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EDITORIAL

      O periódico PERSPECTIVAS MÉDICAS é nossa “menina dos 
olhos” na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Reeditada 
ininterruptamente desde 1995, entra em seu 16° ano adquirindo 
maturidade crescente, respeitabilidade e confiabilidade. Seu Conselho 
Editorial tem sido reestruturado com vistas ao cumprimento das 
exigências dos órgãos indexadores, para que a publicação 
progressivamente deixe para trás suas características outrora mais 
caseiras. Nosso corpo de revisores ad hoc que era 100 por cento 
constituído por membros da Faculdade de Medicina de Jundiaí, hoje foi 
ampliado e está com 60 por cento de seus membros pertencentes a outras 
Instituições diversificadas de seis estados brasileiros e será extendida em 
breve para integrantes de outros países. Anteriormente mais minuciosos 
do que rigorosos, seus revisores passaram a agregar ambos os adjetivos, 
implicando em expressivo salto qualitativo. A redução da periodicidade, 
de anual para semestral há três anos, foi muito bem recebida pelos 
leitores, através de muitos contatos pessoais e virtuais, bem como a 
forma de submissão dos trabalhos científicos, com a introdução do 
Sistema de Gestão de Publicações, que acolhe os artigos on line, 
agilizando sobremaneira seu recebimento e imediato envio aos 
pareceristas do Conselho Editorial para apreciação e análise sob absoluto 
e permanente anonimato. O site www.fmj.br disponibiliza em link todos 
os seus exemplares para download publicados desde 1998, na íntegra. O 
periódico, já indexado na Base de Dados LATINDEX, acabou de ser 
incluído na Qualis CAPES e a Base de Dados LILACS o reapreciará em 
breve, tendo em vista que estão cumpridas as exigências propostas por 
esse respeitável órgão. O Corpo Editorial está vibrante, atuante e 
empenhado para que você, leitor, se alinhe conosco para adicionar 
vitórias a esta causa, que é de todos nós.

Eduardo José Caldeira
Co-Editor.

Edmir Américo Lourenço
Editor-Chefe.

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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Cartas ao Editor
respostas, comentários e opiniões a respeito de outros artigos 
publicados.

Outras: destinada a ideias e inovações, terapêutica, normas e 
rotinas e atualizações, devendo seguir a estrutura de uma 
comunicação curta.

 (máximo de uma lauda): perguntas, 

         Os artigos devem ter a seguinte formatação: folhas de 
tamanho A4 (210 x 297 mm), em uma coluna, com margens 
2,0 cm, em fonte arial 12 e espaço duplo. Todas as páginas 
devem ser numeradas, em caso da forma impressa, na borda 
superior direita a partir da identificação. Deve-se observar:

- Título em português e inglês com no máximo 100 caracteres, 
contando os espaços e símbolos. 
-  Nome do autor(es) no máximo de 6 e excepcionalmente até 
10 para trabalhos originais de grande monta.
- Nome do autor (es) identificado(s) com asterisco e logo 
abaixo a(s) titulação(ões) (Exemplo: Professor Doutor, entre 
outros) e local(is) de realização do trabalho (Exemplo: 
Laboratório, Departamento, Instituto, entre outros), bem 
como cidade, estado e país de origem.
-  Data, nome dos autores e respectivas assinaturas, quando 
da forma impressa.
-  Seção para a qual o trabalho deverá ser avaliado e área do 
conhecimento.
- Palavras-chave e Key words, deverão ser no máximo de 6 e 
mínimo de 3, em português, espanhol e inglês, em letras 
minúsculas e usando os descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS) e o Medical Subject Headings ( M e S H ) acessáveis
p e l o s  e n d e r e ç o s :
http://www.bireme.org.br,  http://decs.bvs .br ou 
www.nlm.nih.gov.
- Artigo ainda não publicado.
- Relatar conflitos de interesse através do texto seguinte:
Conflito de interesse; sim ou não e enviar carta ao e-mail:
perspectivasmedicas@fmj.br declarando:

Os autores do artigo, assinados abaixo (assinatura 
eletrônica), intitulado (título completo), declaram não ter 
nenhum potencial conflito de interesse em relação ao 
presente artigo, submetido à revista Perspectivas Médicas. 
Além disso, todos concordam com o conteúdo em questão.
- Endereço completo para correspondência, incluindo 
telefone e e-mail.
-  Fonte de Financiamento.

A partir da primeira página, numerá-las em sequência no 
canto superior direito (em caso de submissão na forma 
impressa) seguindo a estrutura, a saber:

- Resumo em português e Abstract em inglês contendo no 
máximo 250 palavras, fazendo referência à essência do 
assunto.

- Introdução e objetivos, material e métodos, resultados, 
discussão e conclusões, seguidos de agradecimentos, suporte 
financeiro e referências bibliográficas. Todas as referências 
citadas no corpo do texto deverão ser numeradas, entre 
parênteses e sobrescritas, por ordem de aparecimento no texto.

     
Jundiaí, a Revista Perspectivas Médicas tem como objetivo a 
apresentação de trabalhos de qualidade na área experimental 
básica e das áreas de saúde. Os trabalhos poderão ser 
originais, revisões, artigos de atualização, comunicações 
curtas, relatos de caso, cartas ao editor e outras. 

  The Perpectivas Médicas (Perspect. Med.) is the
official Journal of the Jundiaí Medical School, Jundiaí, São 
Paulo, Brazil. Its main objective is to contribute for 
development of basic sciences and clinical sciences by 
publishing high-quality scientific articles produced by 
researchers all over the world. The works will be able to be 
original papers, revisions, short comunications, case reports, 
letters to the editor and others.
      
   Os trabalhos devem ser encaminhados ao Corpo Editorial 
preferencialmente na forma eletrônica no item , 
após conferir todas as normas editoriais através do endereço:

abstract, introdução e objetivos, 
materiais e métodos, resultado da pesquisa, discussão e 
conclusões, agradecimentos e referências bibliográficas.

Comunicações Curtas (máximo de 2000 palavras): artigos 
práticos, curtos e objetivos incluindo aspectos pessoais, devendo 
seguir a estrutura de um artigo original.

Relatos de Caso (máximo de 2000 palavras): relato de um caso 
ou de uma série de casos, com justificada razão para publicação 
como raridade, aspectos inusitados, evolução atípica e/ou nova 
terapêutica, devendo seguir a estrutura de um artigo original.

Periódico científico oficial da Faculdade de Medicina de 

submissão

ou para o endereço abaixo com cópia em CD:

       As normas deverão ser obedecidas com rigor para que o 
trabalho seja encaminhado para avaliação com vistas à sua 
publicação. Os trabalhos devem ser inéditos, escritos 
preferencialmente em português, podendo ser aceitos em 
espanhol ou inglês, todos com aprovação em Comitê de Ética 
em Pesquisa oficial da Instituição e ainda não publicados de 
forma completa em outro veículo de divulgação científica. 
Deve enquadrar-se em uma das diferentes seções, a saber:

Artigos Originais: investigação experimental básica ou clínica, 
contendo título (100 caracteres ou 20 palavras no máximo) e 
palavras-chave (ambos em português e inglês), autor(es) - 
máximo de seis, principal titulação e Departamento, resumo (até 
250 palavras), abstract, introdução e objetivos, material e 
métodos, resultados, discussão e conclusões, agradecimentos e 
referências bibliográficas.

Revisões (máximo de 3000 palavras): artigo que sumariza o 
conhecimento atual em determinado campo e período, devendo 
incluir título e palavras-chave (ambos em português e inglês), 
autor(es) e titulação, resumo, 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Perspectivas Médicas, 21(1):3-4, jan/jun 2010

Normas de Publicação

http://www.fmj.br/revista_online.asp

Corpo Editorial da Revista Perspectivas Médicas 
Rua Francisco Telles, 250, Bairro Vila Arens
Jundiaí, São Paulo, CEP: 13202-550.
Tel.: (11) 4587-1095.
Dúvidas: perspectivasmedicas@fmj.br

Princípios Gerais:

Forma de apresentação dos artigos:
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Tese
1.Tannouri AJR, Silveira, P G. Campanha de prevenção do AVC: 
doença carotídea extracerebral na população da grande 
Florianópolis. [categoria]. Florianópolis: Universidade Federal 
de Santa Catarina, Curso de Medicina, Departamento de Clínica 
Médica; 2005.

Internet:
1.Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: 
the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [periódico na 
I n t e r n e t ] .  2 0 0 2  J u n  [ a c e s s o  e m  2 0 0 2  A u g  
12];102(6):[aproximadamente 3 p.]. Disponível em:
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawat 
ch.htm

     As referências devem ser numeradas e apresentadas seguindo 
a ordem de inclusão no texto, segundo o estilo Vancouver 
(http://www.icmje.org). É imprescindível ao enviar seu artigo 
conferir estas normas, sendo sujeito ao não aceite de artigos sem 
a devida revisão. As abreviações das revistas devem estar em 
conformidade com o Index Medicus/Medline (list of journals 
indexed in Index Medicus) ou pelo site http://www.nlm.nih.gov/. 
É sugerido utilizar revistas indexadas. Todas as referências 
devem ser digitadas, separadas por vírgula, sem espaço e 
sobrescritas no corpo do texto e se forem citadas mais de duas 
referências em sequência, apenas a primeira e a última devem 
ser digitadas, sendo separadas por um traço (exemplo: 5-8). É 
sugerido que as citações de livros, resumos e home page, devam 
ser evitadas, e juntas não devem ultrapassar a 10% do total das 
referências. Os editores sugerem também a citação de artigos 
publicados na revista Perspectivas Médicas.

Exemplos

Periódicos:
- Até seis autores
1.Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in 
HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7.
-Mais de seis
1.Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, 
Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino 
acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 
2002;935(1-2):40-6.

Programas e Órgãos:
1.Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, 
insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose 
tolerance . Hypertension. 2002;40(5):679-86.

Livros:
1.Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical 
microbiology. 4ª ed. St. Louis: Mosby; 2002. 

Capítulo de Livro:
1.Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in 
human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editores. The 
genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 
93-113. 

     A avaliação pelos pares (peer review) será realizada em 
todos os trabalhos submetidos à revista Perspectivas Médicas 
(Perspect. Med.), tendo que atender às normas para 
publicação, assim como ao escopo e política editorial. Os 
trabalhos serão avaliados sob anonimato durante todo o 
processo de julgamento, cada trabalho será avaliado por dois 
árbitros da área, sem o contato de ambos, para avaliação 
individual e análise pessoal do mérito científico e da 
contribuição do estudo. Em caso de dúvidas, o editor poderá 
solicitar a colaboração de um terceiro profissional, expert na 
área, que conste ou não do corpo de revisores. Somente serão 
encaminhados aos revisores os artigos que estejam 
rigorosamente de acordo com as normas e elementos básicos 
à publicação. O aceite será feito na originalidade e 
contribuição científica para a área. Os assessores receberão 
um roteiro auxiliar, farão sugestões gerais sobre o trabalho e 
decidirão se o mesmo deve ser: aprovado, aprovado com 
correções menores, aprovado com correções maiores ou 
recusado. O artigo com correções passará por novo processo 
de avaliação. Os pareceres serão encaminhados ao editor-
chefe ou co-editor, o qual encaminhará resposta aos autores, 
via eletrônica com o aceite ou correções sugeridas para 
reformulação e prazo de entrega. Em caso de trabalhos 
recusados, os autores receberão os pareceres e o referido 
julgamento. Qualquer caso omisso será resolvido pelos 
editores, sempre norteados pelos comentários dos assessores. 
Após a aprovação do trabalho os autores receberão uma carta 
de aceite do artigo para publicação, sendo este em formato 
padrão sem nenhum custo aos autores.

Tabelas, Figuras e Quadros
     As tabelas, figuras e quadros devem montadas em slides do 
Power Point e salvas em apresentação, versão compatível ao 
Office 2003 em um arquivo único e ser anexado durante a 
submissão em seu devido lugar e com a respectiva legenda no 
corpo do texto no final dos resultados, sendo que as mesmas 
devem ser planejadas para serem apresentadas com tamanho 
aproximado de 13 cm de largura por 13 cm de altura podendo 
variar de acordo com o formato do slide. O título ou legenda em 
caso de figuras (formato jpg) deverão ser colocados sob as 
figuras e juntos das mesmas, no mesmo arquivo do Power 
Point, ou como já citado, no corpo do texto no final dos 
resultados, lembrando de colocar a mesma identificação com a 
figura (numero arábico). Também deverá constar na legenda 
da figura o valor da sua ampliação direta (Exemplo: 100x) ou 
na forma de barra micrométrica. Os títulos das tabelas, 
gráficos e quadros devem ficar sobre os mesmos, devendo 
seguir processo semelhante ao das figuras, exemplificado 
abaixo.

Tabela 1: Comparação das médias e variâncias do consumo de 
proteínas e gorduras em gestantes diabéticas.
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Julgamento dos artigos:
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     Enviar ao e-mail:
perspectivasmedicas@fmj.br a declaração prévia atrelada à 
possível publicação: 
“Declaramos para fins de publicação na revista Perspectivas 
Médicas, que o presente artigo (Título) não foi e não será 
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todos os países signatários da Convenção Internacional sobre 
Direitos Autorais. A reprodução total ou parcial em outros 
periódicos deverá mencionar a fonte e dependerá da 
autorização prévia da revista, sendo proibida para fins 
comerciais.

DECLARAÇÃO

Direitos Autorais



Anatomical contribution for the morphometric acromion studies.

     ARTIGO ORIGINAL

Palavras-chave: acrômio, escápula, síndrome de colisão de ombro. 
Key words: acromion, scapula, shoulder impingement syndrome.

subacromial dos acrômios retos (média de 3,3cm) foi 
maior, quando comparado ao espaço dos acrômios 
curvos (1,83cm). Não houve diferença entre as 
escápulas direita e esquerda quanto à morfometria do 
acrômio e do espaço subacromial. Concluímos assim, 
que há maior prevalência do acrômio reto seguido do 
curvo. Além disso, pelo fato de não ter sido encontrado o 
tipo ganchoso, acreditamos que esse último seja uma 
formação osteofitária e não uma variação anatômica e 
que o acrômio curvo tenha seu espaço subacromial 
diminuído, podendo predispor à maior compressão dos 
tecidos moles localizados nesta região.

* Alunos do Curso de Graduação Médica da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí, (FMJ) - Jundiaí, São Paulo.
**  Professor Adjunto do Departamento de Morfologia de 
Patologia Básica da FMJ, Jundiaí, São Paulo.
*** Aluno do Curso de Fisioterapia do Centro 
Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP) – 
Itu, São Paulo.

 Marcelo Rodrigues 
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SP.  Fone: (082) 8829-3098  -  cunhamr@hotmail.com 

Endereço para correspondência:
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Contribuição anatômica para o estudo morfométrico do acrômio.
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      O acrômio da escápula é classificado como reto, curvo 
ou ganchoso. Estas formas do acrômio podem alterar o 
tamanho do espaço subacromial localizado entre o 
tubérculo maior do úmero e a borda anteroinferior do 
acrômio, onde se localizam tendões musculares e bolsas 
sinoviais.  Quanto mais curvo for o acrômio, maior será a 
probabilidade de diminuição deste espaço subacromial 
e consequentemente, pode ocasionar o aparecimento da 
síndrome de colisão do ombro.  Neste trabalho foram 
usadas 40 escápulas. Avaliaram-se os tipos de acrômio 
(reto, curvo, ganchoso) bem como as suas dimensões em 
comprimento e largura em centímetros (cm). Estudou-
se também o tamanho do espaço subacromial através da 
distância (cm) entre a borda ântero-inferior do acrômio 
e o tubérculo supraglenoidal da escápula. Nos 
resultados, predominou o acrômio tipo reto (52,5%), 
seguido do curvo (47,5%). Não foi encontrado nenhum 
acrômio do tipo ganchoso (0%). Quanto às medições dos 
acrômios, observou-se em média, 4,3 cm para o 
comprimento e 2,3 cm para a largura. O espaço  

     The acromion of the scapula is classified as straight, 
curved or spur. These forms of acromion can alter the 
subacromial space located between the humeral major 
tubercle and the acromion, where are included, in this 
region, muscular tendons and synovial bursa. Especially 
in curved acromion, exist a major probability of reduce 
the subacromial space and consequently, can cause the 
shoulder impingement syndrome. In this paper were 
used 40 scapulas and were evaluated the acromion 
forms, as well as their dimensions in centimeters (length 
and width) and the subacromial space. In the results, 
was observed that the predominated acromion was 
straight (52,5%), followed by the curved (47,5%). It was 
not found the spur acromion (0%). In relation to the 
measurements of the acromion, was observed in mean 
4.3 cm for the length and 2.3 cm for the width. The 
subacromial space in the straight acromions (3.3 cm) 
was bigger when compared to the curved acromions 
(1.83 cm). In relation to the corporal sides, was not 
observed differences between the right scapula and left 
scapula. Thus, it can be concluded that the 
predominance was to the straight acromion followed by 
the curved acromion. On the other hand, not have found 
the spur acromion can be related to bone formation and 
not to anatomical variation. Also, the curved acromion 
had your subacromial space reduced, what can lead to 
compression of the soft tissues presented in this region.

5
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       Foram feitas observações macroscópicas do acrômio 
no que se refere à presença de osteófitos, contornos 
irregulares, deformidades, angulações e formatos do 
tipo reto, curvo ou ganchoso. Através de um paquímetro 
Mitutoyo de precisão 0,05cm, foram executadas as 
seguintes tomadas métricas (Figuras 1 e 2):

A - distância (cm) da largura do acrômio;
B- distância (cm) do comprimento do acrômio;
C- distância (cm) do espaço subacromial através da 
medida entre a borda anteroinferior do acrômio e 
tubérculo supraglenoidal da escápula.

Figuras 1 e 2
respectivamente, sendo: Ac (acrômio), Es (espinha da 
escápula), Pc (processo coracoide). Representação 
esquemática das tomadas métricas do acrômio. A - largura 
(cm) do acrômio; B - comprimento do acrômio (cm);
C - comprimento (cm) do espaço subacromial. X5.

: Vista posterosuperior e lateral da escápula 

Figura 3
Ac (acrômio). Nota-se acrômio reto (seta branca) e acrômio 
curvo (seta negra). Nota-se nesse último a considerável 
angulação da borda anteroinferior do acrômio. X5.

