo, enquanto o 
tamponamento cardíaco é um evento raro, embora 
encontremos relatos de casos, semelhantes ao que 
descrevemos, onde o tamponamento cardíaco foi a 
manifestação que levou ao diagnóstico da doença 
tireoideana. Alterações no ECG (complexos de baixa 
voltagem) e no raio X de tórax (aumento de área 
cardíaca) não se mostraram indicadores acurados da 
presença de líquido no saco pericárdico. Da mesma 
forma, a ocorrência de complicação cardiovascular 
grave, com comprometimento hemodinâmico, não 
parece se correlacionar com os níveis de TSH e de 
hormônios tireoideanos.
        A suspeita da presença de tamponamento cardíaco 
deve ser levantada diante de sinais clínicos de 
instabilidade hemodinâmica (tais como turgescência 
jugular, taquicardia, hipotensão, pulso paradoxal e 
abafamento de bulhas à ausculta cardíaca). Muitas 
vezes o diagnóstico é difícil, confundindo-se com 
manifestações de insuficiência cardíaca, como ocorreu, 
inicialmente, no caso que descrevemos. O diagnóstico é 
firmado pelo ecocardiograma, exame que possibilita não 
apenas a confirmação da presença de líquido no saco 
pericárdico, como também a avaliação objetiva do 
comprometimento hemodinâmico (com auxílio do 
Doppler).
   Diante da presença de comprometimento 
hemodinâmico, a pericardiocentese se faz necessária.  
Para que o derrame pericárdico se resolva, sem 
recorrência, é imperativo o tratamento com hormônio 
tireoideano.
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Inúmeros são os desafios colocados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil que apregoa entre seus princípios a 
universalidade, a integralidade e a equidade. Muito embora este Sistema seja tido, na teoria, como um sistema 
qualificado e suficiente, na prática muitos problemas e deficiências ainda são alvo de críticas de profissionais de saúde e 
da população. Este trabalho buscou analisar a percepção da população em relação ao atendimento prestado em uma 
Unidade de Saúde da Família, do Bairro Santa Gertrudes, município de Jundiaí-São Paulo, instalada nesse local há 
aproximadamente cinco anos, atendendo a cerca de 8500 pessoas; buscou também realizar uma leitura crítica da 
dinâmica de funcionamento da mesma, visando destacar os elementos para a melhoria da prestação dos serviços de 
saúde à população, com vistas a  discutir os resultados com os profissionais de saúde e a equipe gestora da unidade. A 
abordagem metodológica foi quali-qualitativa e propiciou o levantamento de dados da Unidade de Saúde e o 
levantamento das lideranças locais (pessoas da comunidade reconhecidas pela sua qualidade de liderança). A técnica 
utilizada foi a “bola de neve” e saturação das informações. Os resultados mostram que a rede de lideranças começou por 
meio de cinco indicações feitas pela enfermeira responsável pela Unidade, sendo que estas indicavam até três outras 
lideranças a serem abordadas pelo grupo de entrevistadores. Ao término, contou-se com dez entrevistados, em sua 
maioria do sexo feminino, de baixa escolaridade e profissões diversificadas, com tempo médio de moradia no bairro de 
28.1 anos e renda individual média de R$ 732. Desses, 70% conheciam o Sistema Único de Saúde, embora não soubessem 
como foi criado; a maioria fazia uso desse sistema. Os dados qualitativos mostraram que todos os entrevistados 
percebem como positivo o atendimento à saúde, embora nossas observações apontem que muito ainda pode ser 
realizado para melhorar a atenção à saúde da população. Poucas foram as críticas ou reclamações, sendo que essas se 
voltam mais às “normas”, à organização interna do trabalho e à falta de médicos. Cabe ressaltar que a falta de estrutura 
física da Unidade para comportar a grande demanda local dificulta a realização de várias atividades de prevenção e 
promoção da saúde e influencia negativamente a qualidade da atenção à saúde.
Fonte financiadora: CNPq

Introdução:
o de maior mortalidade mundial e representa o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres, sendo 
responsável pelo óbito de aproximadamente 230 mil delas por ano. Com base na alta morbi-letalidade desta doença, e 
do pouco conhecimento da situação atual do câncer de colo de útero no Município de Jundiaí, resolveu-se fazer este 
estudo. Objetivo: Avaliar a taxa de incidência das lesões precursoras e de câncer de colo do útero na cidade de Jundiaí-
SP, no período de Janeiro de 2002 a Dezembro de 2007. Metodologia: Foi realizado estudo descritivo e retrospectivo no 
Instituto Cardoso de Almeida, localizado no Município de Jundiaí - SP. Resultado: Neste estudo demonstrou-se um 
grande aumento de detecção precoce da doença. A porcentagem anual de achados de NIC I subiu de 6% em 2002 para 
24% em 2007, para NIC II também houve um aumento de 4% em 2002, chegando a 19% em 2007, NIC III subiu de 7% em 
2002 para 17% em 2007. Em contrapartida, houve uma redução do número de diagnósticos de carcinoma de colo de 
útero, o qual variou de 8% em 2002, para 22% em 2004 e redução para 3% em 2007, demonstrando a eficácia do 
programa de rastreamento com o aumento da detecção precoce do câncer de colo de útero no município de Jundiaí. 
Conclusão: Verificou-se com este estudo, que o exame de Papanicolaou é essencial para fins de diagnóstico precoce, 
permitindo à mulher em Jundiaí que realiza este exame anualmente o controle de suas características celulares e um 
tratamento menos agressivo quando do surgimento das atipias, que são as lesões iniciais e precursoras, evitando a 
morbi-letalidade do câncer de colo uterino. No período de 2002 a 2007 ocorreu um grande aumento do achado de 
número de lesões precursoras do câncer de colo de útero, assim como a redução de lesões invasivas desta doença.
Fonte financiadora: CNPq