: Vista posterosuperior das escápulas esquerdas sendo 

   Os dados métricos foram submetidos à análise 
estatística pelo método ANOVA entre análises 
independentes, complementado com teste de Tukey 

(13)para duas amostras . 

      Na análise macroscópica, é notável a diferença entre 
as angulações dos acrômios tipos reto e curvo, 
principalmente ao observar a projeção da espinha da 
escápula em direção ao início do acrômio e a projeção 
deste no plano anteroinferior (Figura 3).

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS
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     O acrômio representa uma saliência óssea encontrada 
na continuação da espinha da escápula e que se ossifica 
independentemente, embora possa estar separado da 
escápula por cartilagem e tecido fibroso mediante seu 

 (1)processo embriológico .
   O acrômio apresenta centros de ossificação na sua 
epífise anterior e parte medial, sendo classificados como 
meta-acrômio, mesoacrômio e pré-acrômio. A não união 
da epífise acromial com a fusão desses três centros de 
ossificação pode determinar uma relação com a 
diminuição da região subacromial. Neste caso a epífise 
acromial anterior não unida fica hipermóvel e 
tracionada pelo ligamento coracoacromial e se inclina 
anteriormente, diminuindo o espaço subacromial e 
predispondo assim ao aparecimento da síndrome do 
impacto subacromial do ombro, com pinçamento de 

(2,3)tendões musculares e bolsas sinoviais . 
     O acrômio apresenta uma classificação quanto ao seu 
formato podendo ser do tipo I (reto), II (curvo) ou III 

(4,5)(ganchoso) . Este último é considerado por alguns 
autores como uma formação osteofitária na borda 
anteroinferior do acrômio e  não uma variação 

(5,6)anatômica .  Estas formas de acrômio determinam 
uma importante relação com o espaço subacromial, 
visto que os acrômios dos tipos curvo e ganchoso podem 
predispor o indivíduo à síndrome do pinçamento 
subacromial do ombro, conhecida também como 

(4,6,7,8,9)síndrome do impacto .
    A síndrome do impacto é uma entidade clínica que 
provoca um estreitamento do túnel de passagem do 
tendão do músculo supraespinal e da bolsa sinovial 
subacromial logo abaixo do acrômio, em consequência 
de fatores como: esporão anterior, variação da forma e 
inclinação do acrômio e proeminências inferiores da 
articulação acromioclavicular. Existe uma controvérsia 
em relação à forma do acrômio como fator etiológico da 
síndrome do impacto e se a sua "forma de gancho" seria 
um processo degenerativo consequente à síndrome do 

(6,8)impacto . Quanto ao tratamento cirúrgico desta 
síndrome, é indicada a técnica de descompressão 
subacromial artroscópica através de sinovectomia 
subacromial com ou sem acromioplastia. Nos casos de 
acrômios curvos ou ganchosos, há a necessidade de 
realizar uma raspagem da borda anteroinferior do 
acrômio, com o intuito de aumentar o espaço 
subacromial, aliviando assim a compressão de tendões 

(10,11,12)musculares e bolsas sinoviais . Sendo assim, o 
objetivo do trabalho foi avaliar as variações anatômicas, 
bem como a morfometria do acrômio em virtude de sua 
relevância na predisposição de doenças como a 
síndrome do pinçamento subacromial do ombro.

  Foram analisadas 40 escápulas (20 direitas e 20 
esquerdas) pertencentes ao Laboratório de Anatomia do 
Departamento de Morfologia e Patologia Básica da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí, em Jundiaí, SP.  

Perspectivas Médicas, 21(1):5-8, jan/jun 2010.
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       Em relação à análise métrica, os valores das medidas 
adotadas quanto à porcentagem equivalente aos tipos 
de acrômio e à morfometria do acrômio, estão 
representados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. Não 
foi notado o acrômio do tipo ganchoso, sendo o tipo reto 
predominante nas amostras.  Além disso, não houve 
diferenças significativas entre as escápulas direitas e 
esquerdas quanto às dimensões do acrômio. No que se 
refere ao espaço subacromial, foram encontrados 
valores menores para o acrômio tipo curvo ao mensurar 
a distância entre acrômio e o tubérculo supraglenoidal 
da escápula (Tabela 3).

Tabela 1:
classificação em um espaço amostral de 40 escápulas.

 Percentual de tipos de acrômio segundo sua 

Tabela 2: 
comprimento e largura (cm).

Dimensões do acrômio segundo o 

Tabela 3: 
reto e curvo do acrômio.

Espaço subacromial (cm) segundo o formato 

(4)subacromial . Segundo Nicoletti et al. (1995), o 
acrômio curvo e ganchoso são considerados fatores 
agravantes do atrito subacromial, podendo provocar 
lesões das estruturas anatômicas contidas nesta 

(14)região .
     Lech et al. (2000) avaliando  25 radiografias de 
pacientes com lesões do manguito rotador,  notaram 
que havia  8% de acrômios tipo I (reto),  68% tipo II 

(15)(curvo) e  24% tipo III (ganchoso) .  Nicoletti et al. 
(1998) estudaram os valores do ângulo de inclinação do 
acrômio em 234 radiografias dos ombros direito e 
esquerdo de 117 indivíduos normais e, utilizando 
análise estatística, verificaram a existência de variações 
significantes entre os acrômios do lado direito e os do 

(11)lado esquerdo , o que não foi observado no presente 
estudo. Estes autores observaram também que sexo e 
raça exercem influência na variação do referido ângulo. 
A análise dos diferentes tipos de acrômios, classificados 
de acordo com seu valor angular, permitiu observar que 
os tipos I, II e III apareceram respectivamente em 44 
(18,8%/), 161(68,8%/) e 29(12,4%/) dos ombros 

(14)estudados, respectivamente .  Oda et al. (2000) 
pesquisando a angulação do acrômio notaram maior 
frequência de acrômio tipo curvo (50%), seguida do tipo 
reto (34%) e em menor proporção a do tipo ganchoso 
(16%). Assim, concluíram que as variações da curvatura 
e do ângulo de inclinação do acrômio podem ser 
considerados como fatores causais da maioria dos 

(5)quadros de ombro doloroso  . 
    Em nosso trabalho notamos maior prevalência do 
acrômio reto seguido do curvo e não encontramos 
nenhum acrômio do tipo ganchoso, o que sugere este 
último ser uma morfologia rara, mesmo porque pode 
representar uma formação osteofitária e não uma 
variação anatômica. Resultados semelhantes foram 
observados por Veado et al. (1998) ao analisarem 100 
radiografias de ombros assintomáticos de pacientes 
com idades variando entre 25 e 77 anos.  O acrômio do 
tipo I foi identificado em 54% das radiografias, o do tipo 

(16)II em 45% e do tipo III em apenas 1% .  
      Quanto à morfometria do acrômio, notamos valores 
de 4,3 e 2,3cm para o comprimento e largura do 
acrômio, respectivamente. Torres et al. (2007) 
observaram que o comprimento do acrômio foi em 
média de 4,96cm e não houve diferenças entre as 
escápulas direitas e esquerdas,  fato este também 

(8)observado em nossa pesquisa . 
   Com estes resultados, concluímos que o acrômio
curvo provoca uma diminuição do espaço subacromial, 
o que predispõe a uma compressão da bolsa sinovial 
subacromial e do tendão do m. supraespinhal. Assim 
sendo, as pesquisas que envolvem a análise 
morfométrica e a variação anatômica do acrômio 
podem ser utilizadas como contribuição aos estudos das 
doenças do ombro, bem como nos procedimentos 
médico-cirúrgicos como a acromioplastia artroscópica 
da síndrome do pinçamento subacromial, conhecida 
também como síndrome de colisão do ombro.

   A síndrome do pinçamento subacromial está 
correlacionada com o grau de inclinação do acrômio. 
Assim sendo, variações na sua curvatura inferior podem 
alterar a dimensão do espaço abaixo do arco 
coracoacromial, por onde passam os tendões da 

(14)musculatura do manguito rotador .
   A presença de uma classificação morfológica do 
acrômio (reto, curvo e ganchoso) e do espaço 
subacromial determina uma importante relação com a 
síndrome do pinçamento do espaço subacromial. Soto et 
al.  (1987) verificaram  em pacientes com ombro 
doloroso uma correlação entre a curvatura do acrômio 
e uma diminuição do espaço subacromial com a 
sintomatologia apresentada, concluindo que a 
conformação do acrômio pode ser a causa direta dos 
processos inflamatórios crônicos do espaço 

DISCUSSÃO 

Tipos  

Reto 52,5%* 

Curvo 47,5%* 

Ganchoso 0%* 

Resultado estatístico 7322.431* 

*Dados refletem < 0.0001 

Comprimento 4.3* 

Largura 2.3* 

Resultado estatístico 283.3611* 

*Dados refletem < 0.0001 

Reto 3.3* 

Curvo 1.83* 

Resultado estatístico 408.9204* 

*Dados refletem < 0.0001 
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do gênero masculino foi de 61,5%; 50% de leucemia 
linfóide aguda (LLA); 20% de leucemia mielóide aguda 
(LMA) e 5% de Linfomas de Hodgkin e Linfomas não 
Hodgkin. Foram oito episódios de neutropenia febris em 
média por paciente durante o tratamento, totalizando 
97 eventos, sendo 47,5% com neutropenia febril. Os 
sintomas clínicos mais comuns foram tosse, celulite, 
herpes simples e pneumonia, febre de origem 
indeterminada e infecções de vias aéreas superiores. 
Durante a neutropenia, em 55,6% dos casos foram 
solicitadas culturas e entre as positivas, houve 
crescimento de Staphylococcus aureus em 10%. A 
citarabina foi o antineoplásico mais frequente que 
antecedeu as neutropenias graves. O tempo de 
sobrevida dos pacientes com LLA foi de 26,5±22,2 meses 
e de LMA foi de 7,3±5,4 meses. A causa mais frequente 
dos óbitos foi a doença pulmonar (30%), sendo a 
ocorrência terminal, a septicemia (45%). Assim, 
guardando as devidas variações, a causa dos óbitos em 
decorrência de neutropenia febril foi a infecção  
bacteriana secundária, sendo a septicemia a principal 
causa de mortalidade.

    Neutropenia and fever are frequent complications, 
inherent to chemotherapeutic treatment in oncology 
patients, and are causes of immunosuppression,  
prolonged and severe infections, frequently leading to 
death. Thus, the aim of this study was to identify the  
causes of death in childhood leukemia and lymphoma 
with febrile neutropenia. Retrospective, descriptive 
study, through the review of medical records of deaths of 
children followed-up in the period of 1995 to 2008 in a 
reference hospital. Analysis was based on 46 patients 
charts with collection of structured data. Statistics: chi-

2squared and Mann Whitney tests, p(x )<0.05. Of the 46 
patients charts, 20 were utilized for composing the 
sample. The frequency of males was 615%; acute 
lymphoid leukemia (ALL), 50%; acute myeloid leukemia 
(AML), 20%; and Hodgkin's lymphoma and non-
Hodgkin's lymphoma, 5%. On average there were eight  

Characteristics of the deaths of children with hematologic malignancies,
seen at a reference hospital: retrospective study.

Palavras-chave: neoplasia; neutropenia; criança; mortalidade.
Key words: neoplasia; neutropenia; child; mortality.
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RESUMO

ABSTRACT

   Neutropenia e febre são complicações frequentes, 
inerentes ao tratamento quimioterápico em pacientes 
oncológicos, e são predisponentes de imunossupressão, 
infecções prolongadas e graves, favorecendo o óbito. 
Assim, o objetivo foi identificar as causas de óbito em 
crianças com neutropenia febril, portadoras de 
leucemias e linfomas. Este estudo descritivo, 
retrospectivo, foi realizado mediante revisão de 
prontuários de óbitos de crianças acompanhados no 
período de 1995 a 2008 num hospital de referência. O 
estudo foi embasado em 46 prontuários com coleta de 
dados estruturada. Estatística: qui-quadrado e Mann 

2Whitney, p(x )<0,05. Dos 46 prontuários, 20 foram 
utilizados para a composição da amostra. A frequência 
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(9,10)emergência oncológica . A imunodepressão favorece 
as infecções sistêmicas, com ou sem disseminação 
adicional a outros sistemas, e são normalmente 
prolongadas e potencialmente graves. As mortes são 
universalmente acompanhadas por um diagnóstico 

(11)inespecífico de infecção severa  e muitas vezes nem 
sempre são observadas nas primeiras 24 horas de 

(12)internação . Infecções bacterianas são consideradas 
como principal etiologia e o tratamento empírico 
precoce,  com antimicrobiano,  é sempre utilizado na 
prática clinica, apesar de nem sempre ser possível a 

(13)identificação do agente etiológico .
    Nos pacientes com linfomas e leucemias, há uma 
maior predisposição para o desenvolvimento de 
quadros infecciosos quando comparados aos tumores 
sólidos,  provavelmente pelo uso de terapia 
mieloablativa mais agressiva. Além do tipo do câncer, o 
estadiamento da doença e do tratamento influencia na 

(14)maior ou menor predisposição para sepse .
       Assim, o objetivo foi identificar as causas de óbito em 
crianças com neutropenia febril portadoras de 
leucemias e linfomas, acompanhados pelo Instituto de 
Clínicas Pediátricas Bolívar Risso/Grendacc- FMJ, no 
período de 1995 a 2008.

       Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo, com 
revisão de prontuários, de pacientes menores de 18 anos 
portadores de enfermidade neoplásica, acompanhados 
no Instituto de Clínicas Pediátricas Bolívar Risso/ 
Grendacc- Jundiaí, Brasil, no período de 1995 a 2008. O 
GRENDACC é um Hospital-dia de referência para o 
Município de Jundiaí e sua microrregião com 780.678 
habitantes, para tratamento de crianças e adolescentes 
portadores de câncer e doenças hematológicas. 
   A análise baseou-se em dados obtidos dos 46 
prontuários que pudessem oferecer todas as 
informações propostas, por meio de instrumento de 
coleta de dados previamente estruturado, sendo as 
variáveis analisadas: idade, sexo, procedência atual, 
procedência remota, comorbidades prévias, tipo de 
tratamento, resposta ao tratamento, número de 
n e u t ró f i l o s ,  s í t i o  i nv e s t i ga d o ,  t ra ta m e n to  
quimioterápico, tempo de sobrevida e causa de óbito.
   O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Faculdade de Medicina de Jundiaí 
(CEP/FMJ processos de 2009-2010).

As seguintes definições nortearam os estudos:

Neutropenia
    Neutropenia leve: 1000 a 1500 neutrófilos/mm³, 
n e u t ro p e n i a  m o d e ra d a  e n t re  5 0 0  e  1 0 0 0  
neutrófilos/mm³ e neutropenia grave, isto é, com 

(15)valores inferiores a 500 neutrófilos/mm³ . A 
gravidade da neutropenia quanto ao risco de infecção 
relaciona-se com o número total de neutrófilos, sendo 
considerado maior o risco infeccioso naquela em que há 

episodes of febrile neutropenia per patient during 
treatment, totaling 97 events, where 47.5% were with 
febrile neutropenia. The most common clinical 
symptoms were cough, cellulitis, herpes simplex and 
pneumonia, fever of unknown origin and upper 
respiratory tract infection. During neutropenia, cultures 
were ordered in 55.6% of cases, and between the 
positives, there was growth of Staphylococcus aureus in 
10%. Cytarabine was the most often used antineoplastic 
which preceded severe neutropenia. The survival time of 
the patients with ALL was 26.5±22.2 months and 7.3±5.4 
months for AML. The most frequent cause of death was 
pulmonary disease (30%), terminating in septicemia 
(45%). Thus, the cause of death in childhood 
hematological malignancies, as a result of febrile 
neutropenia, was secondary bacterial infection, 
septicemia being the principal cause of mortality.

     O câncer infantil constitui hoje uma das principais 
causas de óbito na faixa etária de 5 a 19 anos, 

(1)ultrapassada apenas pelos óbitos por causas externas . 
Dados do Ministério da Saúde do Brasil mostram que 
tem havido uma diminuição significativa do número de 
óbitos em crianças e adolescentes por doenças 
infecciosas e parasitárias, doenças dos aparelhos 
circulatório e respiratório e afecções originadas no 
período perinatal. Por outro lado, ganham importância 

(2)as mortes por neoplasias e por causas externas .
      Em crianças e adolescentes, as neoplasias pediátricas 
mais frequentes são as leucemias, principalmente a 
leucemia linfóide aguda (LLA), representando 25 a 35% 
de todas as neoplasias malignas pediátricas, sendo 
também muito recorrentes os tumores de Sistema 

(3)Nervoso Central (SNC) e os linfomas . Nos Registros de 
Câncer de Base Populacional do Brasil, as leucemias 

(4)correspondem a 15%-45% das neoplasias pediátricas . 
Na cidade de São Paulo, o registro de base hospitalar de 
câncer da Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP), no 
período de 2000 até junho de 2008, mostrou que 25,7% 
dos casos foram de leucemias, 16,3 %  de linfomas e 

(5)12,8% de tumores do SNC, na idade de 0-18anos . 
    As taxas de sobrevida em crianças com câncer 
aumentaram progressivamente nas últimas décadas, 
excedendo 75% de cura graças à intensificação do 
tratamento e a um maior conhecimento sobre cada 

(6,7)neoplasia individualmente . Entretanto, a maior 
agressividade terapêutica determina um maior risco 

(8)infeccioso para esse tipo de paciente . 
   A neutropenia grave, definida como contagem 
absoluta de granulócitos segmentados e bastonetes 

3inferior a 500 células/mm , é descrita como o principal 
fator de risco para infecção, sendo que a sua intensidade 
e duração interferem diretamente na evolução clínica do 
paciente.  
    A neutropenia febril é a complicação mais comum 
inerente ao tratamento quimioterápico, merecendo 
atenção médica imediata e é considerada uma
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        A etapa do protocolo de tratamento das hemopatias 
neoplásicas que mais frequentemente se associou aos 
eventos febris foi a indução, seguida pela manutenção. O 
antineoplásico que, com maior frequência, antecedeu a 
neutropenia no primeiro e segundo eventos febris, foi a 
Citarabina, em 41,6% (5/12) dos casos. No terceiro 
evento antecedeu em 60% (6/10) dos casos e no quarto 
evento em 88,8% (8/9).
   De maneira geral a neutropenia febril grave foi 
constatada em 47,5% (09/20); a moderada em 32,7% 
(06/20) e leve em torno de 20% (3/20), como pode ser  
vista no gráfico 1. O maior tempo de sobrevida foi 

Como diagnóstico mais frequente detectou-se febre de 
origem indeterminada em 68% (66/97), seguida de IVAS 
(infecção de via aérea superior) em 17,5% (17/97) dos 
casos.
      Na vigência de neutropenia, em 55,6% (54/97) dos 
casos foram solicitadas culturas, entretanto em 57,5% 
(23/20) não houve isolamento de microorganismos. Das 
amostras em que a cultura foi positiva, em 10% (4/20) 
houve crescimento de Staphylococcus aureus, sendo, 
estatisticamente, o microorganismo mais isolado. A 
Tabela 2 mostra a frequência dos microorganismos 
isolados em culturas. 