 Os tumores malignos do aparelho genital feminino têm alta mortalidade. Destes, o câncer de colo uterino é 
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Introdução:
crescente aumento na incidência da doença nos últimos anos em todo o mundo. Somente nos últimos três anos o 
Município de Jundiaí iniciou um programa organizado de rastreamento de câncer de mama. Implementou-se tal 
programa nos dois últimos anos através da doação do primeiro mamógrafo público de Jundiaí devida a uma proposta 
de rastreamento populacional feita pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Tendo em vista os custos envolvidos num 
programa de detecção de câncer de mama, este estudo avalia quatro anos que precederam a implantação do 
rastreamento populacional (2002-2005) e também seus primeiros resultados nos anos de 2006 e 2007. Objetivo: 
Avaliar a taxa de incidência de câncer de mama na cidade de Jundiaí-SP, no período de Janeiro de 2002 a Dezembro de 
2007. Metodologia: Foi realizado estudo descritivo e retrospectivo no Instituto Cardoso de Almeida, localizado no 
Município de Jundiaí - SP. Resultado: Notamos uma diminuição na incidência de alterações mamárias malignas 
durante os anos de 2006 e 2007, acompanhada de um aumento da incidência de alterações mamárias não malignas 
durante o mesmo período em questão. Isso poderia indicar um aumento no número de diagnósticos precoces, incluindo 
entre as lesões não malignas as alterações precursoras (neoplasia lobular, hiperplasias) devido ao rastreamento 
implementado. Conclusão: Este estudo mostrou que um programa de rastreamento organizado e funcionante pode 
mudar as taxas de incidências, aumentando o número de lesões precursoras (e, com isso, diagnóstico precoce) e 
diminuindo o número de lesões malignas. Um acompanhamento por mais anos dessas taxas poderia avaliar melhor a 
eficácia do programa de rastreamento em Jundiaí, que pareceu esboçada neste estudo.
Fonte financiadora: CNPq

 O câncer de mama é, na atualidade, a primeira causa de morte por câncer entre as mulheres e houve um 

Considerando-se os altos índices de prevalência de enteroparasitoses em crianças, principalmente em áreas 
subdesenvolvidas, entre a população de níveis socioeconômicos mais baixos com falta de saneamento básico e medidas 
de higiene pessoais precárias, o presente trabalho teve como objetivo estabelecer a ocorrência de parasitas e comensais 
intestinais em crianças de uma escola no município de Jundiaí-SP - Brasil, além de avaliar a influência de uma ação 
educativa sobre a ocorrência de enteroparasitoses. Foram realizadas atividades educativas teóricas e práticas com o 
objetivo de orientar os alunos, pais ou responsáveis acerca das parasitoses intestinais mais frequentes nesta população 
e dos métodos de prevenção dessas doenças. A pesquisa desenvolvida utilizou o método coproparasitológico de 
investigação. As amostras foram examinadas de acordo com a técnica de Hoffman, Pons e Janner. A taxa de adesão ao 
projeto foi de 42,4%, sendo analisadas amostras fecais de 59 crianças com uma taxa de prevalência geral de infecção de 
parasitos e/ou comensais de 30%. Das amostras positivas, os parasitos mais prevalentes foram: Entamoeba coli 
(62,5%), Giardia lamblia (33,3%), Ascaris lumbricoides (4,1%) e Endolimax nana (20,8%).Para avaliar a eficácia da 
intervenção educativa realizada com o grupo controle, foram comparados os índices de reinfecção dos grupos caso e 
controle após o tratamento, que foi respectivamente 16,1% e 14,28%. Esse resultado demonstra que a realização das 
medidas educativas não influenciou de forma positiva o índice de reinfecção. Conclui-se que atividades educativas são 
válidas, mas precisam ser integradas a um processo contínuo de educação e controle das enteroparasitoses, além de 
englobar a família e toda a comunidade para que exerçam uma influência positiva sobre a saúde da população.
Fonte financiadora:CNPq

Avaliação da taxa de incidência dos tumores de mama no município de
Jundiaí no período de Janeiro de 2002 a Dezembro de 2007.

Avaliação do impacto de uma intervenção educativa na ocorrência de enteroparasitoses em
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Evaluation of the impact of an educational intervention on the occurrence of intestinal parasites in
a school in the city of Jundiaí - SP.
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INTRODUÇÃO: O câncer de mama é um dos maiores problemas em saúde pública no Brasil e no Mundo. Não há 
prevenção primária factível e ocorre um aumento significativo na incidência e mortalidade decorrentes desta 
neoplasia (GEBRIM, 2006). No Brasil, para uma população feminina de cerca de 96,8 milhões, ocorreram 49.400 casos 
em 2008, com incidência de 51 casos a cada 100 mil mulheres (INCA). No Estado de São Paulo estes números são 
maiores. No Município de Jundiaí, foram diagnosticados 56 casos novos de câncer de mama em 2006, com um 
coeficiente de mortalidade de 18, 6 mortes por 100.000 habitantes (DATASUS 2006). Em 2006, a cobertura de 
mamografia apresentou um índice muito baixo no Município (546 exames por mês). O tempo médio entre a solicitação 
da mamografia e sua realização ficou em torno de 60 dias, prolongando, em muitos casos, o diagnóstico de uma possível 
neoplasia (BRASIL, 2006). Estima-se que, hoje, 60.000 mulheres deveriam ser rastreadas por mamografia em Jundiaí. 
Entretanto, os custos econômicos para a instalação de um programa de rastreamento mamográfico são pouco 
estudados em nosso meio. OBJETIVOS: Demonstrar benefícios de uma ação preventiva para câncer de mama no 
Município de Jundiaí-SP. Dar subsídios para a criação de um programa de prevenção e rastreamento do câncer de 
mama no Município de Jundiaí-SP. Sensibilizar através desta avaliação os gestores e profissionais de saúde que podem 
assumir este programa no Município de Jundiaí-SP. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Estudo descritivo realizado 
em Jundiaí, baseado no projeto piloto realizado no Setor de Diagnóstico por Imagem, da Disciplina de Ginecologia do 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Estimativa de custos obtidos no 
DATASUS e na Secretaria Municipal de Saúde. Valores do rastreamento por paciente e do diagnóstico dos casos de 
câncer de mama detectados foram estimados com base no estudo de Kemp et al., 2005, para análise comparativa. 
RESULTADOS: A detecção do câncer de mama em estádio inicial propicia, mais frequentemente, o tratamento com 
cirurgia conservadora, associada à radioterapia, e frequentemente sem necessidade de quimioterapia, o que reduz 
substancialmente os custos do tratamento. No câncer de mama em estádio avançado as terapias são mais agressivas, 
envolvendo sempre os custos altos da quimioterapia adjuvante, o que aumenta consideravelmente o custo final da 
terapia. CONCLUSÃO:Concluiu-se que o valor dos investimentos destinados à prevenção e rastreamento do câncer 
mamário pode, não somente diminuir a mortalidade, mas também levar a diagnóstico precoce, reduzindo custos 
associados ao tratamento da doença avançada. O bom gestor em saúde pública, na política para câncer de mama, lucra 
não somente em vidas mas também em menores custos.
Fonte financiadora: CNPq

Introdução: O diabetes mellitus provoca desordens metabólicas no sistema reprodutor masculino, o que tem sido 
motivo de estudos na tentativa de elucidar a etiologia dessas alterações. Existem diversos trabalhos que demonstram 
que o diabetes modifica a função sexual masculina, através de alterações morfológicas prostáticas. O estroma da 
próstata está envolvido no desenvolvimento da mesma, daí a importância dessa região e sua correlação com a 
fisiopalotogia de disfunções da próstata, como a hiperplasia prostática benigna (HPB). Objetivo: Analisar a morfologia 
das fibras colágenas estromais e correlacioná-las a possíveis doenças prostáticas frente ao Diabetes. Material e Método: 
Um total de 10 camundongos, 5  da linhagem swiss e 5 da linhagem NOD (diabético não obeso) sofreram procedimentos 
cirúrgicos e histológicos para confecção de lâminas e posterior análise das fibras colágenas estromais. Para tal análise, 
foram utilizados métodos estereológicos e estatísticos. Resultados: A concentração de fibras colágenas apresentou-se 
maior no grupo diabético. Observou-se também diferenças em relação à disposição e conformação dessas fibras. 
Conclusão: Pode-se concluir, através dos resultados e da análise microscópica das lâminas, que o diabetes, além de 
promover alterações morfológicas na próstata, está diretamente relacionado à fisiopatologia de doenças prostáticas 
como a HPB.
Fonte financiadora: CNPq

Câncer de mama em Jundiaí: custos para o Sistema Único de Saúde (SUS)
em um programa de rastreamento.

Caracterização do estroma fibromuscular da próstata de camundongos NOD.
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Introdução: O termo Doença Falciforme (DF) engloba um grupo de anemias hemolíticas hereditárias, caracterizadas 
pela homozigose da hemoglobina S, decorrente da mutação do gene da beta globina. Essa hemoglobina anômala forma 
polímeros intracelulares, falcizando-os.Dentre as manifestações clínicas, as crises álgicas ocorrem com maior 
frequência e estão diretamente relacionadas à vasoclusão. A DF necessita o correto diagnóstico clínico, fundamentado 
no diagnóstico laboratorial. Inúmeros estudos têm reportado a eficácia da hidroxiuréia (HU) em portadores de DF por 
conduzir à melhora clínica e hematológica pela redução da incidência de episódios vaso-oclusivos.Objetivo: Descrever o 
perfil sócio-demográfico, caracterizar a DF e os impactos do tratamento com HU nos pacientes atendidos e que estão em 
seguimento no ICPBR / GRENDACC/ FMJ.Método de Estudo: Este é um estudo descritivo analítico  cuja casuística para a 
pesquisa foi identificada a partir de todos os prontuários existentes no ICPBR-GRENDACC/FMJ de ambos os  sexos e 
idades com diagnóstico hematológico de DF  que foram ou são tratadas com HU atendidas entre os anos de 2005 a 
2008.Resultados e Discussão: Foram analisados um total de 15 prontuários, a idade dos pacientes variou de 60 a 240 
meses, Em relação à cor da pele a marioria eram pardos, não condizendo com a literatura. Demonstramos que Jundiaí é 
referência para tratamento hematológico nas cidades da micro-região.O nível sócio-cultural e escolaridade dos 
progenitores estão envolvidos com as complicações do uso de HU sendo as mais comuns as Hematológicas. Conclusões: 
Pode-se concluir então que a DF em crianças do município de Jundiaí e região, é composta predominantemente por 
pacientes de baixa renda, com pais que não chegaram a concluir o ensino básico. Pudemos concluir também que a 
toxicidade  da HU nos pacientes foi menor do que o apontado pela literatura. Estes dados talvez possam ser justificados 
pela  dosagem  inferior a dose máxima sugerida pelos protocolos, uma vez que sua limitação tem sido  definida pelos 
efeitos colaterais, mesmo  leves. 
Fonte financiadora:CNPq

Introdução: A lesão de isquemia-reperfusão induz a uma série de alterações relacionadas à falta de aporte de 
nutrientes para as células, seguida de resposta inflamatória desencadeada pelo restabelecimento da circulação. Essa 
agressão pode induzir a lesões irreversíveis do tecido ou alterações ultraestruturais que modificam o funcionamento 
normal da célula, sem necessariamente causar danos letais. Este trabalho teve como objetivo verificar se a 
administração da associação de Peumus boldus, Rhamnus purshiana e Rheum palmatum poderia minimizar os danos 
promovidos pela lesão de isquemia-reperfusão em fígados de ratos. Metodologia: Foram utilizados ratos machos 
Wistar adultos previamente tratados ou não com a  associação de Peumus boldus, Rhamnus purshiana e Rheum 
palmatum  e submetidos à isquemia quente por uma hora e reperfusão por duas horas. Após este procedimento o soro 
dos animais foi coletado para realização de dosagem bioquímica das transaminases e da fosfatase alcalina. Resultados: 
O tratamento prévio dos animais experimentais durante quatro dias, com a associação de Peumus boldus, Rhamnus 
purshiana e Rheum palmatum, não alterou os níveis séricos de aspartato aminotransferase (AST), alanina 
aminotransferase (ALT) e fosfatase alcalina (ALP), quando comparados com os animais que apenas foram submetidos 
à isquemia e reperfusão hepática. Conclusão: A administração prévia da associação de Peumus boldus, Rhamnus 
purshiana e Rheum palmatum não minimiza os danos promovidos pela lesão de isquemia-reperfusão em fígados de 
ratos, não promovendo, portanto, efeito hepatoprotetor no modelo experimental utilizado.
Fonte financiadora: CNPq

Caracterização de crianças e adolescentes portadores de doença falciforme e
tratados com hidroxiuréia no município de Jundiaí e região,

atendidos no Instituto de Clínicas Pediátricas Bolívar Risso - GRENDACC/FMJ.

Efeito do tratamento com a associação de Peumus boldus, Rhamnus purshiana e
Rheum palmatum na lesão promovida pela isquemia - reperfusão em fígado de ratos.
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Objetivo: o objetivo do estudo é contribuir para o conhecimento epidemiológico de infecções fúngicas causadas por 
Candida spp. no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí, possibilitando uma maior atenção e 
precaução para a ocorrência de novos casos de infecção. Metodologia: o tempo de estudo do trabalho foi de 9 meses de 
coletas, que foram distribuídas entre o meio-ambiente e o “staff” de funcionários do hospital, totalizando 270 amostras, 
essas foram somadas, com um número variável de pacientes pediátricos com suspeita ou diagnóstico confirmados de 
candidíase.  As leveduras do gênero Candida isoladas foram identificadas e estudadas em âmbito laboratorial. 
Resultados: foram realizadas 270 coletas no período de nove meses, encontrando uma incidência de Candida ssp de 
19,25% (52 casos) nos diversos setores pesquisados. A espécie mais prevalente entre  “Staff” médico foi a C. parapsilosi, 
no ambiente foi a C. lusitanae e no ar condicionado a C. tropicalis e C. guillermondii tiveram a mesma incidência. Nos 
pacientes foram encontradas 13 amostras positivas para o gênero Candida, dos quais 3 (23,1%) foram a óbito, dos 
quais 2 (66,7%) apresentaram infecção por candida não albicans e 1 (33,3%) por Candida albicans. Conclusão: 
concluímos que o conhecimento epidemiológico da incidência fúngica de Candida spp. no Hospital Universitário da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí, possibilitaram uma maior atenção e precaução para a ocorrência de novos casos de 
infecção. 