      Como causas consequenciais dos óbitos houve maior 
prevalência nas doenças pulmonares com 30% (6/20) 
dos casos; geniturinário 10% (2/20); bacteremia 10% 
(2/20); outras causas com 15% (3/20). Como causa 

terminal, foi apurada sepse em 45% (9/20) dos casos, 
insuficiência respiratória aguda em 25% (9/20) e o 
registro de parada cardiorrespiratória em 15% (3/20).

     A mortalidade por câncer no grupo de 0 a 19 anos 
apresenta-se na atualidade como uma das principais 
causas de óbitos, proporcionalmente, na medida em que 
houve redução das causas relacionadas às doenças 
imunopreviníveis, melhoria das ações básicas de saúde, 

(19)bem como melhores condições de vida . 
  Atualmente, com as melhorias e intensificação
do tratamento, maior conhecimento sobre cada 
neoplasia individualmente e diagnóstico precoce, as 

(6,7)taxas de cura elevaram-se, chegando a 75%  , porém 
há, principalmente em nosso meio, um diagnóstico 
tardio dos casos.  
    Em nossa casuística, as neoplasias pediátricas que 
mais frequentemente levaram ao óbito foram a LLA, 
seguida da LMA, achado similar aos dados encontrados
na literatura, onde a prevalência é de cerca de 30% em 

(19)leucemia e 10 % em linfoma, neste grupo etário .
  O gênero masculino foi o mais prevalente,
concordando com pesquisa realizada por Veneziano et 

(20)al. em um estudo de mortalidade em São Paulo  bem 
(21)como em pesquisa realizada nos Estados Unidos .

  As infecções foram as principais complicações
e causas de morte no tratamento da leucemia. Este fato 
pode ser explicado pela utilização de protocolos 
quimioterápicos mais agressivos no tratamento e 
demora no intervalo de tempo entre o surgimento dos 
sintomas e o diagnóstico definitivo. Todos esses fatores 
podem colaborar para o alto risco infeccioso nestes 
pacientes, entretanto, também oferecem a melhor 
chance  de cura ao final da terapia. 
    Apesar de não haver diferença estatística, durante a 
vigência de neutropenia e febre, os eventos clínicos mais 

(19)comuns foram a pneumonia e IVAS. Basu et al. , 
encontraram fatores de risco semelhantes aos 
resultados deste trabalho, onde a sepse e a pneumonia 
foram os mais prevalentes. Outros fatores apontados na 
pesquisa de Basu et al. apresentaram significante 
associação com aumento do risco de morte, tais como a 
faixa etária [adolescente (OR=3,05  IC95% 2,38-3,91)], 
raça [negra (OR=1,95  IC95% 1,37-2,76)] , tipo de 
câncer (LMA OR=2,88  IC95% 2,08-4,00) e suas 
complicações, tais como sepse (OR=9,93  IC95% 7,76-
12,72) e pneumonia  (OR=8,57  IC95% 6,32-11,62), bem 
como o tempo de internação maior que 5 dias. 

(4)   Segundo Gabe et al , os sítios mais comumente 
envolvidos em infecções são os pulmões, a corrente 
sanguínea, a pele e partes moles, constituindo-se em 
doenças oportunistas ou sítios de infecção em ordem 
decrescente de frequência: pneumonia, septicemia, 
infecção/infestação intestinal, infecção de cateter, 
sinusite, infecção urinária, fungemia, varicela, herpes 
labial, flebite, toxoplasmose e outras de menor 
ocorrência.
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Tabela 2
culturas

: Frequência dos microorganismos isolados em 

Agentes Etiológicos                                     Freqüência 

E. coli                                         5% 

Pseudomonas aeruginosa                                         5% 

S. aureus                                         10% 

S. coagulase-negativa                                          5% 

S. coagulase-positiva                                          5% 

Candida sp.                                         2,5% 

Moraxella catarrhalis                                         2,5% 

 

 

47%
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20%
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500 - 1000

1000 - 1500

 

19,8%

32,7%

47,5%
<



 13

Perspectivas Médicas, 21(1):9-15, jan/jun 2010.

manuseio de pacientes imunossuprimidos.
   O elevado número de culturas negativas (57,5%) 
reforça a importância de mais estudos com 
biomarcadores que possam diferenciar infecção 
bacteriana de viral. Estudos epidemiológicos mundiais 
realizados nos últimos anos têm apresentado pouca 
ênfase no verdadeiro papel das infecções respiratórias 
virais em pacientes pediátricos com câncer. Até 2008 
somente foram publicadas oito pesquisas prospectivas 

 (24)sob esta temática .
  Neutropenia febril pós-Citarabina ocorreu 
frequentemente em pacientes que receberam em seu 
último dia do ciclo de tratamento, dose alta ou dose 
intermediária deste antineoplásico, na indução de LMA, 
na consolidação de LLA, esquema de LLA nas recidivas e 
nos linfomas não Hodgkin, necessitando de uma 
casuística maior para verificar a real importância deste 
fármaco na gênese da neutropenia febril.
   A abordagem terapêutica antimicrobiana padrão
dos pacientes neutropênicos febris é fundamentada nas 
características clínicas do paciente, sendo iniciado com 
antibiótico de amplo espectro, de forma empírica e 
precoce, sem a identificação do foco, porém este 
procedimento pode fazer com que haja uso abusivo e 
indiscriminado dessa terapêutica até que se obtenha o 
resultado laboratorial positivo ou a resolução dos 
sintomas e da neutropenia.
       Na escolha do antibiótico inicial, deve-se considerar 
tipo, frequência da ocorrência e susceptibilidade aos 
antibióticos das bactérias isoladas em outros pacientes 
no mesmo hospital. Neste trabalho o medicamento mais 
utilizado foi cefepima, seguido pela associação de 
cefepima mais vancomicina e ceftriaxona mais 
amicacina, coincidindo com a literatura, que refere que o 
tratamento pode-se basear em monoterapia com 
cefalosporina de 3ª ou 4ª geração, em terapia com dois 
medicamentos, sendo um glicopeptídeo (vancomicina), 
ou terapia com vancomicina associada com um ou dois 

(14,25) (25)medicamentos . Segundo Paulus , a sepse é uma 
causa comum de óbito, fato também constatado neste 
trabalho. 
    Muito embora a taxa de mortalidade tenha sido 
moderada, devemos ressaltar que os resultados devem 
ser interpretados com cautela, pois estudos de 
mortalidade neste tipo de população tornam-se difíceis 
pelo número limitado de pacientes tratados numa 
mesma instituição. Outro aspecto a ser lembrado é que o 
diagnóstico do câncer infantil ainda é muito complexo e 
a detecção precoce, bem como o início imediato do 
tratamento têm um importante papel na redução da 
mortalidade. 
   O monitoramento dos casos e tipos de câncer
por meio de registro de base hospitalar atualizado por 
região é fundamental para adoção de estratégias de 
controle e adoção de medidas de políticas públicas. O 
treinamento do pessoal para diagnóstico precoce do 
câncer focando os sinais e sintomas de alerta é um 
desafio para todos que estejam envolvidos na assistência 

(27)
direta ou indireta das crianças e adolescentes . 

       Embora os valores que definem neutropenia estejam 
bem estabelecidos, o mesmo não ocorre com os da 
temperatura para caracterizar febre. Este sinal, no 
contexto da neutropenia, necessita de mais estudos para 
melhora da acurácia quanto à melhor via de aferição em 
pacientes oncológicos. Embora seja consenso entre os 
pesquisadores que a febre seja considerada como a 

(22)
temperatura retal acima de 38ºC , esta via em 
pacientes oncológicos fica prejudicada pelo risco 
aumentado de bacteremia. Ressalta-se, entretanto, que 
apesar da medida da temperatura axilar com 
termômetro de mercúrio ser menos confiável, em nosso 
meio, ainda é a mais usada. Vale salientar na febre, 
apesar das causas infecciosas e não infecciosas poderem 
ser somadas, devem ser consideradas outras etiologias 
decorrentes do uso de hemoderivados, fatores 
estimuladores de colônias de granulócitos, doença 

(14)
tumoral ativa ou medicamentos .
      De acordo com Mendes, cerca de 50% dos pacientes 
neutropênicos e febris possuem infecção oculta, e cerca 
de 1/5 dos pacientes com menos de 100 neutrófilos têm 
bacteremia. Neste estudo foram encontrados em torno 
de 68% (12/20) de eventos neutropenicos com foco 
indeterminado, oculto, seguindo os padrões da 

(14)
literatura .
    Uma limitação na análise dos agentes etiológicos 
identificados em nossa casuística, pode ter sido a não 
padronização das hemoculturas, quer pelo extenso 
período de tempo de coleta, diferentes hospitais ou 
mesmo por diferentes métodos de identificação dos 
patógenos.  Os agentes etiológicos não se diferenciaram 
daqueles adquiridos na comunidade, mas no contexto 
terapêutico de pacientes imunocomprometidos, a 
etiologia da infecção sempre é considerada como sendo 
de origem endógena.
      Apesar de serem inúmeros os organismos que podem 
causar bacteremia, as infecções por Gram positivos 
correspondem a 60-70% das infecções documentadas, 
principalmente em pacientes com cateter de longa 
permanência, incluindo as infecções mais indolentes, 
como Estafilococos coagulase-negativo, Enterococo 
resistente à vancomicina, Corynebacterium jeikeium e 
as infecções complicadas se não tratadas rapidamente 
(S. aureus, Estreptococos viridans e Pneumococos). 
     Em nossa casuística a infecção mais frequente foi por 
Staphylococcus aureus, apesar da amostra não ser 
estatisticamente significante para os outros patógenos. 
A presença de Staphylococcus aureus como agente 
etiológico mais isolado, foi também relatado em um 
estudo chileno desenvolvido especialmente em crianças 
com câncer entre 1994 e 1998 onde 43% foram S. 

(11,12)coagulase-negativo; 16% S. aureus . Foram 
observados, ainda, Escherichia coli, Klebsiella, 
Staphylococcus coagulase-negativo e coagulase- 

(23)positivo. De acordo com Bruckner , a infecção por 
Streptococcus sp, é a mais prevalente em crianças com 
câncer, associado a altas taxas de morbi-mortalidade e 
bacteremia. Estes dados indicam e reforçam a 
importância da higiene das mãos e fômites, para 
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     O objetivo do estudo foi verificar a eficácia da 
clonidina no controle da dor pós-operatória em cirurgia 
para laqueadura tubária e avaliar a incidência de 
eventos adversos nas doses propostas. Método: Após 
aprovação por Comitê de Ética Médica em Pesquisa da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo, Brasil, 
foram selecionados 60 pacientes, ASA I e II, submetidas à 
cirurgia de laqueadura tubária sob anestesia 
subaracnoidea pela incisão de Pfannenstiel. O estudo foi 
aleatório e duplo-cego. Todos os pacientes receberam 3 
mg de midazolam, via venosa, como medicação pré-
anestésica, sendo anestesiados com: clonidina  
bupivacaína a 0,5% hiperbárica 12,5 mg, clonidina 30 
mcg, morfina bupivacaína a 0,5% hiperbárica 12,5 mg, 
morfina 0,1 mg e solução fisiológica bupivacaína a 

0,5% hiperbárica 12,5 mg. Foram avaliados quanto ao
nível de sedação e alterações da pressão arterial e 
frequência cardíaca no intraoperatório. Na sala de 
recuperação pós-anestésica: tempo de bloqueio, alta e 
eventos adversos. A avaliação da analgesia foi 
realizada pela escala analógica visual a cada 30 
minutos nas primeiras três horas e a cada hora nas seis 
horas subsequentes. Os resultados não apresentaram 
diferenças significativas nos dados antropométricos, 
hemodinâmicos, eventos adversos e nível de sedação no 
intraoperatório. Na sala de recuperação o grupo da 
clonidina apresentou bloqueio motor e tempo para alta 
mais duradouros. Na analgesia observou-se que a 
clonidina apresentou comportamento semelhante à 
morfina até os 120 minutos após o fim da cirurgia. Em 
todos os outros momentos a morfina foi mais eficiente 
no controle da dor. De acordo com os resultados, a 
combinação de morfina com bupivacaína hiperbárica 
apresenta a vantagem de analgesia mais eficiente e 
duradoura em relação à clonidina.

Efficacy of clonidine for postoperative analgesia in surgery
for tubal ligation by Pfannenstiel’s incision.

Palavras-chave: raquianestesia; analgesia; clonidina; morfina.
Key words: spinal anesthesia; analgesia: clonidine; morfine.
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RESUMO

ABSTRACTArtigo recebido em 26 de março de 2010.
Artigo aceito em 07 de maio de 2010.

     ARTIGO ORIGINAL

      The aim of this study was to assess the efficacy of 
clonidine in controlling postoperative pain and to 
assess the incidence of adverse events in doses proposed. 
Method: After approval of the Ethics Committee of 
Medical Research of the Faculdade de Medicina de 
Jundiaí, São Paulo, Brazil, we selected 60 patients, ASA I 
and II, underwent surgery for tubal ligation under 
spinal anesthesia by Pfannenstiel’s incision. The study 
was randomized double-blind. All patients received 3 
mg of midazolam intravenously as premedication, and 
anesthetized with clonidine bupivacaine 0.5% 
hyperbaric 12.5 mg, clonidine 30 mcg, morfine 
bupivacaine 0.5% hyperbaric 12.5 mg, morphine 0.1 mg 
and physiological saline bupivacaine 0.5% hyperbaric 
12.5 mg. We assessed the level of sedation and changes 
in blood pressure and heart rate during surgery. At the 
post anesthesic recovery unit: block time, high and 
adverse events. The assessment of analgesia was 
performed by visual analog scale every 30 minutes in 
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   A anestesia subaracnoidea é uma técnica muito 
utilizada para realização de cirurgias ginecológicas 
infraumbilicais. É de fácil execução, início rápido de 
ação, bom relaxamento muscular e analgesia pós- 
operatória adequada, sobretudo quando se utilizam 

(1)drogas adjuvantes ao anestésico local . A clonidina é 
uma droga agonista alfa-2 adrenérgica de ação central. 
O efeito na analgesia pós-operatória em bloqueios 
subaracnoideos se deve a sua ação direta em: bloquear a 

(2)condução do estímulo nas fibras A delta e C , aumentar 
(3)a condutância ao potássio em neurônios isolados  e 

intensificar o bloqueio de condução dos anestésicos 
(4,5)locais . Sua ação indireta reduz a absorção dos 

anestésicos locais através do efeito vasoconstritor na 
(6)musculatura lisa de vasos peridurais . A morfina é o 

(7)opioide de escolha para analgesia pós-operatória  e a 
dose recomendada para ser administrada no espaço 

(8)subaracnoideo é de 0,1 mg . A ação dos opioides no 
neuroeixo se deve à inibição pré-sináptica da liberação 
de neurotransmissores (como acetilcolina, dopamina, 
noradrenalina, substância P) e a ação inibitória pós-
sináptica deve-se à ligação da morfina com seu receptor, 
por meio do acoplamento à proteína G, o que promove 
aumento da condutância de potássio através dos canais 
iônicos e inativação dos canais de cálcio com 

(9,10)hiperpolarização e diminuição da neurotransmissão . 
Os receptores opioides (ì, ?  e ê) pertencem à 

(9)superfamília dos receptores acoplados à proteína G . 
Assim, o objetivo do estudo foi comparar a eficácia da 
clonidina e da morfina no controle da dor pós-
operatória e avaliar a incidência de eventos adversos 
nas doses propostas.