Introdução: Privar um órgão de seu fluxo sanguíneo (isquemia) e posteriormente restabelecê-lo (reperfusão) causa um 
dano ao tecido que se denomina lesão por isquemia-reperfusão, o que ocorre durante a cirurgia hepática com a 
utilização da manobra de Pringle. A célula em isquemia desenvolve importantes alterações estruturais. Diversas 
técnicas como pré-condicionamento isquêmico ou farmacológico tem sido utilizadas como uma importante 
ferramenta terapêutica para reduzir a lesão hepática induzida pela isquemia-reperfusão. Este trabalho teve como 
objetivo verificar se a administração prévia da solução de metionina e associações poderia minimizar os danos 
promovidos pela lesão de isquemia-reperfusão em fígados de ratos. Metodologia: Foram utilizados ratos machos 
Wistar adultos divididos aleatoriamente em grupo controle ou isquêmico (tratados ou não com a solução de metionina 
e associações). Os animais do grupo isquêmico foram submetidos à uma hora de isquemia hepática quente seguida de 
duas horas de reperfusão. Após este período o soro dos animais foi coletado e dosagem bioquímica das enzimas 
transaminases (ALT e AST) e fosfatase alcalina (ALP) foi realizada. Resultados: O procedimento de isquemia-reperfusão 
hepática promoveu aumento nos níveis séricos de ALT e AST, quando comparados com grupo controle, sem, no entanto 
alterar os níveis séricos da ALP. O tratamento prévio dos animais por 4 dias com metionina e associações não alterou a 
média dos valores obtidos, em relação ao grupo não tratado. No entanto, o tratamento prévio dos animais por 14 dias 
com metionina e associações induziu diminuição de 39% nos níveis séricos de ALT e 30% nos níveis séricos de AST. 
Conclusão: Nossos resultados sugerem que o tratamento prévio dos animais (submetidos a isquemia-reperfusão 
hepática) com metionina e associações, por 14 dias, promoveu efeito hepatoprotetor. 
Fonte de financiamento: CNPq
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Introdução: Nos últimos anos muito se tem discutido acerca do uso dos contraceptivos orais combinados (COCs) sem a 
pausa habitual entre as cartelas, onde os intervalos poderiam ser abolidos ou programados periodicamente pela 
própria usuária. Mais recentemente, a nomenclatura “regime estendido”, vem sendo proposta, incluindo o uso contínuo 
ou ininterrupto e o uso com intervalos de sete dias a cada dois, três ou mais ciclos do COC. Os contraceptivos em regime 
estendido são indicados a pacientes altamente motivadas e que particularmente desejam, na maior parte das vezes, 
amenorréia como padrão menstrual final. O sucesso desse regime é dependente de informações precisas às pacientes 
quanto ao padrão menstrual. Materiais e Métodos: Foram avaliadas 554 mulheres com idade entre 18 e 40 anos, 
usuárias correntes de contraceptivos orais combinados (pílulas contraceptivas), respondendo a algumas questões 
específicas elaboradas em ficha clínica pré-estabelecida, em estudo de corte transversal. Discussão e Conclusões: A 
aceitação da alteração da maneira clássica do uso do contraceptivo está intimamente relacionada à concepção da 
necessidade do sangramento durante a pausa do uso do COC. Sendo assim pode-se observar que 46,2% já fizeram uso 
sem pausa, sendo que o grupo que mais fez esse tipo de uso foi o das pacientes do ensino superior, 66,7%. Em conclusão, 
pode-se demonstrar que o nível de graduação das pacientes interferiu na importância dada para a ausência de 
sangramento ou à sua periodicidade, quando do uso desses esteróides sexuais para fins contraceptivos.
Fonte financiadora: CNPq

A junção vésico-uretral é a região de transição da bexiga com a uretra e é marcada pelo óstio interno da uretra. A JVU 
está constituída por fibras musculares lisas, colágenas e elásticas, sendo estas responsáveis pela elasticidade e 
plasticidade da JVU. Mudanças estruturais com o envelhecimento ocorrem em todo o organismo, inclusive no trato 
urinário inferior. Este trabalho objetivou o estudo das fibras elásticas e colágenas da JVU (região proximal) e regiões 
média e região distal da uretra de fêmeas jovens e senis com quantificação através da estereologia. Foram utilizados 10 
ratos (Rattus norvegicus albinus), sendo 5 fêmeas com 4 semanas e 5 fêmeas com 56 semanas. O complexo urogenital foi 
obtido através da exposição, dissecação e coleta do mesmo. Após a cirurgia o material foi submetido aos procedimentos 
histológicos de rotina. As lâminas obtidas foram coradas com Picrossirius-hematoxilina para fibras colágenas e 
Verhoeff para fibras elásticas e fotografadas em fotomicroscópio com luz normal e polarizada. Os resultados 
mostraram que as fibras elásticas possuem padrões morfológicos semelhantes entre jovens e senis; e as fibras 
colágenas, tanto avermelhadas (tipo I) quanto esverdeadas (tipo III), apresentam-se em maior concentração nos 
jovens. A estereologia mostrou que as fibras elásticas não apresentaram diferenças significativas entre os dois grupos; 
quanto às colágenas, observou-se menor concentração de fibras no grupo senil. Concluiu-se, portanto, que as fibras 
elásticas não estão relacionadas à incontinência urinária no processo de envelhecimento e que os resultados das fibras 
colágenas, apesar da possível relação com a incontinência urinária, precisam ser associados a outros fatores também 
envolvidos nesta condição. 
Fonte de financiamento: CNPq
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A entrada inadvertida de ar na cavidade pleural (pneumotórax) causa dor e desconforto e, às vezes, insuficiência 
respiratória grave, necessitando de drenagem pleural. O tratamento consagrado para esta doença é a drenagem 
pleural fechada com a utilização de tubos de silicone, de polivinilcloreto (PVC) ou de Pezzer (confeccionado com látex). 
O pneumotórax primário espontâneo, que ocorre principalmente em adultos jovens, é o tipo mais frequente. Os autores 
apontam também uma incidência de 20 a 50% de recidiva neste tipo de pneumotórax, sendo que 90% das recorrências 
ocorrem do mesmo lado do episódio inicial. Além disso, após o segundo episódio, o índice de recorrência aumenta para 
60% a 80%. Esses dados deixam clara a utilidade que teria uma reação de pleurodese na ocasião da primeira drenagem 
torácica para diminuir a possibilidade de recorrência de pneumotórax. Entre os tubos usados como dreno torácico, o de 
silicone é de fácil maleabilidade e assim promove menos dor quando o doente movimenta o tórax, mas tem um custo 
mais elevado. O tubo de PVC é um pouco mais rígido e pode provocar mais dor durante a movimentação do tórax, mas 
por outro lado, é mais resistente a dobras que causariam obstruções e é mais barato. O dreno de Pezzer é muito utilizado 
pelos cirurgiões gerais, é confeccionado com látex, ou seja, borracha natural e também tem uma “cabeça” alargada que 
por si só ajuda a retê-lo no interior do tórax. A prática continuada de grande número de drenagens pleurais deixa aos 
cirurgiões torácicos a impressão de que estes tubos causam sempre reações pleurais de proporções diferentes: mínima 
reação pleural quando é usado o tubo de silicone, moderada reação pleural com o tubo de PVC e acentuada reação 
pleural quando o dreno de Pezzer é usado, entretanto esta hipótese ainda não foi comprovada. Se a hipótese de que o 
dreno de Pezzer promove marcante reação pleural com consequente aderência das pleuras visceral e parietal 
(pleurodese) for comprovada, este tipo de dreno poderia passar a ser recomendado para a drenagem torácica nos casos 
de pneumotóraces espontâneos. Isto porque, como já colocado, há uma taxa elevada de recidivas de pneumotórax no 
mesmo hemitórax e a reação inflamatória provocada poderia impedir as recidivas.
Fonte financiadora:CNPq