    Após aprovação pelo Comitê de Ética Médica em 
Pesquisa da Faculdade de Medicina de Jundiaí (CEP/ 
FMJ processos 2009-2010) e assinatura do 
consentimento informado pelas pacientes, foram 
estudadas 60 mulheres, estado físico ASA I e II, com idade 
entre 28 e 42 anos, submetidas à cirurgia de laqueadura 
por via abdominal, com incisão de Pfannenstiel, sob 

raquianestesia. Todas as pacientes receberam 3 mg de 
midazolam endovenoso para sedação antes da 
realização do bloqueio de condução. A anestesia 
subaracnoidea foi realizada com a paciente sentada, 
nos espaços intervertebrais entre L2 e L4, com agulha 
Quincke calibre 27, administrando-se 12,5 mg de 
bupivacaína pesada a 0,5% de concentração, associada 
a diferentes drogas adjuvantes no bloqueio. As 
pacientes foram divididas de forma aleatória em três 
grupos de 20 mulheres, às quais foram administradas 
as seguintes drogas por via subaracnoidea: Grupo 
Clonidina (GC), 30 mcg de clonidina; Grupo Morfina 
(GM), 0,1 mg de morfina; Grupo Solução Fisiológica 
(GF), 0,2 ml de solução salina. Para analgesia pós-
operatória foram infundidos cetoprofeno na dose de 
100 mg, via endovenosa, a cada 12 horas e dois gramas 
de dipirona, pela mesma via, a intervalos de 6 horas, 
iniciando-se imediatamente após o final do ato 
cirúrgico. Foram avaliadas alterações hemodinâmicas 
no intraoperatório, sendo hipotensão definida como 
diminuição da pressão arterial sistólica maior que 20% 
do valor avaliado antes da realização da anestesia e 
bradicardia a medida da frequência menor que 50 
batimentos cardíacos por minuto. Foram utilizados 
para tratamento a efedrina, respectivamente na dose 
de 5 mg de bolus endovenoso e atropina 0,5 mg, sendo 
repetidos se necessário. O nível de consciência durante 
a cirurgia foi verificado de acordo com a escala 

(11)numérica proposta por Filos e colaboradores , sendo 
considerada como 1- paciente acordada e nervosa; 2- 
acordada e calma; 3- sonolenta mas facilmente 
desperta; 4- sonolenta com despertar difícil. Qualquer 
outro evento adverso observado foi anotado para 
posterior comparação. Médicos Residentes de 
anestesiologia que desconheciam o grupo ao qual as 
pacientes pertenciam avaliaram o grau de dor pós-
operatória, de acordo com a escala analógica-visual 
(EAV) de 0 a 10 cm, sendo 0 sem dor e 10 a pior dor 
imaginável. As avaliações foram realizadas a cada 30 
minutos nas primeiras três horas, a cada hora nas seis 
horas subsequentes e na alta hospitalar. Caso a 
paciente referisse dor com escala maior que 5 , era 
administrado tramadol na dose de 100 mg endovenoso. 
Na sala de recuperação pós-anestésica também foram 
analisados o tempo de regressão do bloqueio motor, 
tempo de alta e eventos adversos como: náuseas, 
vômitos, hipotensão arterial e prurido. Prurido e 
náusea foram classificados como leves quando 
presentes mas sem necessidade de tratamento e 
importante, quando era necessário tratamento. Para 
controle do prurido foi proposta a utilização de 
difenidramina 50 mg endovenoso e para tratamento de 
náusea e vômitos, dimenidrinato 10 mg. A incidência de 
retenção urinária não foi avaliada, pois as pacientes 
foram submetidas a cateterismo vesical por seis horas.  
Na análise estatística de idade, peso e altura foram 
utilizadas a análise de variância. Para variáveis 
mensuradas em escala ordinal, na comparação de três 
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the first three hours and every hour for the first six 
hours. In the results was observed that there were no 
significant differences in demographics, hemodynamic 
parameters, adverse events and level of sedation during 
surgery. In the recovery room the clonidine group had 
motor block and time for later leave out. Analgesia 
observed with clonidine showed a pattern similar to 
morphine until 120 minutes after the end of surgery. At 
all other times the morphine was more effective in 
controlling pain. According to results, the combination 
of hyperbaric bupivacaine with morphine has the 
advantage of more efficient analgesia and lasting in 
relation to the clonidine.

MATERIAIS E MÉTODOS

INTRODUÇÃO
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Tabela 3:
períodos e necessidade de tramadol, droga de resgate (Média 
± Desvio Padrão).

 Escala analógica visual da dor em determinados 

   Considerando a dor como complicação pós-
(12)operatória que além de sofrimento físico , produz 

transtornos orgânicos e funcionais, é nosso dever 
procurar técnicas e fármacos que a combatam. Neste 
sentido, a adição de fármacos aos anestésicos locais é 
utilizada para prover analgesia, melhorando também 
a qualidade da anestesia. A clonidina é um composto 
imidazólico, agonista alfa-2 adrenérgico lipossolúvel, 
que quando utilizada pela via subaracnoidea melhora 
a qualidade da anestesia, estende a duração do 
bloqueio e determina variações de pressão arterial e 
frequência cardíaca, em doses que vão de 15 a 400 mcg 
isoladamente ou combinada com anestésicos locais ou 

( 1 3 )opioides .  Em nosso estudo, as variações 
hemodinâmicas avaliadas com a administração de 30 
mcg de clonidina no espaço subaracnoideo não 
determinaram alterações significativas em relação aos 
outros grupos avaliados (Tabela 1). As ações periféricas 
e no tronco cerebral decorrentes da introdução 
raquidiana da clonidina inibe os neurônios pré-

(14)ganglionares simpáticos da medula . A hipotensão 
arterial determinada pela clonidina é diretamente 
relacionada ao número de dermátomos que ela 

(15)atinge , sendo mais intensa quando atinge níveis 
(16)torácicos . Maior incidência e intensidade de 

hipotensão e bradicardia são encontrados quando a 
dose de administração raquidiana de clonidina varia 

(17, 18)entre 75 e 225 mcg . A hipotensão e a bradicardia 
observadas pela clonidina se devem também à 
interação com receptores imidazólicos situados no 

Tabela 1:
ocorrência de hipotensão arterial, de bradicardia e 
necessidade de efedrina (Média ± Desvio Padrão). 

 Dados antropométricos, grau de sedação, 

Tabela 2: 
recuperação pós-anestésica (Média ± Desvio Padrão).

Tempo de duração do bloqueio e da alta da sala de 
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     Não foram observados eventos adversos como 
náusea, vômitos e prurido em todas as pacientes nos 
momentos estudados. Não houve diferenças signi-
ficativas nos dados antropométricos, hemodinâmicos, 
eventos adversos e nível de sedação no intraoperatório 
(Tabela 1). Com relação ao tempo de duração do 
bloqueio e do tempo de alta da Sala de Recuperação Pós-
anestésica (SRPA), o grupo de pacientes que recebeu 
clonidina (GC) apresentou tempo de bloqueio e de alta 
da SRPA mais prolongado, o grupo que recebeu solução 
salina (GF) foi o segundo em maior duração nos dois 
parâmetros e o grupo que recebeu solução de morfina 
(GM) demonstrou a menor média dos três grupos 
(Tabela 2). A escala analógica visual (EAV) apresentou 
variações significativas em todos os tempos, com 
exceção da avaliação nos trinta primeiros minutos após 
o término da cirurgia. A administração da droga de 
resgate, tramadol, apresentou diferenças significativas 
nos três grupos (Tabela 3). 

grupos independentes, utilizou-se a análise de variância 
seguida do teste de Tukey e teste exato de Fisher. As 
análises estatísticas foram consideradas significativas 
quando o valor de p foi menor que 0,05.

  GC GM GF 

Peso (Kg) 65,4 ± 12,8 68,2 ± 13,4  63 ± 14,6 

Altura (cm) 160,8 ± 6,2 161 ± 8,1 159,9 ± 8,9 

Idade (anos) 30,6 ± 4,6 30,7 ± 4,5 32,5 ± 5,2 

Sedação 2,4 ± 0,6 2,2 ± 0,4 2,2 ± 0,6 

Hipotensão 0,15 ± 0,3 0,1 ± 0,3 0,15 ± 0,3 

Bradicardia 0,15 ± 0,3 0,1 ± 0,3 0,1 ± 0,3 

Efedrina 0,15 ± 0,3 0,1 ± 0,3 0,15 ± 0,3 

p > 0,05 

 

  GC GM GF Comparação 

entre grupos 

Duração bloqueio (min) 139 ± 27,9 106 ± 30,1** 114 ± 38,4* GC>GM<GF 

Alta SRPA (min) 164 ± 31,9 129 ± 31,2** 145 ± 32,3* GC>GM<GF 

* GC com p < 0,05 em relação ao GF 

** GC com p < 0,01 em relação ao GM 
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RESULTADOS

  GC GM GF Comparação 

entre grupos  

30min 0  0  0,15 ± 0,6 GC=GM<GF* 

60min 0,1 ± 0,4 0,15 ± 0,4 1,2 ± 1,8 GC=GM<GF** 

90min 0,35 ± 1,5 0,6 ± 1,2 2,95 ± 3 GC=GM<GF** 

120min 0,9 ± 1,5 0,95 ± 2,2 3,65 ± 2,9 GC=GM<GF** 

150min 1,95 ± 2,7 1,05 ± 1,6 3,4 ± 2,7 GC>GM<GF*** 

180min 2,55 ± 2 1,2 ± 1,7 4,8 ± 2,9 GC>GM<GF*** 

4h 3,2 ± 2,9 1,45 ± 1,7 5,05 ± 2,8 GC>GM<GF*** 

5h 2,6 ± 1,9 1,3 ± 1,5 3,9 ± 1,9 GC>GM<GF*** 

6h 2,9 ± 2,2 1,75 ± 1,5 3,65 ± 1,9 GC>GM<GF*** 

Alta hospitalar**** 3,3 ± 1,4 2,8 ± 1,3 4 ± 1,4 GC>GM<GF*** 

Tramal 0,35 ± 0,4 0,05 ± 0,2 0,65 ± 0,4 GC>GM<GF*** 

* p > 0,05 

** GM e GC com p < 0,01 em relação a GF 

*** GM com p < 0,01 em relação a GF 

**** A alta hospitalar foi dada 24 horas após o procedimento. 

 

Tramadol
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núcleo reticular, cuja ativação provocada pela clonidina 
(19)leva a tais variações hemodinâmicas . Na presente 

pesquisa, a administração subaracnoidea de clonidina, 
na dose de 30 mcg, provavelmente foi insuficiente para 
determinar variações nos parâmetros cardiovasculares 
avaliados, além do que, a dose de bupivacaína 
empregada não determinou níveis elevados de bloqueio, 
o que contribuiu para a ausência de alterações na 
pressão arterial e frequência cardíaca nos grupos 
estudados (Tabela 1). A clonidina, na dose empregada, 
não provocou efeito sedativo significante (Tabela 1). O 
locus coeruleus é a principal área do sistema nervoso 
central responsável pelo efeito sedativo dos alfa-2 
agonistas adrenérgicos. A interação com receptores 
alfa-2 adrenérgicos nesta área produz supressão de sua 
atividade, resultando em aumento da atividade de 
interneurônios inibitórios que determinam depressão 

(20)do sistema nervoso central . Mesmo em doses maiores 
(150 mcg) pela via subaracnoidea a clonidina não 

(18)provocou efeito sedativo . Em outros estudos, quando 
a dose de clonidina (300 mcg) foi empregada por via 

(21)peridural, a sedação foi evidente . O tempo de duração 
do bloqueio motor no grupo em que foi adicionada 
clonidina foi significativamente maior que nos outros 
grupos (Tabela 2). Embora já tenha sido comprovado 
que a clonidina prolonga o tempo e a duração dos 
bloqueios sensitivo, motor e analgésico da bupivacaína 

(22,23)na raquianestesia , o mecanismo desta ação ainda 
não foi totalmente elucidado. A adição de clonidina , na 
dose de 1 a 2 mcg. Kg-1 à bupivacaína hiperbárica na 
raquianestesia, aumentou a duração da anestesia 
cirúrgica em aproximadamente 75% e a analgesia pós-

(24,25)operatória em até 200% . A administração de 15 a 30 
mcg de clonidina à bupivacaína hiperbárica para 
raquianestesia na analgesia de parto prolongou de 
maneira significativa o tempo de anestesia em média de 

 (26)104 para 145 minutos . Em nosso estudo, o tempo de 
duração do bloqueio motor foi cerca de 25 minutos 
maior que o grupo que recebeu placebo (Tabela 2). Na 
literatura, quando a dose de clonidina foi de 2 mcg.Kg-1, 
via intratecal associada à bupivacaína hiperbárica, a 
duração da anestesia cirúrgica e do bloqueio motor foi o 

(27)dobro . Devemos salientar que, embora o tempo da 
anestesia seja importante em cirurgias que requerem 
bom relaxamento muscular, é sempre um fator de 
preocupação e de desconforto para o paciente no pós-
operatório. Considerando a dor como complicação pós-
operatória que além de sofrimento físico, produz 
transtornos orgânicos e funcionais, é nosso dever 
procurar técnicas e fármacos que a combatam. Neste 
sentido, a adição de fármacos aos anestésicos locais é 
utilizada para prover analgesia, melhorando também a 
qualidade da anestesia. A analgesia obtida pela 
clonidina ocorre por meio da ativação de receptores 
al fa -2  adrenérgicos  das  v ias  descendentes  
noradrenérgicas, ativação de neurônios colinérgicos e 
liberação de óxido nítrico, havendo forte correlação 
entre a concentração de clonidina no líquor e atividade 

(28)analgésica . A clonidina, por via intratecal, apresenta 

menor necessidade de analgésicos no período pós-
operatório. Este mecanismo analgésico teria origem na 
inibição da transmissão em neurônios glutama-
térgicos, devido à diminuição da biodisponibilidade da 
glutamina no Sistema Nervoso Central (SNC), 
determinada pela ativação dos receptores alfa-2 

(27)adrenérgicos . Em nossa pesquisa, as notas 
atribuídas pela escala analógica visual de dor foram 
maiores no grupo que recebeu solução salina em todos 
os momentos estudados, confirmando o efeito 
analgésico da clonidina no pós-operatório (Tabela 3). A 
ação analgésica da clonidina tem como explicação 
adicional a inibição da sensibilização central 
produzida pela estimulação repetida de fibras 
aferentes C, o que resultaria em liberação central de 
substância P, neurocinina A, glutamato e aspartato, 
que agiriam em receptores AMPA e NMDA. A clonidina 
diminui também os níveis de interleucina 6 (IL6), a 
principal citocina pró-inflamatória, devido à redução 

(24)da atividade da adenil-ciclase . O efeito analgésico da 
clonidina também ficou evidente, em nosso trabalho, 
pela menor requisição de tramadol, como medicação 
analgésica de resgate no pós-operatório, em relação ao 
grupo placebo (Tabela 3). A analgesia obtida pela 
morfina na anestesia raquidiana se deve à ligação 
opioide-receptor nos neurônios nosciceptivos aferentes 
na medula e projeções neuronais. Assim foram 
descritos receptores ì, ?  e ê na substância gelatinosa. A 
morfina produz analgesia através da ligação com 
receptores ì1 supraespinais, ì2 espinais e depressão 

(29)respiratória por ação em ì2 do tronco cerebral . A 
morfina apresenta baixa solubilidade lipídica, o que 
leva a retardo na penetração do tecido espinhal, 
consequentemente ocorre acúmulo de morfina no 
líquor, funcionando como depósito aquoso da droga, 
justificando sua latência de 40 a 60 minutos e duração 

(30)de ação em média de 18 horas . Tal fato também foi 
importante ao verificarmos que a analgesia pós-
operatória foi melhor e mais duradoura no grupo 
morfina do que nos outros dois grupos, evidenciada 
pelos menores escores de dor e menor necessidade de 
analgésicos de resgate (Tabela 3). Portanto, na 
avaliação da eficácia analgésica a clonidina mostrou 
satisfatório controle da dor pós-operatória até 120 
minutos depois do término da cirurgia, sem variações 
da incidência de eventos adversos de forma 
significativa. A necessidade de droga de resgate com o 
uso da clonidina se mostrou necessária a partir de 150 
min após o término da cirurgia. A morfina teve o 
melhor desempenho no controle de dor pós-operatória, 
pois promoveu maior tempo de analgesia e menor 
necessidade da introdução de uma droga de resgate. 
Huffnagle e colaboradores, em 1997, observaram que o 
efeito analgésico da morfina intratecal atinge seu platô 

(31)com doses de 125 a 200 mcg . Já Milner e 
colaboradores notaram que 100 mcg de morfina 
intratecal produziram analgesia comparável à dose de 

(32)200ìg, porém com mínimos efeitos colaterais , fato 
que também foi constatado em nosso trabalho. 
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25. Eisenach JC. alfa2-adrenergic agonists in anesthesia 
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Anesthesiology 1998; 88:651-66. 

Perspectivas Médicas, 21(1):16-21, jan/jun 2010.

Entretanto, a morfina administrada via intratecal, 
mesmo em dosagem adequada, não está isenta de 
complicações precoces e tardias, sendo as mais notáveis 
o prurido (15-20%), depressão respiratória (0,3%) e 

(30)retenção urinária (9 - 25%) , constituindo, portanto, 
fatores que inviabilizam seu uso em regime 
ambulatorial. Nas condições deste estudo, o emprego da 
clonidina na dose de 30 mcg em associação com 
bupivacaína hiperbárica para cirurgia de laqueadura 
tubária, determina as principais vantagens desta 
associação, que são o aumento da duração do bloqueio 
analgésico e a analgesia pós-operatória. A combinação 
de morfina na dose de 100 mcg e bupivacaína 
hiperbárica apresenta a vantagem de analgesia mais 
eficiente e duradoura em relação à clonidina, não 
demonstrando efeitos adversos significativos nos 
momentos estudados. 
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   A hipertensão arterial apresenta relevante 
importância epidemiológica, principalmente por sua 
clara participação em complicações como: doença 
cerebrovascular,  doença arterial  coronária,  
insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica, 
doença vascular de extremidades, entre outras 
morbidades. A atenção aos hipertensos se constitui 
numa das principais ações da atenção básica, mas deve 
ser observada a integralidade do sujeito, enquanto 
pessoa susceptível a ser portadora de outros agravos 
além da hipertensão. Não está esclarecido o grau de 
avaliação, se integral ou parcial, dispensada pelos 
profissionais da atenção básica, a essa população. 
Assim, o objetivo foi observar o grau de avaliação 
dispensada aos hipertensos atendidos em Unidades 
Básicas de Saúde em Maceió e a correção ou não da 
técnica de aferição da pressão arterial.

Para isso realizou-se um estudo observacional 
transversal que avaliou pacientes de ambos os sexos, 
com hipertensão arterial diagnosticada, fazendo 
acompanhamento no programa Hiperdia em Unidades 
Básicas de Saúde. Foram analisados fatores como: 
análise de outros fatores influentes na hipertensão 
arterial além da mensuração do valor pressórico, a 
técnica de aferição da pressão arterial, comorbidades, 
a s s i d u i d a d e  à s  r e u n i õ e s  d o  p r o g r a m a  e  
acompanhamento ambulatorial. Após avaliação dos 
resultados, a média da análise de fatores de risco 
cardiovascular diferentes da medida da pressão 
arterial foi 0,28±0,45. Em relação à técnica de aferição 
da pressão arterial, em 72,25% a mesma foi 
inadequada.  A taxa de comparecimento às reuniões do 
Hiperdia foi de 76% e a média de consultas mensais 
para acompanhamento ambulatorial foi de 1,07±0,67. 
Assim, a atenção ao hipertenso se concentra apenas na 
aferição de seus níveis pressóricos e no tratamento 
medicamentoso.