Introdução:Neutropenia e febre são as complicações mais comuns inerentes ao tratamento quimioterápico, merecendo 
atenção médica imediata sendo considerada uma emergência oncológica, pois as infecções nestes pacientes 
normalmente são prolongadas e potencialmente graves. Objetivo: O objetivo do trabalho é identificar as causas de óbito 
em menores de 18 anos com neutropenia febril portadoras de LLA, LMA e linfomas de Hodgkin e não-Hodgkin 
acompanhados pelo Instituto de Clínicas Pediátricas Bolívar Risso/ Grendacc- FMJ, no período de 1995 a 2009, bem 
como verificar a influência do tratamento na determinação de neutropenia e consequente bacteremia e traçar seu 
perfil microbiológico. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo baseado na revisão de prontuários. Discussão: Em 
cada episódio febril foram analisados quais medicamentos foram utilizados, etapa do protocolo, possível foco, cultura, 
fluido e meio de coleta, microorganismo isolado, número de neutrófilos. O quimioterápico que, com maior frequência, 
antecedeu a neutropenia foi a Citarabina. A droga mais utilizada foi  Cefepima, seguido pela associação de Cefepima 
mais Vancomicina e Ceftriaxona mais Amicacina, coincidindo com a literatura. A etapa do protocolo que mais 
frequentemente se associou aos eventos febris foi a Indução. No primeiro evento febril, em 52,3% dos casos o foco foi 
indeterminado. Em 57,5% das hemoculturas, não  houve isolamento de microorganismos. Das amostras em que a 
cultura foi positiva, em 10% houve crescimento de Staphylococcus aureus, sendo, estatisticamente, o microorganismo 
mais isolado. Como causas de óbito consequenciais tiveram prevalência as pneumopatias com 30% e como causas 
terminais detectou-se sepse em 45% dos casos.Conclusão: Por ser a sepse a principal causa de mortalidade de crianças 
com neutropenia febril portadoras de câncer, é de extrema importância seu diagnóstico precoce, bem como a 
identificação e abordagem do provável foco e seu tratamento. Assim, a valorização da neutropenia febril constitui um 
importante tópico no acompanhamento destes pacientes.
Fonte financiadora:CNPq
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A deficiência de ferro é a carência nutricional mais comum e mais amplamente distribuída no mundo. Estima-se que a 
proporção de anêmicos ,no Brasil, principalmente na faixa etária de menores de 2 anos, esteja situada entre 50 e 83%.O 
sucesso no controle efetivo da deficiência de ferro em uma população depende do conhecimento prévio da magnitude e 
da natureza do problema, bem como da identificação dos fatores epidemiológicos responsáveis pela deficiência.Os 
objetivos do trabalho são avaliar a prevalência de anemia ferropênica no município baseado nas informações em saúde 
disponíveis no SMS-PMJ e identificar a correlação entre a prevalência de anemia ferropênica e os encaminhamentos ao 
ambulatório especializado de hematologia pediátrica. Foi realizado um levantamento de prontuários de pacientes 
encaminhados com anemia ferropênica ao ambulatório de hematologia pediátrica SMS/PMJ- ICPBR- Grendacc/FMJ e 
comparando-os às informações disponíveis na central de dados UAC-SMS Jundiaí ( Unidade de Avaliação e Controle). Os 
resultados mostraram importância estatística quanto à faixa etária, encontrados 52,9% entre 6 meses e 2 anos. 
Entretanto, não foi possível determinar a  prevalência das anemias por deficiência de ferro na cidade de Jundiaí pela 
dificuldade e  baixa confiabilidade nas informações obtidas pelo CID 10. As planilhas de atendimento identificam 
somente a causa principal dos atendimentos,  o que  pode gerar subnotificação, ou informações inverídicas.
Fonte Financiadora: CNPq

Introdução: A ação local e ativa do fumo na mucosa bucal pode levar a lesões pré-cancerígenas e cancerígenas. Contudo, 
alguns estudos ainda não encontraram bases suficientes para determinar se a exposição passiva ao cigarro pode estar 
relacionada a alterações estruturais em diferentes tecidos. Objetivo: Assim, conhecida a importância da mucosa bucal 
na proteção contra agentes agressores e nos processos digestivos, além de ser um tecido altamente exposto à ação de 
elementos patogênicos, o objetivo do presente estudo foi avaliar a estrutura tecidual do epitélio da mucosa bucal de 
ratos após exposição passiva ao cigarro, detectando as características estruturais adquiridas durante um período 
prolongado de exposição aos agentes da fumaça do cigarro. Metodologia: Um total de 20 ratos wistar machos foram 
divididos em 2 grupos experimentais: grupo controle com 10 animais não fumantes passivos e um grupo tratado com 10 
animais expostos ao tabagismo crônico passivo. Todos os animais receberam durante o período experimental dieta 
sólida e água ad libitum. Resultados: Após seis meses de tratamento, observou-se que todos os animais ganharam massa 
corporal ao longo do experimento. Contudo, o estudo estrutural do tecido bucal demonstrou nos animais tratados 
alterações estruturais no epitélio da mucosa da bochecha, caracterizadas pela desestruturação dos estratos epiteliais e 
atipia citoplasmática e nuclear principalmente das células da camada basal, além de alterações estruturais na relação 
entre o epitélio e a lâmina própria da mucosa. Conclusão: Assim, pode-se concluir que a exposição passiva e prolongada 
ao cigarro provocou alterações na estrutura celular e tecidual, comprometendo todos os estratos do epitélio da 
bochecha, o que pode alterar as funções teciduais bem como propiciar a ação de agentes infecciosos, além dos 
carcinogênicos presentes na fumaça do cigarro.
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Introdução: A expectativa de submeter-se a uma cirurgia, seja esta qual for, leva o paciente a diversas mudanças em sua 
vida, provocando reações emocionais diferentes das que eles estão habituados a sofrerem. As mais comuns são 
depressão e ansiedade, sendo que a primeira pode se manifestar de diversas formas. A depressão e ansiedade 
desencadeadas no período pré- operatório se associam a fatores como a antecipação da dor, separação da família, 
perda da independência e medo de se tornar incapacitado, além do medo do procedimento cirúrgico e de morte. 
Materiais e Métodos: Foram estudados 100 pacientes com mais de 16 anos, que serão operados no HU-FMJ e no HCSVP, 
serão utilizados para obter as informações de interesse para o estudo: o questionário socioeconômico e a Escala de 
Ansiedade e Depressão Hospitalar-HADS. Discussão: Nos  pacientes do pré-operatório, normalmente são encontrados  
sintomas de ansiedade e de depressão que se confundem aos sintomas da doença que originou a intervenção cirúrgica. 
Em nosso estudo houve um predomínio do sexo feminino no Hospital Universitário (68,1%) relação ao Hospital São 
Vicente de Paula (33,3%), e também uma maior incidência do sexo feminino em relação ao masculino entre os pacientes 
em que se encontrou em ansiedade ou depressão. Este estudo confirmou a possibilidade do uso da escala HADS de 
ansiedade e depressão em pacientes cirúrgicos internados. Mostrou também que a avaliação da ansiedade no período 
pré-operatório deve ser realizada, independentemente de o paciente apresentar ou não doença clínica e/ou cirúrgica 
grave, pois a frequência de pacientes com ansiedade é relevante e estes merecem algum tipo de cuidado diferenciado.
Fonte financiadora:CNPq

Dados atuais demonstram que a dependência ao cigarro é responsável por 4.9 milhões de mortes anualmente no 
mundo. Além disso, a ação local do cigarro na mucosa bucal, principalmente em regiões de maior exposição como a 
mucosa dorsal da língua, pode levar a lesões pré-cancerígenas e cancerígenas. Contudo, dúvidas ainda existem para se 
determinar se a exposição passiva ao cigarro pode estar relacionada a alterações estruturais nestes tecidos. Assim, o 
objetivo do presente estudo foi avaliar a estrutura epitelial da mucosa dorsal da língua de ratos wistar após exposição 
passiva ao cigarro, detectando as características fenotípicas adquiridas durante um período prolongado de exposição 
aos agentes do tabaco. Um total de 20 ratos wistar fêmeas foram divididos em 2 grupos experimentais, sendo um grupo 
controle com 10 animais não fumantes passivos e um grupo tratado com 10 animais expostos ao tabagismo crônico 
passivo. Todos os animais receberam durante o período experimental dieta sólida e água ad libitum. Após seis meses de 
tratamento, observou-se que todos os animais ganharam massa corporal ao longo do experimento. As análises em 
microscopia de luz e estereológica demonstraram nos animais tratados intensas alterações no epitélio da mucosa da 
língua, caracterizadas pela desestruturação das camadas epiteliais, involução citoplasmática e nuclear 
principalmente das células da camada celular reprodutiva. Assim, pode-se concluir que a exposição passiva ao cigarro 
levou a alteração no fenótipo celular, o que pode comprometer as funções teciduais bem como permitir a ação dos 
agentes carcinogênicos presentes na fumaça do cigarro.
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Introdução: A trombose venosa profunda (TVP) é uma doença frequente, principalmente como complicação de outras 
afecções. A eficácia da profilaxia da TVP já foi comprovada por diversos estudos. Apesar disso, a literatura demonstra 
que a profilaxia não é utilizada de maneira satisfatória em muitas instituições. A artroplastia total de quadril (ATQ) é 
classificada como procedimento de alto risco para desenvolvimento de doença tromboembólica. Objetivo: O presente 
estudo tem como objetivo avaliar a eficácia da tromboprofilaxia empregada em pacientes submetidos à ATQ no Serviço 
de Ortopedia do HCSVP e sua possível correlação com fatores de risco. Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo 
realizado no período entre fevereiro de 2009 a maio de 2009. Os pacientes que realizaram ATQ e que receberam a 
tromboprofilaxia, foram submetidos a dois exames Eco-doppler venoso dos membros inferiores, pré e pós operatório, 
para avaliação da possível presença de TVP. Além disso, foi aplicado um questionário para avaliação dos fatores de risco 
para TVP. Resultados: Não houve casos de TVP entre os 20 pacientes estudados. Em relação aos fatores de risco, 18 
pacientes (90%) apresentavam pelo menos um fator de risco para TVP, além da ATQ. Não foi possível estabelecer 
associações ou cálculo de riscos estatísticos devido à pequena amostra. Conclusão: Conclui-se que a profilaxia 
empregada no hospital em estudo parece ser eficaz, apesar de tal fato não poder ser comprovado estatisticamente 
devido à pequena amostra. A pesquisa terá continuidade.
Fonte financiadora: CNPq