    The high arterial blood pressure is relevant to the 
epidemiology due to its complications such as: 
cerebrovascular disease, coronary disease, heart 
failure, chronic kidney failure, vascular diseases of 
lower and upper limbs and others. Assistance to 
hypertensive patients is one of the most important 
practices in the primary care, but it must be observed if 
the patient is submitted to other diseases besides 
hypertension. It is not clear if the evaluation level, total 
or partial, is being given to this population. Thus, the 
objective of this study was to observe the level of 
evaluation given to the hypertensive patients in the 
Primary Care Units of Maceió and the correct or not 
technique of measure of the blood pressure. For this, was 
performed a cross-sectional observational study, 
analyzing male and female patients with high arterial 
blood pressure diagnosed, who underwent a state 
program called Hiperdia in the primary care units. The 
outcomes were: the influence of other factors in the 
blood hypertension, such as the technique of measuring 
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the blood arterial pressure, comorbidities, frequency to
 the program meetings and the clinic assistance consults. 
In the results was observed: mean of the analysis of the 
cardiovascular risk factors that differs from the blood 
pressure was 0,28±0,45. In 72,25% of the patients the 
technique of measuring the blood pressure was 
inappropriate. The rate of frequency to the program 
meetings was 76% and the mean of clinic assistance 
consults was 1,07±0,67. Then, the assistance to 
hypertensive patient consists only in the measurement of 
the blood pressure and in the drugs treatment.

          A elevação da pressão arterial representa um fator 
de risco independente, linear e contínuo para doença 

(1)cardiovascular . Suas complicações elevam as taxas de 
morbimortalidade e, em sua evolução, podem interferir 

(2)na qualidade de vida dos indivíduos . No Brasil, em 
2003, 27,4% dos óbitos foram decorrentes de doenças 
cardiovasculares, sendo a principal causa de morte em 
todas as regiões do Brasil o acidente vascular cerebral, 

(3)acometendo as mulheres em maior proporção . Entre os 
fatores de risco para mortalidade, hipertensão arterial 
explica 40% das mortes por acidente vascular cerebral e 

(4)25% por doença coronariana . A mortalidade por 
doença cardiovascular aumenta progressivamente com 
a elevação da pressão arterial, a partir de 115/75 
mmHg. No Sistema Único de Saúde (SUS), as doenças 
cardiovasculares são responsáveis por 1.150.000 das 
internações/ano, com um custo aproximado de 475 
milhões de reais, sendo que nestes números não estão 
inclusos gastos com procedimentos de alta 

(5)complexidade . Dados de saúde internacionais 
mostram inadequado rastreamento, tratamento e 
controle dos fatores de risco para doenças 
cardiovasculares, o que contribui substancialmente 

(6)para a morbidade e a mortalidade por esta doença . 
   Um nível socioeconômico baixo, hábitos dietéticos 
inadequados, incluindo consumo excessivo de sal e 
ingestão abusiva de álcool, estresse psicossocial e menor 
acesso aos cuidados de saúde são possíveis fatores 

(7)associados . Além disso, o aumento da circunferência 
abdominal é também um importante fator que influi 

(8)diretamente no prognóstico da hipertensão arterial .
      Indivíduos sedentários apresentam risco aproximado 

(9)30% maior de desenvolver hipertensão que os ativos . 
Estudos demonstraram que exercícios aeróbicos 
possuem efeito hipotensor maior em indivíduos 

(10)hipertensos que normotensos . Já o exercício resistido 
possui efeito hipotensor semelhante, mas menos 

(11)consistente .
     Na tentativa de reorientar o modelo de assistência à 
saúde vigente no país, o Ministério da Saúde traçou 
vários planos de ações com a finalidade de reduzir as 
complicações e óbitos decorrentes das doenças crônicas. 
Dentre estas ações está o Hiperdia, que é um plano de 
reorganização da atenção básica a hipertensos e 
diabéticos, permitindo cadastrar e acompanhá-los em 

recebimento de medicamentos, avaliação do indivíduo 
por análise de múltiplas variáveis envolvidas na 
doença, além de gerar informações sobre o perfil 

(12,13)epidemiológico da população .

     Trata-se de um estudo observacional, transversal, 
tendo como objetivo a “frequência da análise de fatores 
de risco cardiovascular diferentes da mensuração da 
pressão arterial sistêmica”. A pesquisa foi realizada nas 
Unidades Básicas de Saúde ligadas à Universidade 
Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, sendo a 
população do estudo formada por pacientes 
registrados no Programa Hiperdia.  O tamanho da 
amostra foi definido por conveniência, sendo composta 
por 400 pacientes registrados no programa. Os 
critérios de inclusão foram: diagnóstico confirmado de 
hipertensão arterial sistêmica; pacientes de ambos os 
sexos; idade acima de 40 anos; residência em Maceió; 
acompanhamento pelo programa por no mínimo 1 
ano.
      Os critérios de exclusão foram: ser apenas diabético; 
possuir diagnóstico de coarctação de aorta, estenose de 
artéria renal, insuficiência renal crônica e arterite de 
Takayasu; ausências seguidas às reuniões do Hiperdia; 
não fazer acompanhamento ambulatorial nas 
Unidades. Participaram apenas aqueles pacientes que, 
após uma entrevista inicial na qual foi explicado o 
objetivo da pesquisa, manifestaram voluntariamente o 
desejo de participar deste estudo, sendo-lhes entregue 
uma cópia do Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido. O protocolo desta pesquisa foi submetido, 
analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de 
Alagoas.
      A coleta de dados foi realizada antes da reunião 
mensal do Hiperdia, realizada por internos do curso de 
medicina sob a supervisão de um médico preceptor 
vinculado à Unidade Básica de Saúde (UBS), porém não 
participante do programa. A primeira etapa consistiu 
na observação da técnica de aferição da pressão 
arterial realizada no paciente por Auxiliares de 
Enfermagem da própria UBS. A pressão foi mensurada 
no aparelho semi-automático digital OMRON – HEM 
711, pertencente à UBS e devidamente calibrado. O 
valor das pressões sistólica e diastólica eram anotados. 
Após a aferição, foi realizada a medida da massa 
corporal do paciente, com uma balança digital e 
realizada a medida da circunferência abdominal. 
   A segunda etapa consistia em realizar um 
questionário de múltipla escolha com perguntas 
relativas a informações pessoais, realizada numa sala 
separada. A primeira pergunta era sobre hábitos de 
vida para controle pressórico como mudanças no 
hábito alimentar, realização de exercícios físicos ou 
controle do peso corporal; a segunda pergunta era se 
havia complicações clínicas decorrentes da 
hipertensão arterial, como acidente vascular 

MATERIAIS E MÉTODOS

Perspectivas Médicas, 21(1):22-26, jan/jun 2010.

INTRODUÇÃO

Análise do perfil de atenção ambulatorial a hipertensos em unidades básicas de saúde de Maceió. - Eduardo Alexandre Souza Gois e cols.

 23



      A amostra foi constituída de 400 pacientes, sendo 
58% (232) do sexo feminino e 42% (168) do sexo 
masculino. A média geral de idade do grupo masculino 
foi de 61,79±7,78 anos e do feminino foi de 61,28±7,95 
anos. Quanto aos níveis pressóricos, os dois grupos não 
apresentavam diferenças significativas. No grupo 
masculino, 51,2% apresentavam hipertensão grau 1, 
28% hipertensão grau 2 e 20,8% hipertensão grau 3; no 
grupo feminino, 57,8% apresentavam hipertensão grau 
1, 22,8% hipertensão grau 2 e 19,4% grau 3. A média da 
circunferência abdominal em homens foi de 105,39 cm, 
enquanto nas mulheres foi de 84,16 cm, já em relação ao 
peso, a média do grupo masculino foi de 75,8±13,57 kg e 
do feminino 60,47±9,62 kg. A média do tempo de 
diagnóstico do quadro hipertensivo no grupo masculino 
foi de 7,52±2,17 anos e no feminino 8,36±2,46 anos. 
      Na tabela 1, vemos as complicações decorrentes da 
doença hipertensiva: no grupo masculino, 22% 
queixava-se de cefaleia, 21,42% referiu antecedente de 
infarto agudo do miocárdio, 18,45% de pico 
hipertensivo e 7,73% de AVC; no feminino, 34,48% 
queixava-se de cefaleia, 10,78% de pico hipertensivo, 
10,35% de AVC e 9,91% de infarto agudo do miocárdio. 
       Na tabela 2, relacionada às mudanças nos hábitos de 
vida observou-se: no grupo masculino, 25,5% referia 
atividades físicas regulares, 16,07% na alimentação, 
0,6% controle do peso e 14,88% alguma associação; no 
feminino 17,67% na alimentação, 15,95% atividades 
físicas regulares, 1,29% controle do peso e 18,53% 
alguma associação desses fatores.
     Na tabela 3 observamos as comorbidades: no grupo 
masculino, 24,4% eram fumantes, 16,07% diabéticos e
   

5,33% fumavam e eram diabéticos; no feminino, 
22,41% eram fumantes, 18,97% diabéticas e 5,6% 
fumavam e possuíam diabetes. 
   A tabela 4 contém informações relacionadas
à terapia medicamentosa: no grupo masculino, 37,5% 
faziam uso de captopril, 19,04% enalapril, 16,07% 
losartana, 16,07% propanolol e 11,32% de anlodipino; 
no feminino, 36,21% de captopril, 29,31% losartana, 
16,8% enalapril, 11,64% anlodipino e 6,04 propanolol.
   O estudo demonstrou ainda que as mulheres 
costumam comparecer às consultas ambulatoriais 
para acompanhamento, com uma média de  1,27 
consultas mensais, contra 0,87 dos homens. 
       Ao analisar a amostra total, a frequência de análise 
de outros fatores além do nível da pressão arterial foi de 
0,28±0,45, e a qualidade da técnica de aferição da 
pressão arterial estava inadequada em 72,25% das 
vezes. A renda per - capita foi de R$ 257,24 reais.
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vascular encefálico, pico hipertensivo, cefaleia ou 
taquicardia; foi questionado o tempo decorrido desde o 
diagnóstico confirmatório até a presente consulta. 
Seguiu-se o questionário anotando o sexo do paciente, 
idade em anos e o tempo de diagnóstico da hipertensão 
arterial. Foi perguntado sobre a presença de 
comorbidades, tais como diabetes mellitus e fumo, a 
quantidade de drogas hipertensivas utilizadas no 
tratamento e quais seriam essas drogas. Quanto ao 
acompanhamento ambulatorial, foi perguntado sobre a 
frequência de comparecimento às reuniões do Hiperdia 
e o número de consultas ambulatoriais mensais 
realizadas. Finalizando, era perguntado sobre a renda 
mensal do paciente. 
      Após realizar o questionário e observar a conduta da 
equipe responsável pelo Hiperdia, foi feita a análise se a 
equipe do programa havia observado outros fatores de 
risco diferentes da simples mensuração da pressão 
arterial. 
    Para análise estatística, foi utilizado o programa 
BioEstat 5.0. Os dados foram coletados e separados em 
dois grupos de acordo com o sexo do paciente. Foram 
utilizados os testes T-Student e Mann-Whitney.

RESULTADOS

p > 0,05

p > 0,05

Diabetes mellitus

Tabela 3: Comorbidades associadas à hipertensão .

Tabela 1:
hipertensiva.

 Complicações decorrentes da doença 

Tabela 2: 
da hipertensão arterial.

Mudanças nos hábitos de vida para o controle 

Tabela 4:
no tratamento.

 Tipos de drogas anti-hipertensivas utilizadas 



correspondendo a uma associação de fatores para 
agravamento da doença hipertensiva.  Ensaios clínicos 
controlados demonstraram a efetividade do controle 
intensivo na redução de complicações em pacientes 

(18)com hipertensão e diabetes .  Outro estudo ressaltou 
que o excesso de peso pode influenciar no aumento da 
hipertensão arterial, relacionando-o prioritariamente 
a fatores sociodemográficos, hábitos alimentares e 

(19)tabagismo . Ao analisarem os níveis de atividade 
física da população estudada, encontraram 55,7% de 
não-praticantes. Sabe-se que a atividade física pode 
ajudar no tratamento da hipertensão arterial por meio 
do controle do peso e pela promoção da saúde. 
Portanto, a atividade física deve ser incentivada como 
forma de controle de peso e prevenção de doenças. 
Embora os mecanismos responsáveis ainda não 
estejam totalmente definidos, acredita-se que o 
exercício físico regular exerça um papel na redução das 
catecolaminas séricas e da resistência vascular 
periférica, contribuindo para a redução da pressão 

(20)arterial . Uma situação interessante foi observada 
em um estudo, com indivíduos hipertensos referindo 
mais frequentemente praticar exercícios, ter parado de 
fumar e ter reduzido a adição de sal às refeições 
prontas, um achado que pode refletir a efetividade na 
comunicação sobre a importância da melhoria
dos hábitos de vida para minimizar o risco 

(21)cardiovascular .
   Em relação às complicações da doença
hipertensiva, no grupo masculino predominava o 
infarto agudo do miocárdio, com uma pequena 
diferença sobre o pico hipertensivo. Já no grupo 
feminino, foi marcante o predomínio da queixa de 
cefaleia. Em ambos os grupos podemos ainda destacar 
um número considerável de pacientes acometidos por 
acidente vascular encefálico (AVE). A doença 
hipertensiva está relacionada a 80% dos casos de AVE e 

(22)a 60% dos casos de doença isquêmica do coração . Há 
uma estimativa de que 40% dos AVE e em torno de 25% 
dos infartos ocorridos em pacientes hipertensos 
poderiam ser prevenidos com terapia anti-hipertensiva 
adequada. No entanto, parcela importante da 
população adulta com hipertensão não sabe que é 
hipertensa; e muitos dos que sabem, não estão sendo 
adequadamente tratados. Apesar de todo esforço, neste 
estudo observou-se um número elevado de pacientes 
que, apesar do uso regular da medicação anti-
hipertensiva, continuava com valores pressóricos de 
hipertensão graus 2 e 3.
    O acompanhamento e o controle da doença 
hipertensiva, no âmbito da atenção básica, evita o 
agravamento dessa afecção e o surgimento de 
complicações, reduzindo o número de internações 
hospitalares, bem como a mortalidade. É um desafio 
mudar a forma de abordar a hipertensão, já que por 
suas características patológicas e seus determinantes, 
não basta apenas detectar e identificar os portadores. 
Mais do que isso, é preciso preparar as unidades e suas 
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      Estima-se que 8 a 18% da população mundial de 
adultos sofra de elevação da pressão arterial essencial, 
com presença de 1 a 5% de prevalência da hipertensão 

13arterial secundária . Estudos realizados em alguns 
países das Américas constataram que a prevalência da 
hipertensão arterial oscila, possivelmente, entre 4,1% e 
37,9% nos adultos, com essa variabilidade podendo 
estar relacionada à presença de diversos fatores raciais, 
genéticos, ambientais, culturais e relativos ao estilo de 
vida. Ao levar em consideração o fato de que 
aproximadamente 20% a 40% da população brasileira 
têm níveis pressóricos iguais ou superiores a 140 x 90 

(14)mmHg , entende-se a importância dessa entidade e a 
necessidade de se estudar os fatores a ela relacionados.
   Neste contexto, devido ao seu importante
papel como fator de risco cardiovascular modificável, 
revela-se como um dos mais importantes problemas de 
saúde pública de nosso país, com prevalências entre 10 e 
42%, dependendo da região, subgrupo populacional ou 

(15)critério diagnóstico utilizado . Além disso, acumula-se 
na literatura científica evidência substancial, 
demonstrando que ações preventivas e terapêuticas 
direcionadas à hipertensão arterial sistêmica reduzem 
a  morbimortal idade  associada às  doenças  

(16)cardiovasculares . 
   A hipertensão arterial ainda gera enormes 
repercussões sociais e econômicas, o que atesta a 
importância do seu diagnóstico precoce e a 
implementação de medidas educativas e preventivas 
para a população. Foram criados modelos explicativos 
com ênfase centrada na percepção individual do 
hipertenso para explicar a relação entre esses fatores e 
as doenças cardiovasculares. O primeiro aproxima o 
desenvolvimento social e econômico de um país 
(aculturação e modernização) com a elevação de 
doenças cardiovasculares, sendo que o seu inverso 
também seria verdadeiro. O segundo envolve a 
associação entre desigualdade social e acesso aos 
cuidados com a saúde. Entretanto, esses dois modelos 
que enfatizam isoladamente a aculturação e a situação 
socioeconômica não conseguem incorporar as 
dinâmicas individuais e populacionais dos processos 

(17)que resultam em doenças . Apesar de a amostra ter 
sido dividida em dois grupos, percebemos que em todos 
os aspectos analisados as amostras eram semelhantes, 
não havendo diferenças significantes entre os 
parâmetros (p > 0,05).
         Em nosso estudo, constatamos o grande número de 
pacientes que não alteraram os hábitos de vida para 
cooperar no tratamento do quadro hipertensivo, sendo 
esse índice superior entre as mulheres. No grupo 
masculino, notamos que há uma preferência na prática 
de exercícios físicos em relação à perda de peso ou 
alteração de hábitos alimentares, porém no feminino há 
um equilíbrio entre exercício e alimentação. Em ambos 
os grupos, a média de valores da circunferência 
abdominal e peso estavam acima dos níveis indicados, 
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equipes para dar seguimento, acolher, transferir 
informações, tratar de maneira conveniente, 
referenciar e avaliar os impactos sobre as condições 
clínicas dos usuários ou mesmo sobre o conjunto da 

(23)comunidade .
        Concluímos neste estudo que há uma deficiência no 
grau de avaliação dispensada aos hipertensos, já que 
pouco se avalia a respeito de outros fatores influentes 
em seu quadro hipertensivo, com uma média inferior a 
0,3. Observamos também uma alta taxa de erros na 
técnica de aferição da pressão arterial.
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Quimioembolização transarterial como tratamento
do carcinoma hepatocelular.

analisados, não houve discordância entre os resultados 
obtidos em relação à aplicabilidade do tratamento em 
pacientes com CHC, porém existe discordância em 
relação à efetividade do tratamento em diferentes 
tamanhos tumorais. Mesmo havendo controvérsias na 
literatura quanto à efetividade da TACE em relação ao 
tamanho tumoral, a maioria dos trabalhos convertem 
para a hipótese de que os tumores maiores que 4-5 
centímetros respondem melhor ao tratamento. Apesar 
de não ser considerado um tratamento curativo, por 
raramente ser capaz de eliminar todas as células 
malignas, esse procedimento é benéfico em até 55% dos 
pacientes, levando à redução na velocidade de 
progressão do tumor e na invasão vascular, sendo que 
com estas evidências se sugere uma melhora no tempo 
de sobrevida.