Introdução: Atualmente, as escolas médicas são orientadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais a discutir o melhor 
método de ensinar, assim, para se adequar aos avanços do conhecimento em Anatomia é importante estimular maior 
autonomia estudantil no processo de ensino - aprendizagem. Neste contexto, é fundamental possibilitar circunstâncias 
menos hierarquizadas que a relação professor-aluno, as quais reafirmem tanto a capacidade crítica como a 
curiosidade do educando, por exemplo, através do binômio monitor-monitorado. Objetivo: Identificar o impacto da 
monitoria de anatomia na graduação médica da Faculdade de Medicina de Jundiaí - FMJ. Metodologia: Foram 
aplicados três tipos diferentes de questionários, para professores e acadêmicos monitores ou não da FMJ. O software 
utilizado para análise foi o SAS versão 9.02 e o nível de significância assumido foi de 5%. Resultados e discussão: 
Responderam aos questionários 58% dos acadêmicos não monitores, 62% dos monitores e 8,2% dos professores. 
Verificou-se que 80% dos estudantes de medicina frequentam a monitoria durante mais de seis horas semanais, onde 
57% dos estudantes estavam motivados a aprender de fato o corpo humano (motivação interna) e 37% foram 
impulsionados pela prova (motivação externa). Esta atividade extracurricular tem a aprovação de 84% dos estudantes, 
e foram citados mais que quatro vezes de pontos positivos em relação aos negativos da monitoria. Mais de 80% dos 
acadêmicos de medicina têm conhecimentos significativos em anatomia na visão dos monitores, dos alunos não 
monitores e dos docentes. A maioria dos estudantes relata que este significativo aprendizado em anatomia tem grande 
contribuição da monitoria. Apesar de ambos aprenderem, há um predomínio de opiniões que o monitor aprende mais 
que o monitorado. Conclusão: Apesar do atual modelo da monitoria na anatomia ser uma atividade extracurricular, 
tem impacto positivo e relevante na formação médica da FMJ.
Fonte financiadora:CNPq
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Na ocorrência de fraturas traumáticas ou deformidades com perda intensiva de massa óssea, há a necessidade da 
utilização de enxertos autógenos. Entretanto devido a algumas de suas desvantagens, como morbidade da área 
doadora, podem ser usados como alternativa, os implantes de biomateriais. Entre esses, a hidroxiapatita e o colágeno 
são frequentemente empregados na clínica médica e odontológica como fator osteocondutivo, devido à sua 
biocompatibilidade. Ressalta-se também que as características mecânicas, embriológicas e morfológicas do osso 
também são importantes para a osteogênese frente ao estímulo dos biomateriais. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 
importância do colágeno e hidroxiapatita na regeneração de fraturas provocadas experimentalmente na fíbula de 
ratos. Para isto, utilizou-se 15 ratos que foram submetidos à cirurgia para retirada de um fragmento da fíbula, sendo o 
local enxertado com tubos de silicone preenchidos com hidroxiapatita e colágeno. Nos resultados notou-se pequena 
proporção de neoformação óssea no interior dos tubos preenchidos com os biomateriais, sendo em maior quantidade 
naqueles com colágeno. Conclui-se que os biomateriais usados apresentam biocompatibilidade e capacidade 
osteocondutora, capaz de estimular a osteogênese mesmo nos ossos com funções mecânicas e morfológicas 
secundárias, como a fíbula de ratos.
Fonte financiadora: CNPq

Introdução: O Serviço de Hematologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) é referência para diversos centros de 
atendimento à saúde de Jundiaí e da micro-região. Durante a vivência clínica nesse serviço, foi observado um 
significativo aumento do número de encaminhamentos provenientes desses locais, passando a criar uma demanda 
reprimida. Tal aumento não é compatível com a complexidade dos casos encaminhados, provocando sobrecarga no 
serviço. Objetivo: avaliar a origem e motivo dos encaminhamentos ao setor de Hematologia do Ambulatório da FMJ, 
visando expor as eventuais falhas no processo de Referência e Contra-Referência, estabelecer a proporção de 
encaminhamentos por doença não hematológica e por doença hematológica, verificar se está existindo diagnóstico 
precoce das doenças hematológicas e, futuramente, estabelecer proposta de elaboração de um Programa de 
Capacitação Permanente em Hematologia. Metodologia: Realizada, no Ambulatório de Hematologia da FMJ, análise 
retrospectiva e prospectiva, a partir da ficha do Sistema Micro-Regional de Referência e Contra-Referência e posterior 
análise qualitativa e quantitativa dos dados. Resultados: Apenas 33,3% dos encaminhamentos foram corretos, 28% 
não necessitavam de especialista, o motivo mais prevalente foi anemia (35,1%). O principal local foi Campo Limpo 
Paulista responsável por 16,7%, e o tempo médio de espera foi de 53,3 dias. Conclusão: A rede básica de saúde encontra-
se deficiente no atendimento de pacientes hematológicos, encaminhando-os de forma errônea, estagnando o serviço 
especializado, dificultando o diagnóstico precoce e o tratamento daqueles que realmente necessitam.
Fonte de Financiamento: Bolsa de iniciação científica – PIBIC/CNPq
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O tabagismo é considerado pela OMS uma doença pediátrica, pois 90% dos fumantes iniciaram seu consumo até os 19 
anos de idade, e 50% dos que já experimentaram um cigarro se tornaram fumantes na vida adulta. A média do primeiro 
contato com o cigarro é aos 14 anos, mas chega a ocorrer 3 ou até 4 anos antes. Por serem os jovens mais vulneráveis às 
estratégias de propaganda e marketing, desenvolvidas para captar novos consumidores, o número de novos fumantes 
nessa faixa etária é preocupante: cerca de 100 mil jovens começam a fumar todos os dias. Este estudo tem como objetivo 

odescrever, em um grupo de escolares da 9ª série do 1  grau da rede de ensino do município de Jundiaí, os dados 
relacionados às informações quanto aos efeitos do hábito tabágico nos alunos e seus familiares. Os dados observados no 
presente estudo nos permitem concluir que os adolescentes com mães fumantes estão mais suscetíveis a fumarem, o 
mesmo resultado foi encontrado no estudo de Rebelo et al, em Portugal no ano de 2007, o qual observou que o consumo 
de tabaco pelas mães no domicílio é um importante fator social de risco relacionado com o consumo de tabaco pelos 
filhos, mas em outros estudos não foi encontrada essa associação. Estes adolescentes têm também maior tempo de 
exposição à fumaça se comparados com os não tabagistas. Outro aspecto importante encontrado foi que 98,9% dos 
alunos não tabagistas sabem que o cigarro é prejudicial à saúde. Já 28,6% dos alunos tabagistas acham que o cigarro 
não é prejudicial à saúde. Deste modo, fica evidente a importância de se realizar campanhas de conscientização, não 
apenas para adolescentes, mas também para seus familiares e educadores sobre os malefícios do cigarro na tentativa 
diminuir a incidência do tabagismo e das doenças secundárias ao fumo.
Agradecimentos: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico-CNPq (PIBIC-FMJ) e Núcleo de Apoio 
a Pesquisa e à Docência (NAPED-FMJ). 