       Hepatocellular Carcinoma (HCC) is one of the most 
serious sequelae of chronic liver disease. The potentially 
curative treatment options are surgical resection and 
liver transplantation. Currently, there are various 
therapeutic modalities for HCC, such as surgical 
resection, transplantation, locus region therapies 
i n cl u d i n g  p e rc u ta n e o u s  e th a n o l  i n je c t i o n ,  
radiofrequency ablation, microwave coagulation 
therapy, chemotherapy, and transcatheter arterial 
embolization and/or transcatheter arterial  
chemoembolization (TACE). The chemoembolization is 
mainly used in larger or multiple tumors, when there 
isn’t possibility of curative treatment (resection or 
transplantation), other palliative treatments (such as 
percutaneous ethanol injection, radioablation or 
microwave) are not available or can not be achieved 
due to the size of lesions and liver function is preserved 
or only slightly changed. Therefore, the aim of this 
manuscript was review to stipulate the actual 
effectiveness of chemoembolization treatment of HCC. 
According to the work reviewed, there were 
discrepancies between the results obtained in relation 
to the applicability of treatment in patients with HCC, 
but there was disagreement regarding the  

    Carcinoma Hepatocelular (CHC) é uma das mais 
graves sequelas da doença hepática crônica. As opções 
terapêuticas potencialmente curativas são a ressecção 
cirúrgica e o transplante hepático. Atualmente, podem-
se executar diversas modalidades terapêuticas para 
CHC, tais como a ressecção cirúrgica, transplante, 
terapias locorregionais, incluindo injeção percutânea 
de etanol, ablação por radiofrequência, terapia de 
coagulação por microondas, quimioterapia e 
embolização arterial por transcateter e/ou 
quimioembolização arterial por transcateter (TACE). A 
quimioembolização é utilizada principalmente em 
tumores maiores ou múltiplos, onde não há 
possibilidade de tratamento curativo (ressecção ou 
transplante), outros tratamentos paliativos (como a 
injeção percutânea de etanol, radioablação ou 
microondas) não estão disponíveis ou não podem ser 
realizados pelo tamanho das lesões e a função hepática 
está preservada ou apenas pouco alterada. Com isso, o
 objetivo deste artigo de revisão foi estabelecer qual a 
real eficácia da quimioembolização no tratamento do 
carcinoma hepatocelular. De acordo com os trabalhos 
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Figura1: 
volumoso (setas). Fonte: www.hepcentro.com.br.

Arteriografia demonstrando um hepatocarcinoma 

       Tipicamente, há um único ramo da artéria hepática 
que leva sangue até o hepatocarcinoma, que é uma 
lesão sustentada também tipicamente apenas por 
sangue arterial, ao contrário do restante do fígado, que 
é sustentado por sangue arterial e venoso, com 
prevalência do segundo (Figura 2).

Figura 2:
sustentada tipicamente apenas por sangue arterial.

 Descrição esquemática demonstrando que a lesão é 

Figura 3:
introdução do cateter na arteríola nutridora.

 Descrição esquemática do procedimento de 

      O cateter então é introduzido com a ajuda do Raio-X 
até a arteríola responsável pela nutrição do tumor, o 
mais próximo possível do mesmo (Figura 3).

  Através do cateter,  injeta-se uma droga 
quimioterápica, geralmente lipiodol associado à 
doxorubicina,  mitomicina ou c isplat ina.  O 
quimioterápico será distribuído especificamente na 
área irrigada por essa arteríola, permitindo uma 
concentração da medicação muito maior do que a 
utilizada na quimioterapia sistêmica (Figura 4).
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effectiveness of treatment in different tumor 
dimensions. Even with controversies in the literature 
about the effectiveness of TACE in relation to tumor size, 
most of the work to convert the hypothesis that the 
tumors larger than 4-5 centimeters respond better to 
treatment. Although not considered a curative 
treatment, because rarely is able to eliminate all 
malignant cells, this procedure is beneficial in up to 55% 
of patients, leading to reduction in the rate of 
progression of the tumor and vascular invasion,  
suggesting an improvement in survival time.

    Carcinoma hepatocelular (CHC) é uma das mais 
graves sequelas de doença hepática crônica. As opções 
terapêuticas potencialmente curativas são a ressecção 
cirúrgica e o transplante hepático. Na maioria dos 
pacientes com CHC, a apresentação clínica dos tumores 
irressecáveis se deve ao diagnóstico tardio, quando já 
houve envolvimento intra-hepático das grandes veias 
hepáticas ou do tronco da veia porta,  da 
multicentricidade (diversos nódulos) ou à má reserva 

(1,2)funcional hepática devido à cirrose pré-existente , 
enquanto os não transplantáveis se deve a tumores em 
fase muito avançada ou paciente com grave 

(1)comorbidade . 
   As terapias para CHC têm apresentado notável 
desenvolvimento nas últimas duas décadas e o 
prognóstico dessa doença apresentou melhora 
significativa. Atualmente, pode-se executar diversas 
modalidades terapêuticas, tais como a ressecção 
cirúrgica, transplante, terapias locorregionais, 
incluindo injeção percutânea de etanol (PEI), ablação 
por radiofrequência (RFA), terapia de coagulação por 
microondas (MCT), quimioterapia e embolização 
arterial por transcateter (TAE) e/ou quimio-

(3)embolização arterial por transcateter (TACE) .
       A quimioembolização é utilizada principalmente em 
tumores maiores ou múltiplos, quando não há 
possibilidade de tratamento curativo (ressecção ou 
transplante), outros tratamentos paliativos (como a 
injeção percutânea de etanol, radioablação ou 
microondas) não estão disponíveis ou não podem ser 
realizados pelo tamanho das lesões e a função hepática 

(4)está preservada ou apenas pouco alterada .

Como é realizada a quimioembolização  

   Um cateter é introduzido na artéria femoral, sob 
anestesia local. É então empurrado através da artéria, 
acompanhado por Raio-X, até chegar à artéria hepática. 
O cateter é então empurrado cuidadosamente pelos 
ramos da artéria hepática até o lobo onde o tumor está 
localizado. Injeta-se  um líquido de contraste para 
avaliar os vasos que levam até o tumor (Figura 1).
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    Após a injeção do quimioterápico, realiza-se a 
embolização. Através do cateter, injeta-se uma 
substância estranha ao corpo, geralmente microesferas, 
gelatina ou espuma, que obstrui a arteríola e, com isso, 
interrompe a chegada de sangue para a área irrigada 

(2,4,5)pelo vaso  (Figura 5).

  Com a falta de sangue e o efeito tóxico do 
quimioterápico, ocorre necrose (morte de células) em 
toda a área que era irrigada pelo vaso cateterizado. 
Mesmo tendo irrigação mista (arterial e venosa), a área 
afetada não-tumoral também sofre um menor grau de 
necrose, pois há a ação do quimioterápico e geralmente 
trata-se de um tecido já doente, pois a grande maioria 
dos hepatocarcinomas ocorre em portadores de cirrose. 
Além dos sintomas causados pela necrose (febre e dor 
local), pode haver piora da função hepática, geralmente 
proporcional à área afetada e à função prévia do 

(2,4)fígado .
   Com isso, o objetivo deste artigo de revisão foi 
estabelecer qual a real eficácia da quimioembolização 
no tratamento do carcinoma hepatocelular. 

   Após a busca do tema em bases de dados
de literaturas científicas, a saber, BIREME, PUBMED, 
SciELO e LILACS, realizou-se revisão da literatura 
levantada, com seleção qualitativa e prévia dos artigos 
na íntegra, ou seja apenas os artigos que estão 
relacionados diretamente com estes procedimentos, os 
quais foram limitados às publicações dos últimos 14 
anos para que se pudesse observar a evolução atual 
destes procedimentos.

Figura 5:
embolização, interrompendo a chegada de sangue na área que 
era irrigada pelo vaso.

 Descrição esquemática do procedimento de 

       De acordo com os trabalhos analisados, não houve 
discordâncias entre os resultados obtidos em relação à 
aplicabilidade do tratamento em pacientes com HCC, 
porém houve discordância em relação à efetividade do 
tratamento em diferentes volumes tumorais.         

(6)        Segundo Ryder e colaboradores, em 1996 , no total, 
118 dos 185 (65%) doentes foram excluídos do 
tratamento de quimioembolização devido à oclusão da 
veia porta (n = 36), cirrose descompensada (n = 44), 
entre outros fatores. Nos doentes com massa tumoral 
pequena (n = 18), 8 mostraram uma resposta parcial e 2 
tiveram resposta completa (taxa de resposta global 
56%). Um dos pacientes com HCC multifocal, com 
pequena massa tumoral, teve resposta completa ao 
tratamento e foi subsequentemente submetido a 
transplante hepático sem recorrência (27 meses) e 
apresentou doença mínima residual presente no fígado 
transplantado.
   O gráfico 1,  representa a forma clássica e 
internacionalmente aceita, da demonstração da 
sobrevivência dos pacientes tratados com a 
quimioembolização arterial comparada com a dos que 
foram submetidos a outros tratamentos não- 

(6)cirúrgicos .

Gráfico 1:
quimioembolização arterial comparada com a dos que foram 
submetidos a outros tratamentos não cirúrgicos.

 Índice de sobrevida dos pacientes tratados com a 

        Este estudo mostrou que a quimioembolização pode 
produzir uma redução substancial no tamanho do 
tumor, avaliada radiologicamente, mas é pouco 
provável que o efeito benéfico possa ser considerado nos 
doentes que apresentam grande massa tumoral ou 
grave doença hepática. Os resultados sugerem que este 
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Figura 4:
introdução do quimioterápico pelo cateter na arteríola 
nutridora que deverá chegar até o tecido-alvo.

 Descrição esquemática do procedimento de 
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     O impacto do tratamento pré-operatório com TACE 
foi diferente para doentes submetidos à ressecção ou 
transplante e seria melhor se discutido separadamente.    
   Chung-Mau Lo e colaboradores desenvolveram um 

(8)trabalho randomizado em 2002  incluindo 40 
pacientes com HCC irressecável e 40 pacientes do grupo 
controle (apenas com tratamento sintomático). A 
quimioembolização resultou em uma resposta tumoral 
marcada, e os índices de sobrevivência foram 
significativamente superiores no grupo TACE (1 ano, 
57%; 2 anos, 31%; 3 anos, 26%) do que no grupo 
controle (1 ano, 32%; 2 anos, 11%; 3 anos, 3%; P = ,002). 
Quando utilizado o modelo de multivariáveis Cox, o 
benefício de sobrevivência nos pacientes TACE 
permaneceu significativo. Embora a morte por 
insuficiência hepática tenha sido mais frequente em 
pacientes que receberam TACE, a função hepática não 
foi significativamente diferente entre os sobreviventes. 
Nos pacientes com HCC irressecável, a TACE melhorou 
significativamente a sobrevivência e pode ser 
considerada uma forma eficaz de tratamento.
         Em um trabalho recentemente publicado, Grosso M 

(9)e colaboradores, 2008 , foi analisado entre dezembro 
de 2005 e março de 2007, um grupo de 50 pacientes 
tratados com TACE seletivo. No primeiro mês de 
acompanhamento, a resposta completa do tumor foi 
observada em 24 dos 50 pacientes (48%), resposta 
parcial ocorreu em 18 dos 50 pacientes (36%), doença 
estável em 8 de 50 pacientes (16%), e não houve casos 
de progressão da doença. Após 6 meses de seguimento, 
restaram 31 dos 50 doentes. A resposta completa do 
tumor foi obtida em 16 dos 31 (51,6%), resposta parcial 
em 8 dos 31 (25,8%),e doença progressiva em 7 de 31 
(22,6%) pacientes. Essa experiência demonstra que o 
uso inicial de TACE é viável, bem tolerado, tem uma 
baixa taxa de complicações e está associada com uma

Perspectivas Médicas, 21(1):27-31, jan/jun 2010.

tratamento é susceptível de ser clinicamente útil nos 
pacientes com tumores pequenos e com boa função 
hepática, mas não é provável que seja benéfico para os 
pacientes com tumores acima 4 cm de diâmetro e exerce 
um maior risco de complicações neste grupo.
    Em um estudo realizado no First Department of 

(5)Surgery, Fukuoka University Hospital, 1996 , 105 
pacientes receberam a Quimioembolização Arterial 
Transcateter (TACE) no pré-operatório e 35 não 
receberam. No grupo TACE e no não-TACE, as taxas de 
sobrevivência após a ressecção cirúrgica foram, 
respectivamente, de 90,9% e 96,9% em 1 ano, de 77,9% e 
67,8% em 3 anos, e de 53,2% e 46,4% em 5 anos. Já as 
taxas de sobrevida sem a doença do grupo TACE e do não-
TACE foram, respectivamente, de 69,7% e 68,8% em 1 
ano, de 37,6% e 33,7% em 3 anos, e de 30,2% e 28,8% em 
5 anos. Não houve, estatisticamente, diferenças na 
sobrevivência ou sobrevida entre os dois grupos 
analisados. A redução do tamanho tumoral foi 
conseguida em 64 dos 105 pacientes (61,0%) que 
sofreram TACE. Em particular, o tamanho tumoral foi 
significativamente reduzido em 25 de 36 pacientes 
(69,6%) com lesões maiores do que 5 cm de diâmetro. A 
taxa máxima de redução do tumor após TACE foi de 
63,6%. O TACE deverá ser utilizado apenas para reduzir 
a massa tumoral em pacientes com ressecabilidade 
limítrofe. Nesses pacientes, é possível aumentar a 
ressecabilidade do CHC e melhorar o curso pós-
operatório devido à eficácia da ressecção, atingindo um 
melhor prognóstico a longo prazo.
    Já no trabalho realizado por Pietro E. Majno e 

(7)colaboradores, em 1997 , a TACE foi realizada antes da 
cirurgia em 49 de 76 doentes submetidos à ressecção e 
em 54 de 111 doentes submetidos a transplante 
hepático. Na ressecção hepática, a redução do tumor por 
TACE (21 de 49 doentes [42%]) e a necrose total do 
tumor (24 de 49 doentes [50%]), foram associadas a 
uma melhor sobrevida livre de doença, do que o grupo 
TACE não responsivo ou no grupo não TACE. Cinco 
pacientes (10%) com tumores anteriormente 
irressecáveis, puderam ser ressecados após redução. No 
transplante hepático, a redução de tumores > 3 cm (19 
dos 35 doentes [54%]) e necrose total do tumor (15 de 54 
doentes [28%]) foram associados a uma melhor 
sobrevida sem doença do que a TACE com resposta 
incompleta ou não TACE. A análise multivariada dos 
fatores associados com a resposta mostrou que a 
redução por TACE ocorreu com maior frequência em 
tumores > 5 cm. A Figura 6 exemplifica o tratamento 
com TACE, de um paciente de 68 anos com cirrose 
hepática induzida por álcool, apresentando um tumor 
de 5 cm envolvendo os segmentos 5 e 8 do fígado (A), 
aparecendo como uma lesão hipervascular à 
arteriografia (B). O tamanho do tumor foi reduzido para 
3 cm após 3 cursos de TACE (C). O doente sofreu uma 
embolização da veia porta dois anos depois e realizou 
uma hepatectomia um mês após o tratamento (D). O 
paciente não apresentou recorrência 2 anos após a 
hepatectomia.
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Figura 6:
exemplificam o tratamento com TACE. A: Tumor de 5 cm 
envolvendo os segmentos 5 e 8 do fígado (setas). B: 
aparecendo como uma lesão hipervascular à arteriografia. C: 
O tamanho do tumor foi reduzido a 3 cm após 3 cursos de TACE 
(seta maior). D: Após embolização da veia porta e 
hepatectomia.

 Tomografia computadorizada e arteriografia 
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 resposta tumoral promissora.
    

      Mesmo havendo controvérsias na literatura quanto 
à efetividade da TACE em relação ao tamanho tumoral, 
a maioria dos trabalhos convertem para a hipótese de 
que os tumores maiores que 4-5 centímetros respondem 
melhor ao tratamento.
   Apesar de não ser considerado um tratamento 
curativo por raramente ser capaz de eliminar todas as 
células malignas, esse procedimento é benéfico em até 

(4)55% dos pacientes como apresentado , levando à 
redução na velocidade de progressão do tumor e na 
invasão vascular, com evidências sugerindo uma 
melhora no tempo de sobrevida.

CONCLUSÃO

1.  Allgaier HP, Deibert P, Olschewski M, Spamer C, Blum 
U, Gerok W, Blum HE. Survival benefit of patients with 
inoperable hepatocellular carcinoma treated by a 
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601-5.
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RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

       O traumatismo craniencefálico é uma das causas de 
morte mais prevalentes em países industrializados. As 
lesões encefálicas no traumatismo craniencefálico 
podem ser classificadas em difusas e focais. Esses dois 
mecanismos costumam estar associados em um mesmo 
paciente, embora, geralmente, exista o predomínio de 
um deles. Neste artigo os autores realizaram uma 
revisão crítica da literatura acerca da classificação, 
diagnóstico e tratamento das lesões difusas no 
traumatismo craniencefálico, com vistas à redução de 
sua morbi-mortalidade.

     Traumatic brain injury is one of the most prevalent 
causes of death in industrialized countries. Brain lesions 
in traumatic brain injury can be classified as diffuse or 
focal. These two mechanisms are often associated in the 
same patient, although generally there is a 
predominance of one type. The authors conducted a 
critical review of the literature including the 
classification, diagnosis and treatment of diffuse lesions 
in traumatic brain injury, intending reduction of its 
morbidity and mortality. 

   O traumatismo craniencefálico (TCE) é uma das 
causas de morte mais prevalentes em países 
industrializados e se constitui na principal causa de 
morte e sequela em crianças e adultos jovens nos países 

(1)industrializados ocidentais . Nos Estados Unidos, 
estima-se em torno de 500 mil novos pacientes com TCE 
por ano. Destes, cerca de 50 mil morrem antes de chegar 
ao hospital e mais 15 a 20 mil falecem após 
atendimento hospitalar. Dos cerca de 430 mil restantes, 
outros 50 mil irão evoluir com sequelas neurológicas de 

(2)maior ou menor gravidade . Embora a causa principal 
do TCE varie entre diferentes localidades, os acidentes 
de trânsito, as quedas e as agressões estão entre suas 
causas mais frequentes. A taxa de mortalidade também 
sofre grande variação, sendo mais baixa em países com 

(2)menor violência no trânsito . Na Europa e América do 
Norte, a mortalidade anual varia entre 8,4 e 23,6 por 

(2,3)100.000 habitantes . 
(4)       Maset et al.  realizaram no Brasil um levantamento 

no estado de São Paulo em que a incidência de TCE foi de 
456/100.000 habitantes,  extrapolando uma 
mortalidade de 57.000 casos para uma população de 
150 milhões de habitantes. A grande maioria são 
adultos jovens, vítimas de acidente de trânsito. Nesse 
estudo, ocorreu uma incidência de 380,5/100.000 no 
grupo de 0 a 9 anos, pelo menos três vezes maior que a 
encontrada em outros estudos. 
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      Foi realizada pesquisa bibliográfica utilizando a base 
de dados MEDLINE (National Library of Medicine) e 
LILACS, abrangendo o período de 1980 a 2009. As 
palavras-chave utilizadas foram: traumatic brain 
injury, head trauma, diffuse axonal injury, diffuse brain 
swelling, hemispheric brain injury e combinações destas. 
Realizou-se também pesquisa manual em jornais e 
revistas médicas. Artigos com dados incompletos foram 
excluídos. 

Fisiopatologia 
       A lesão encefálica definitiva que se estabelece após o 
TCE é o resultado de mecanismos fisiopatológicos que se 
iniciam com o acidente e se estendem por dias a 
semanas. Assim, do ponto de vista didático, as lesões 
cerebrais traumáticas são classificadas em primárias e 

(5)secundárias . 
   As lesões primárias são aquelas que ocorrem no 
momento do trauma. No paciente com ferimentos por 
projétil de arma de fogo ou arma branca que penetram o 
crânio, a lesão primária ocorre em virtude do trauma 
direto ao parênquima encefálico. Por outro lado, nos 
traumatismos fechados, caracterizados quando não 
ocorre contato com o conteúdo intracraniano, as lesões 
primárias podem resultar da movimentação cerebral 
associada à energia cinética do acidente. Nas lesões 
decorrentes de forças de aceleração e desaceleração não 
é necessário o impacto do crânio contra estruturas 
externas. Como o encéfalo e a caixa craniana possuem 
densidades diferentes, quando submetidos às mesmas 
forças inerciais, respondem de forma desigual. Esse 
descompasso de movimentos pode promover a ruptura 
de veias cerebrais que desembocam nos seios durais, 
bem como impacto e laceração do parênquima contra as 
estruturas rígidas do crânio. Somado a esse mecanismo 
como a região central do encéfalo é relativamente fixa 
em virtude da presença do tronco encefálico, as regiões 
periféricas do cérebro e cerebelo tendem a apresentar 
maior amplitude de movimento. Essa diferença na 
amplitude dos movimentos entre a região central e a 
periférica do encéfalo gera o estiramento de axônios e de 
vasos sanguíneos cerebrais, o que pode resultar desde 
uma disfunção temporária até ruptura dessas 

(6,7)estruturas . 
     As lesões secundárias decorrem de agressões que se 
iniciam após o momento do acidente, resultantes da 

interação de fatores intra e extracerebrais, que se 
somam para inviabilizar a sobrevivência de células 
encefálicas poupadas pelo trauma inicial. No local do 
acidente, intercorrências clínicas como hipotensão 
arterial ,  hipoglicemia,  hipercarbia,  hipóxia 
respiratória ,  hipóxia anêmica e  distúrbios  
hidroeletrolíticos são os principais fatores de lesão 
secundária. Posteriormente, são somados outros 
distúrbios metabólicos e infecciosos sistêmicos, assim 
como a presença de substâncias neurotóxicas, 
hidrocefalia e alterações hemodinâmicas no espaço 

(8,9)intracraniano . 
        Finalmente, existem ainda os mecanismos de morte 
celular, neuronal, endotelial e glial por distúrbios 
iônicos e bioquímicos que estão relacionados tanto à 

(10)lesão primária quanto à secundária . 

Classificação clínica
(11)   Gennarelli  classifica as lesões cerebrais

difusas em concussão leve, moderada (ou clássica), 
grave e lesão axonal difusa (LAD). A concussão leve 
engloba os casos com distúrbios neurológicos 
completamente reversíveis sem perda da consciência e 
pode ser dividida em três subgrupos. O primeiro 
subgrupo é constituído por pacientes que apresentam 
confusão e desorientação mental sem amnésia e dura 
segundos. No segundo subgrupo, os pacientes 
desenvolvem amnésia retrógrada de cinco a dez 
minutos.  No terceiro subgrupo, os pacientes 
desenvolvem amnésia retrógrada e pós-traumática. 
   A concussão clássica implica na perda da
consciência com duração de até 6 horas, sempre 
acompanhada por algum grau de amnésia retrógrada e 
pós-traumática. A duração da amnésia pós-traumática 
tem valor prognóstico quanto à gravidade do trauma. 
Os pacientes com concussão podem evoluir com cefaléia 
persistente em 79%, amnésia pós-traumática em 59% e 

(11)34% não retornam ao trabalho . 
       A LAD é o termo usado para descrever o paciente que 
fica em coma acima de seis horas por TCE, porém o coma 
não pode ser secundário à lesão expansiva ou isquêmica. 
Pode ser leve, moderada e grave. A LAD leve ocorre em 
8% dos TCE graves. O coma tem duração de 6 a 24 h. 
Pode evoluir com déficits psicológicos ou neurológicos. A 
evolução é favorável em 78%, sequelas graves (SG) em 
2%, EVP (estado vegetativo persistente) em 1% e óbito 

(11)em 15% dos pacientes . Na LAD moderada observa-se 
que está presente em 20% dos TCE graves. O coma é 
superior a 24 h e a recuperação é frequentemente 
incompleta.  A evolução é favorável em 59%, com SG em 

(11)12%, EVP em 5% e 24 % podem ter evolução fatal . A 
LAD grave ocorre em 16% dos TCE graves e caracteriza-
se por coma com duração de dias ou semanas. Estes 
pacientes têm sinais frequentes de disfunção do tronco 
cerebral e disautonomia (hipertensão arterial, 
hiperhidrose e hipertermia). A evolução é favorável em 
28%, 14% apresentam SG, 7% evoluem para EVP e 57% 

(11)morrem . 
       A Tomografia Computadorizada (TC) na LAD pode

      As lesões encefálicas no TCE podem ser classificadas 
em difusas e focais. Esses dois mecanismos costumam 
estar associados em um mesmo paciente, embora, 
geralmente, exista o predomínio de um tipo. 
  Neste artigo os autores realizaram uma
revisão crítica da literatura acerca da classificação, 
diagnóstico e tratamento da lesão difusa no 
traumatismo craniencefálico, com o objetivo de 
atualização sobre o tema com vistas à redução de sua 
morbi-mortalidade.

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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revelar lesões hemorrágicas pequenas, situadas nas 
regiões frontal, cortical e parietal anterior, superior, uni 
ou bilateral, caracterizando lesões denominadas 
contusão de cisalhamento ou “gliding contusions”, ou 
ainda na região frontal subcortical, periventricular, no 
corpo caloso, geralmente no joelho ou esplênio, nos 
núcleos da base, tálamo e porção dorsolateral do 

(12)mesencéfalo uni ou bilateral . Nos pacientes em que a 
TC não mostra as lesões da LAD, quer pelas pequenas 
dimensões, quer pela localização, está indicada a 
Ressonância Magnética (RM) por espectroscopia e 
difusão, a qual tem grande sensibilidade para 
determinar a presença de lesões anatômicas bem 
definidas por imagem de hiperssinal ao nível do esplênio 

(12)do corpo caloso (Figura 1). 

   

FIGURA 1: 
automobilístico. Admitido com 6 pontos na Escala de Coma de 
Glasgow. A - Tomografia computadorizada inicial, sem lesões 
focais. B – Ressonância Magnética do encéfalo 3 dias após o 
trauma, evidenciando lesão com hiperssinal  em esplênio do 
corpo caloso (seta).

   Pacientes com LAD podem apresentar de forma 
associada hemorragia subaracnoidea traumática 
(HSAT), Hematoma Subdural Agudo (HSDA) e contusão 
cerebral, por apresentarem mecanismos de trauma 
semelhantes. Nos casos de HSAT, deve-se realizar o 
Doppler Transcraniano (DTC), com finalidade de 
diagnosticar vasoespasmo, hiperemia e até sugerir 
aumento da pressão intracraniana (PIC), otimizando a 
conduta terapêutica.

Classificação radiológica
     A presença de lesões encefálicas difusas é comum em 

(13)pacientes com TCE grave. Marshall e al.  classificaram 
as lesões difusas de acordo com sua apresentação à TC. 
Desta maneira a lesão difusa do tipo I (7%) é aquela que 
não apresenta doença intracraniana perceptível à TC 
(Figura 1); a lesão difusa tipo II (23,7%) compreende as 
lesões difusas em que as cisternas estão presentes com 
DLM (Desvio das estruturas da linha mediana) < 5 mm 
e/ou lesões focais com hiperdensidade ou densidade 

3mista não maiores que 25 cm , podendo–se incluir nestas 
últimas, fragmentos ósseos ou corpo estranho. Nas 
lesões difusas do tipo III (20%) (tumefação cerebral 
difusa - TCD), ocorre compressão ou ausência das 
cisternas, com DLM menor ou igual a 5 mm, sem 

Paciente de 24 anos de idade, vítima de acidente 

lesões de hiperdensidade ou densidade mista maior 
3que 25 cm ; as lesões difusas do tipo IV (4,3%) 

(tumefação cerebral hemisférica - TCH), caracterizam-
se por presença de DLM acima de 5 mm, na ausência de 

3lesões focais maiores que 25 cm  (Figura 2). Pacientes 
classificados como lesão difusa tipo I apresentam taxas 
de mortalidade de 10%, comparado à taxa de 75% 

(13)encontrado nos pacientes com lesão difusa tipo IV . 

FIGURA 2:
craniencefálico (TCE) moderado/grave com Tumefação 
Cerebral Hemisférica (Lesão tipo IV). EH – Espessura de 
Hematoma, mm – milímetro, ST – Supratentorial, IT – 
Infratentorial, TCH – Tumefação cerebral hemisférica, HSDA 
– Hematoma subdural agudo, HED – Hematoma epidural, 
HIP – Hematoma intraparenquimatoso, PIC – Pressão 
intracraniana, IV – Intravenoso, LCR – Líquido  
Cefalorraquidiano, PaCO  – Pressão parcial de dióxido de 2

oxigênio, PPC – Pressão perfusão cerebral, SF – solução 
fisiológica, EEG – eleletroencefalograma, C – graus Celsius.

 Algoritmo de conduta no traumatismo 

      As lesões tipos V e VI na classificação tomográfica
de Marshall são as lesões focais, sendo que as do tipo V 
seriam quaisquer lesões retiradas cirurgicamente e as 

3do tipo VI seriam as lesões maiores que 25 cm  não 
operadas. A mortalidade na tipo V é de 51% e na tipo VI 

(13)é de 69% . 
      Esta divisão das lesões é baseada no resultado da TC 
inicial e permite determinar grupos de pacientes que 
necessitarão de tipos específicos de terapia (Figura 3). 
Essa classificação de Marshall permite também a 
identificação precoce de pacientes com alto risco de 
hipertensão intracraniana (HIC) e permite ao 
neurocirurgião a opção de intervenção precoce. As 
categoriais lesão difusa tipos III e IV, pela semelhança 
da gravidade clínica, bem como das lesões 
hemorrágicas, podem ser consideradas como grupo 
único para efeito da conduta a ser tomada. A TC 
permitiu a identificação da TCD em pacientes com TCE 
pela redução no espaço de líquido cefalorraquidiano 
(LCR), com cisternas mesencefálicas comprimidas ou 
ausentes ou ainda ventrículos pequenos, na ausência 
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e nas normais é de 22%. O estado da cisterna basal na TC 
é fator crítico para determinação do risco de elevação 
da PIC, assim a ausência ou compressão das cisternas 
está associada a risco de HIC. Aproximadamente 75% 
dos pacientes com ausência das cisternas e 55% com 
compressão das cisternas tinham um aumento precoce e 
mantido da PIC maior que 30mm Hg. A mortalidade é de 
57%. 
      A natureza e causa de tumefação cerebral difusa 
após um TCE são pouco entendidas. Por décadas foi 
aceito que a tumefação cerebral no TCE era 
principalmente devida a ingurgitamento vascular e 
aumento no volume sanguíneo cerebral (VSC), que é 
responsável pelo aumento do volume cerebral e 
subsequente aumento na PIC. O edema é resultante de 
uma brecha na barreira sanguínea cerebral, 
particularmente em casos de contusão, onde a migração 
de fluido é visualizada por TC. A rápida expansão do 
cérebro traumatizado que é testemunhado durante 
cirurgia, sustenta a teoria do volume sanguíneo, 
expansão devida à vasoparesia de vasos de resistência e 
subsequente aumento do volume sanguíneo. Através de 
estudo por TC, RM e determinação do fluxo sanguíneo 
cerebral (FSC) por xenônio, foi demonstrado que a TCD é 
devida ao acúmulo de água anormal em 18% e devido 
ao FSC em apenas 0,5% em 76 pacientes com TCE grave. 
Foi concluído que o edema cerebral é o maior 
componente que contribuiu para a formação da TCD. 
Além disso, o VSC é diminuído em proporção à redução 

(15,16)do FSC no TCE grave . 
      Devemos ter em mente que a TCD pode ocorrer em 
qualquer tipo de TCE e a magnitude não se correlaciona 
com a gravidade do trauma. Os TCE leve, moderado e 
grave podem apresentar TCD, sendo seus efeitos 

(11)adicionais àqueles do trauma primário cerebral . 

Tratamento para a Tumefação Cerebral Difusa
   Nos pacientes em coma, consideramos que a
derivação ventricular externa é o melhor tratamento 
para a TCD, pois permite aferir a PIC e a drenagem de 

(17)LCR, o que diminui a pressão intracraniana . Com esta 
drenagem, cria-se um gradiente de pressão que 
promove o redirecionamento do edema intersticial, que 

(18)está aumentado. Shore e cols.  referem que a 
drenagem contínua do LCR ventricular quando 
comparada à drenagem intermitente, diminui os níveis 
liquóricos de enolase enzima-específica dos neurônios, 
sugerindo que este método de drenagem pode 
contribuir para reduzir de forma mais efetiva a morte 
neuronal nas crianças com TCE. 
   Em nosso serviço, a utilização da drenagem
liquórica contínua nestes pacientes permitiu uma 
evolução favorável em 49,2% e mortalidade de 13% 
(Figura 3). Em pacientes com quadro clínico de 
herniação uncal, disfunção do tronco cerebral ou com 
lesões expansivas intracranianas passíveis de cirurgia 
imediata, indica-se craniotomia, exérese do hematoma, 
seguida de monitoração ventricular da PIC (Figura 4). 
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de outras doenças intracranianas. A tumefação 
cerebral pode ocorrer tanto associada à lesão focal 
quanto à LAD. A tumefação cerebral aguda pode se 
sobrepor à LAD; embora não ocorra em todos em todos 
os casos de LAD, a tumefação pode adicionar efeitos 
deletérios à lesão primária e causar HIC. As tumefações 
de início agudo são mais comumente associadas a 
traumatismos difusos graves, enquanto que a 
tumefação tardia pode se associar a quadros mais leves. 
A LAD e a tumefação apesar de poderem estar 
associadas, constituem grupos distintos de lesões 
cerebrais que têm mecanismos fisiopatológicos e 

(13)resultados diferentes . 
  Um estudo que avaliou os achados tomográficos 
correlacionando com o prognóstico em 6 meses, 
identificou que as lesões tipo III, tipo IV e o hematoma 

(14)subdural agudo são as que apresentam pior evolução . 

  Discutiremos mais pormenorizadamente a
seguir a tumefação cerebral difusa e a hemisférica. 

Tumefação cerebral difusa
    Ao avaliarmos uma TC de crânio de um paciente 
severamente acometido, devemos estar atentos a 
alguns fatores que se correlacionam com o prognóstico. 

(14)Toutant et al. , relatam a importância da ausência das 
cisternas basais para predizer a evolução dos pacientes, 
havendo relação entre a aparência das cisternas na 
primeira TC e a determinação do prognóstico. No TCE 
grave, a taxa de mortalidade nas cisternas basais 
ausentes é de 77%, nas cisternas comprimidas é de 39% 

FIGURA 3:
craniencefálico (TCE) moderado/grave com Tumefação 
Cerebral Difusa (Lesão tipo III). FSC – Fluxo sanguíneo 
cerebral, TCD – Tumefação cerebral difusa, HSDA – 
Hematoma subdural agudo, HED – Hematoma epidural, HIP – 
Hematoma intraparenquimatoso,  PIC –  Pressão 
intracraniana, LCR – Líquido  Cefalorraquidiano, FCT – Fator 
de crescimento transformador.

 Protocolo de Atendimento no traumatismo 
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CONCLUSÕES

O papel da hemicraniectomia descompressiva
    O valor da craniectomia descompressiva no TCE 
moderado-grave é incontestável. Entretanto, vários 
estudos têm demonstrado benefício em pacientes 

(22)selecionados. Bor-Seng-Shu e cols.  em 2006 
afirmaram que a craniectomia descompressiva 
unilateral ampla com plástica de duramáter resultou 
em aumento significativo da velocidade do FSC pelo 
DTC, não apenas nas artérias do hemisfério cerebral 
submetido à descompressão cirúrgica como no lado 
oposto, nos doentes com TCH e sinais de herniação 
transtentorial traumática. 
      A craniectomia descompressiva deve ser indicada 
antes de ocorrerem as lesões isquêmicas em um 
paciente com inchaço hemisférico. A cirurgia com 
descompressão ampla e plástica da duramáter devido à 
TCH determina redução significativa do DLM, aumento 
das dimensões das cisternas periencefálicas e do espaço 

(23)intracraniano . Alguns estudos concluíram que este 
tratamento não é justificado apenas pela presença de 

(24)hematomas intracranianos . Estudos retrospectivos 
evidenciam uma redução significativa da PIC, 
diminuição dos índices de mortalidade e resultado 

(25,26,27)funcional favorável aceitável . Um estudo recente 
sugere que em crianças com inchaço hemisférico, a 
craniectomia descompressiva deve ser realizada nas 
primeiras 24 horas. Nesta série, 81% das crianças 

(27)retornaram aos estudos . 
       A craniectomia deve ser ampla, pois podem ocorrer 
hemorragias parenquimatosas e infartos associados 
com frequência de 42% e 28%, respectivamente, que 
são atribuídos à compressão dos vasos corticais sobre a 

(25)tábua óssea interna . Expansão de contusões, novos 
hematomas subdurais e epidurais contralaterais ao 
hemisfério descomprimido, e herniação cerebral 
externas caracterizam as complicações precoces 
perioperatórias de craniotomia descompressiva para 

(28)TCE e que não devem ser esquecidas .
       No nosso serviço, a cirurgia é indicada nos casos de 
HIC refratária ao tratamento clínico quando associada 
à tumefação hemisférica > 5,4 mm e, após exérese de 
hematomas extracerebrais quando o DLM é maior que
3 mm da espessura do hematoma.