O Brasil vivencia uma transição demográfica, com aumento da população idosa, seguindo um padrão mundial. Como 
consequência, há uma maior incidência de doenças crônicas. Em acréscimo à prevalência dessas doenças, os pacientes 
idosos são os principais consumidores e os maiores beneficiários da farmacoterapia moderna. O objetivo do presente 
estudo foi descrever o comprometimento relativo dos benefícios da aposentadoria com medicamentos de uso contínuo 
em idosos aposentados com idade igual e acima de 65 anos, moradores da área de abrangência da Unidade de Saúde da 
Família do bairro “Jardim Santa Gertrudes”, em Jundiaí, São Paulo. Foram realizadas 181 entrevistas domiciliares, com 
aplicação de questionário com perguntas fechadas e pré-codificadas em relação à renda e utilização de medicamentos. 
Dos que responderam ao questionário, 117 se adequaram aos critérios de inclusão. A maioria da amostra é composta 
por mulheres (59,8%), 62,4% possuem a aposentadoria como única fonte de renda, sendo que o valor médio da 
aposentadoria foi de 1,53 salários mínimos. A média de comprometimento da renda dos aposentados que compram 
pelo menos um medicamento é de 23,57%. Entre as doenças crônicas relatadas, destacam-se hipertensão arterial 
sistêmica (75,21%), dislipidemia (29,05%), diabetes mellitus (26,49%), artrite (20,51%) e depressão (9,40%). 
Significante porcentagem da aposentadoria é destinada à compra de medicamentos, demonstrando que há muito a ser 
construído, de forma a propiciar o envelhecimento com mais qualidade de vida, principalmente no que se refere às 
políticas públicas e planejamento dos programas de aposentadoria.
Fonte financiadora: CNPq

Prevalência do uso de tabaco entre alunos da rede de ensino do município de Jundiaí:
avaliação para elaboração de uma proposta de conscientização e prevenção dos

efeitos deletérios do tabagismo.

Proporção dos gastos privados com medicamentos de uso contínuo em relação à
aposentadoria dos idosos do bairro Jardim Santa Gertrudes, Jundiaí, São Paulo.
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Introdução: Os derrames pleurais parapneumônicos são frequentes na prática clínica. A ultrassonografia é um método 
auxiliar diagnóstico que fornece informações sobre as características do líquido pleural, tais como a presença de debris 
e septações, orientando a conduta terapêutica. Objetivo: Correlacionar os parâmetros inflamatórios do líquido pleural 
com os achados de ultrassom nos derrames parapneumônicos não complicados, complicados e empiemas. Métodos: Em 
38 pacientes portadores de derrames parapneumônicos (não complicado = 07; complicado = 12; empiema = 19) foi 
realizado ultrassom de tórax para pesquisa de debris e septos. Amostras de líquido pleural foram colhidas para 
determinar os parâmetros inflamatórios - leucócitos, percentual de neutrófilos, pH, desidrogenase láctica (DHL), 
glicose, as citocinas interleucinas IL-1 e IL-8 e o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). Estatística: Regressão 
linear múltipla (p< 0,05). Resultados:

Conclusões: Houve forte correlação da IL-8 com a presença de debris nos derrames parapneumônicos complicados (R= 
0,97; p< 0,001). Nos derrames não complicados em que se observou a presença de septos, houve forte correlação com a 
produção no líquido pleural dos parâmetros inflamatórios IL-1, VEGF e IL-8 (R> 0,90; p< 0,05). 
Apoio: Pibic, CNPq.

Relação dos achados de ultrassom com os parâmetros laboratoriais nos derrames
pleurais infecciosos.
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Derrame Pleural Não Complicado (7) Complicado (12) Empiema (19) 

Idade  38 (8-62) 20,5 (1-82) 44 (1-78) 

Leucócitos (x10³) 1,5 ± 1,3 11,8 ± 29 72,3 ± 211 

pH 8,2 ± 0,6 7,8 ± 0,6 7,1 ± 0,5 

% Neutrófilos  54 ± 32 77 ± 15 81 ± 11 

DHL (x10³) 0,5 ± 0,3 3,4 ± 6,4 14,4 ± 19 

Glicose 111 ± 23 59 ± 59 24 ± 23 

IL-1  13 ± 16 310 ± 285 433 ± 215 

IL-8 905 ± 935 1878 ± 400 1651 ± 465 

VEGF 1482 ± 1200 3068 ± 1936 2171 ± 1930 

Debris 42,9% 66,7% 89,5% 

Septos 28,6% 75,0% 68,4% 
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CARTA AO EDITOR

Prezado Editor:

      O volume de informações que o médico precisa ter acesso para se manter atualizado é 
imenso e vem aumentando a cada dia. Embora o curso médico seja longo e em tempo integral, 
ainda fica faltando espaço para reforço de pontos importantes para a formação do estudante 
de medicina. Assim, acreditamos que programas em mídia possam ser valiosas ferramentas 
para o auxílio ao ensino tanto para a auto-aprendizagem como para a atualização.     
        Há na Internet algumas opções em educação médica continuada, possibilitando o acesso a
vários assuntos importantes para o exercício de uma boa prática médica. Porém, na maioria 
das vezes os assuntos são abordados na forma de sequência de slides no programa 'Power 
Point'e sem narração, apenas com informações escritas. Este tipo de apresentação muitas 
vezes não permite o entendimento integral do assunto, principalmente no caso do ensino de 
procedimentos práticos, já que os assuntos não são abordados de maneira dinâmica. Além 
disso, a maioria dos programas são restritos aos alunos da instituição idealizadora desses 
programas com acesso permitido somente àqueles que tenham senha de permissão.
       Na Faculdade de Medicina de Jundiaí tomamos a iniciativa de fazer um programa de auto-
aprendizagem em Medida da Pressão Venosa Central, estando este disponível a todos os 
interessados. Este programa foi feito com uma filmagem de curta duração e a outra parte foi 
feita com animação pelo programa 'Flash'. Esta foi a forma através da qual procuramos 
contribuir para um melhor entendimento deste assunto importante de uma forma 
essencialmente ilustrativa e dinâmica (com 'animação').
       Além disso, a disciplina de Técnica Cirúrgica (com o apoio dos professores Roberto Anania 
de Paula, Sérgio F. Módena, Osvaldo J. Luporini, Marcus V.H. de Carvalho e Maurício Godinho) 
está incentivando os alunos que estão cursando a disciplina neste ano a fazerem outros 
programas de auto-aprendizado como maneira de concorrer ao Prêmio Prof. Sérgio de Moura 
Campos, tradicional forma de conclusão do estágio nessa disciplina.

Atenciosamente,

Marcus V. H. de Carvalho (Prof. Assistente da Disciplina de Técnica Cirúrgica da FMJ).
Ana Beatriz Macedo Vieira (Aluna do 6º ano do Curso de Graduação em Medicina da FMJ).
Valéria Machado Pereira (Aluna do 6º ano do Curso de Graduação em Medicina da FMJ).
Renata Prota Hussein (Aluna do 6º ano do Curso de Graduação em Medicina da FMJ).



[ 2.020 Médicos Formados;

[ 706 Residentes nas Especialidades;

[ Hospital Universitário;

[ Ambulatório de Especialidades;

[ Curso Superior de Enfermagem

[ Pesquisa-Bolsas de Iniciação CNPq;

[ B+ no Último Provão do MEC.
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