      As lesões difusas no traumatismo craniencefálico 
são afecções mais comuns que as focais, com graves 
repercussões funcionais. As classificações atuais visam 
definir prognóstico e estabelecer medidas de 
tratamento. A hipertensão intracraniana e as lesões 
secundárias resultam em comprometimento adicional 
neuronal, com sequelas e risco de mortalidade. O 
tratamento envolve medidas de tratamento cirúrgico 
no caso de hipertensão intracraniana e medidas 
avançadas de terapia intensiva com vistas à redução de 
sua morbi-mortalidade. 
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perda da autorregulação cerebral, observa-se inchaço 
no hemisfério acometido.  
   Al g u n s  a u to res  s u ge re m  c ra n i e c to m i a
descompressiva bifrontal como tratamento da TCD 
bihemisférica refratária às medidas clínicas, obtendo-

(19,20)se bons resultados, principalmente em crianças . 

Tumefação cerebral hemisférica
  Na TCD consideramos um fator intimamente 
relacionado ao prognóstico: o desvio das estruturas da 
linha mediana (DLM). O desvio horizontal causado por 
lesões agudas estão intimamente correlacionadas com 

(21)o nível de consciência . Em um estudo que avaliou o 
desvio do septo pelúcido em relação à linha média nos 
pacientes com lesões agudas foi encontrado: 0 a 5,4mm, 
pacientes assintomáticos; entre 5,4 e 6,8mm 
correlacionavam-se com sonolência; entre 6,8 a 9,1mm, 

(22)com torpor; entre 9,1 a 12,2 mm coma . 
(13)       A lesão difusa tipo IV de Marshall  pode ser isolada, 

mas frequentemente está associada a hematomas 
subdurais laminares. Apesar de incomum, pode também 
estar associada a outras lesões focais intracranianas 
como hematoma epidural ou contusão cerebral. É 
também descrita após a drenagem tardia do HSDA. O 
HSDA e HIC causam isquemia por compressão e por 
queda intracompartimental e global da Pressão de 
Perfusão Cerebral, gerando sofrimento isquêmico 
hemisférico assimétrico, maior no compartimento que 
contém o hematoma, e heterogêneo com áreas de 
distribuição dependente da vulnerabilidade seletiva e 
alterações circulatórias relacionadas a vasos terminais. 
Com a descompressão tardia, ocorre reperfusão de um 
hemisfério cerebral gravemente isquêmico e com a 
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FIGURA 4:
traumatismo craniencefálico (TCE) grave fechado (Escala de 
Glasgow – ECGla 3, 4 e 5 pontos).  ATLS – Advanced Trauma 
Life Suport; TC – Tomografia computadorizada; SPECT – 
Tomografia por emissão de fótons únicos.

 Protocolo de diagnóstico e conduta no 
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RESUMO

DESCRIÇÃO DO CASO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

        Os aneurismas da artéria ilíaca são incomuns e são 
frequentemente associados à coexistência de 
aneurismas de aorta abdominal. Acomete cerca de 0,1% 
d a  p o p u l a ç ã o  e m  g e r a l  e  c o r r e s p o n d e  a  
aproximadamente 1% dos aneurismas aorto-ilíacos, 
sendo a artéria ilíaca comum a mais envolvida (85%), 
seguida da artéria ilíaca interna (10%) e artéria ilíaca 
externa. A maioria dos aneurismas de ilíaca são 
assintomáticos, mas alguns pacientes podem sofrer 
rotura, embolização distal, trombose e sintomas de 
compressão visceral ou neurológica. Assim, o objetivo 
deste estudo foi relatar um caso de aneurisma de artéria 
ilíaca interna, corrigido pela via cirúrgica endovascular.

    Iliac artery aneurysms are uncommon and are 
frequently associated with coexisting abdominal aortic 
aneurysms. It affects about 0.1% of the general 

population and accounts for approximately 1% of 
aortoiliac aneurysms, beeing common iliac artery the 
most frequently involved (85%), followed by internal 
iliac artery (10%) and external iliac artery. Most iliac 
artery aneurysms are asymptomatic, but some patients 
may suffer rupture, distal embolization, thrombosis, 
and symptoms of visceral or neurologic compression. 
The aim of this work is to report one patient with iliac 
internal aneurysm, submitted to a stent-graft surgery.

        O aneurisma da artéria ilíaca, isoladamente, é uma 
doença rara, consistindo em menos de 2% de todos os 

(1)tipos de aneurismas arteriais , sendo que o aneurisma 
da artéria ilíaca interna representa 10% dos casos de 
aneurisma de ilíaca. O tratamento cirúrgico é indicado 

(2)quando o diâmetro for superior a três centímetros . As 
taxas de mortalidade variam entre 7 e 11% nos 
procedimentos eletivos e maiores que 70% se houver 

(3)rotura . A abordagem endovascular é atualmente 
recomendada para o tratamento dos aneurismas da 
artéria ilíaca. A combinação de embolização por molas 
e colocação de stent causou uma redução potencial na 
morbidade e mortalidade no peri-operatório, 
principalmente em pacientes de alto risco. Assim, o 
objetivo deste estudo foi relatar um caso de aneurisma 
de artéria ilíaca interna, corrigido pela via cirúrgica 
endovascular.

    Paciente do sexo masculino, 76 anos, procurou 
ambulatório de cirurgia vascular com queixa de 
pulsação  forte  em fossa  i l íaca  esquerda .  
Hemodinamicamente estável, apresentava volumosa 
massa pulsátil na fossa ilíaca esquerda e presença dos 
pulsos distais em membros inferiores. Hipertenso, 
havia sido submetido a um enxerto aorto-bi-ilíaco há 
seis anos e extensão de endoprótese, com a colocação de 
molas em artéria ilíaca externa direita há quatro anos 
e assim, recebeu todos os cuidados pré-operatórios. 
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Figura 3:
(Viabahn) e oclusão do aneurisma (seta).

 Realização do implante de stent recoberto 

      O aneurisma da artéria ilíaca, isoladamente, é uma doença 
rara, consistindo em menos de 2% de todos os tipos de 
aneurismas arteriais. Sua associação aos aneurismas da 
aorta abdominal, que ocorre em até 20% destes, traz à tona o 
potencial das complicações devido à diminuição do fluxo 
sanguíneo pélvico, uma vez que frequentemente emprega-se a 
embolização, ligadura e/ou exclusão da artéria ilíaca interna, 
seja pelo emprego de molas como prevenção de “endoleak”, 
seja pelo ramo ilíaco da endoprótese, ou diretamente, na 

(2)cirurgia convencional . Embora a maioria dos aneurismas de 
artéria ilíaca interna permaneça assintomática até a ruptura 
ou diagnóstico acidental (durante operações, exames 
periódicos, investigações de outras condições ou autópsia), 
em alguns casos podem aparecer sinais clínicos ou sintomas 
inespecíficos que contribuem para a dificuldade de 

(4)diagnóstico precoce . Esse quadro inespecífico inclui dor, 
sintomas compressivos locais (ureter, venoso, linfático, 
neurológico) podendo levar a complicações urinárias ou 
edema de membros, e ainda dor inguinal, no quadril ou 

(5)nádega e neuropraxia . Sua principal etiologia é 
degenerativa, porém podem ser causados por outras 
condições predisponentes, incluindo infecções, lesões intra-
operatórias, dissecções, trauma, Síndrome de Marfan e outras 

( 6 )doenças vasculares l igadas ao colágeno .  Tem 
predominância no sexo masculino e é mais frequente em 

(7)idosos . Embora os dados sobre a história natural dos 
aneurismas da artéria ilíaca sejam limitados por causa da sua 

(8)rara ocorrência , com a difusão de métodos diagnósticos de 
imagem estes têm sido mais frequentemente diagnosticados. 
A ultrassonografia abdominal e pélvica é útil no diagnóstico, 

(9)na triagem e seguimento dos pacientes assintomáticos . A 
angiotomografia tem sido o padrão-ouro para o diagnóstico 

(10,11)desse aneurisma , sendo capaz de demonstrar localização, 
tamanho, tortuosidade, trajeto do aneurisma, relação com 
órgãos adjacentes, sinais de ruptura e hemorragia 

(12)retroperitoneal . Já a angiorressonância é método de 
exceção e empregado em pacientes que não podem receber 
meio de contraste iodado. Atualmente, a angiografia é 
realizada somente na falha dos métodos prévios. A técnica 
cirúrgica aberta para correção dos aneurismas de artéria 
ilíaca interna possuiu altas taxas de complicações, com 
índices de mortalidade variando de 11 a 33%. Já a técnica 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
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   Foram então realizados os seguintes exames 
laboratoriais e os resultados foram: anemia microcítica 
e hipocrômica (Hemoglobina=9,5 g/dL; anisocitose 
moderada; leucócitos=11.300/mm³, função renal e 
débito urinário em níveis normais). Foi realizada 
angiografia por dissecção de artéria femoral comum 
esquerda e cateterismo femoral direito retrógrado. A 
aorta abdominal infrarrenal encontrava-se pérvia com 
presença de enxerto aorto-bi-iliaco; artéria ilíaca 
externa direita pérvia, com extensão de endoprótese no 
seu interior; artéria ilíaca interna esquerda com 
dilatação aneurismática volumosa (Figura 1); artéria 
ilíaca externa esquerda pérvia; artéria ilíaca interna 
direita, artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca 
comum esquerda não foram visualizadas ao exame. Foi 
realizada embolização do aneurisma, com a colocação 
de molas PAVM no saco aneurismático (Figura 2), 
passagem do guia e controle angiográfico.  
Posteriormente, foi realizado o implante de stent 
recoberto (Viabahn) e oclusão deste aneurisma (Figura 
3). O paciente foi encaminhado do centro cirúrgico para 
a Unidade de Terapia Intensiva, onde permaneceu por 
um dia, de onde foi encaminhado para o apartamento. 
Dois dias após a realização do ato cirúrgico recebeu alta 
hospitalar.

Figura 1:
dilatação aneurismática volumosa (seta).

 Imagem da artéria ilíaca interna esquerda com 
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RESULTADOS

 

Figura 2:
colocação de molas PAVM no saco aneurismático (seta).

 Realização de embolização do aneurisma, com a 
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endovascular ofereceu a possibilidade de lidar com os desafios 
das estruturas pélvicas profundas, com baixa morbidade e 
ostentando um índice de mortalidade peri-operatória próxima 

(13)a 0% . Em determinados casos, técnicas percutâneas como a 
oclusão com molas ou o uso de endoprótese recoberta são 
alternativas eficazes à cirurgia aberta. Estes procedimentos 
oferecem a vantagem de isolar imediatamente o aneurisma da 
circulação sem a necessidade de anestesia geral, reduzir o 
volume perdido de sangue e diminuir o tempo de recuperação 
pós-operatória, além de possuírem especial importância em 
pacientes de risco cirúrgico elevado devido a outras co-

(7)morbidades . A técnica atualmente recomendada para o 
tratamento dos aneurismas da artéria ilíaca é a 

(7)endovascular . A correção endovascular utilizando 
endopróteses recobertas tem recentemente chamado a 
atenção por ser uma técnica simples e boa opção para o 

(14)tratamento . Na artéria ilíaca interna, recomenda-se o 
tratamento em aneurismas acima de 3,0 a 3,5 cm. A presença 
de sintomas, a velocidade de crescimento e o diâmetro por si 

(15)devem ser julgados para indicação de tratamento . A 
embolização combinada com o uso de endoprótese recoberta é 
uma atrativa alternativa à cirurgia aberta, especialmente 

(16)emergências .
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Aneurisma da artéria ilíaca interna corrigido por embolização e endoprótese. - Eduardo Alexandre Souza Góis e cols.



Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica

PIBIC-FMJ

Suplemento

Resumos dos Trabalhos realizados com Auxílio

CNPq e FMJ

2009-2010



As mulheres na perimenopausa portadoras de mioma do útero tendem a apresentar alterações hemorrágicas mais exuberantes. As 
flutuações hormonais características da perimenopausa contribuem para o sangramento irregular que, somadas às alterações 
próprias dos miomas, determina quadro hemorrágico que pode levar à indicação de cirurgia. Nos últimos anos a utilização do 
Sistema Intrauterino de Levonorgestrel (SIU-LNG) vem sendo proposta no tratamento do mioma uterino sintomático. Avaliar o 
impacto da utilização do SIU-LNG em mulheres na perimenopausa portadoras de mioma uterino sintomático com indicação 
cirúrgica prévia. Após o período de seguimento de 24 meses, 35 mulheres que optaram pelo SIULNG mantiveram o método, sem 
necessidade de realização de procedimento cirúrgico. Quatro pacientes que optaram pelo SIU-LNG necessitaram realizar 
histerectomia, devido a sangramento inaceitável. Assim, a utilização do SIU-LNG pode evitar a histerectomia em 35 pacientes 
(89.7%) que já tinham indicação prévia do procedimento cirúrgico. O grau de satisfação das mulheres que utilizaram o SIU-LNG foi 
significativamente maior do que entre as que optaram pela histerectomia.

Auxílio: CNPq

Sistema Intrauterino de levonorgestrel no tratamento do mioma uterino
sintomático em mulheres na perimenopausa:

efeito sobre a redução do número de histerectomias. 

MACHADO, RB; BELTRAMI, A.
Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.
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As onicomicoses são infecções comuns responsáveis por aproximadamente metade das distrofias ungueais e sua incidência vem 
aumentando mundialmente. Objetivo: Avaliar a ocorrência de onicomicoses de maneira clínica, epidemiológica e micológica em 
Jundiaí. Material e métodos: De forma aleatória e imprevisível, durante a Campanha de Prevenção do Câncer de Pele na Faculdade de 
Medicina de Jundiaí no dia 08 de Novembro de 2008, compareceram 543 pessoas, das quais 130 pessoas (23,94%) apresentavam 
alterações ungueais nos pés sendo então encaminhadas ao Serviço de Micologia da faculdade onde foram coletadas amostras das 
unhas que foram analisadas. Resultados: Das 130 amostras obtidas, 52 deram positivas (40%). Foi observada a maioria de Candida 
não-albicans (17,7%), seguida de Trichophyton mentagrophytes (9,2%), Trichosporon spp (5,4%), Candida albicans (4,6%) e 
Trichophyton rubrum (3,1%). Conclusão: O exame periódico da composição da microbiota fúngica tem importância epidemiológica 
e terapêutica. Além disso, o exame laboratorial é importante, pois permite o diagnóstico e tratamento mais adequados.

Auxílio: CNPq

Ocorrência de onicomicose em distrofias ungueais em Jundiaí, São Paulo, Brasil.

MATEUS, DC; VASCONCELLOS, DC; CUNHA, PR.
Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.

As fraturas ósseas provocadas por traumas têm por consequência a perda da estabilidade biomecânica, integridade e configuração 
estrutural do osso, bem como uma interrupção parcial ou total do suprimento sanguíneo. A regeneração óssea ocorre por eventos 
celulares de osteogênese e neovascularização, entretanto em casos de perda de massa óssea decorrente de fraturas de alta energia 
há a necessidade da utilização de enxertos autógenos. Estes por sua vez apresentam algumas desvantagens como morbidade da área 
doadora e, sendo assim, podem ser aplicados enxertos de biomateriais como alternativa à restauração da fratura. Os mais utilizados 
são compostos à base de membranas de colágeno ou de hidroxiapatita, uma vez que apresentam excelentes propriedades de 
biocompatibilidade. Associada a esta técnica também pode ser aplicada a laserterapia como fator de aceleração no potencial de 
regeneração óssea. Avaliar os efeitos do laser de baixa potência aplicado em defeitos ósseos preenchidos com hidroxiapatita ou 
colágeno em tíbias de ratos. Utilizaram-se 20 ratos nos quais foram submetidos ao procedimento cirúrgico para a criação de um 
defeito ósseo na tíbia que foi preenchido com biomateriais à base de hidroxiapatita ou colágeno. Em seguida, utilizou-se a 
laserterapia como fonte estimulante da regeneração óssea. Após o tempo do implante determinado nessa pesquisa, os animais foram 
sacrificados e as amostras foram submetidas à análise. Todos os animais submetidos à cirurgia apresentaram boa recuperação, sem 
indícios de rejeição para o implante de hidroxiapatita ou de colágeno tendo em vista a ausência de sinais de inflamação ou infecções, 
demonstrando biocompatibilidade do implante. Durante análise radiológica verificou-se que o grupo colágeno apresentou área 
mais uniforme de opacidade. Em comparação estatística, o grupo submetido ao laser apresentou maior percentual de crescimento 
de osso neoformado (38% para o grupo de HL e 37% para o grupo CL), entretanto o grupo submetido apenas ao implante de 
colágeno sem tratamento de laserterapia apresentou 33% de percentual de regeneração óssea, enquanto que o grupo H apresentou 
apenas 26% de regeneração. O tratamento com laserterapia demonstrou-se efetivo quanto à aceleração do processo de regeneração 
óssea nas áreas receptoras dos biomateriais. 

Auxílio: CNPq

Estudo comparativo entre o uso da hidroxiapatita e de colágeno associados à
eletroestimulação na reparação de defeito ósseo criado experimentalmente na tíbia de ratos.

FIGUEIRA, LA; CUNHA, MR.
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.



O xeroderma pigmentoso é uma genodermatose rara, de caráter autossômico recessivo, que combina uma extrema 
fotossensibilidade a uma falha na excisão e reparo do DNA. Tais fatores somados promovem um conjunto de anormalidades 
cutâneas, traduzidas por graus variáveis de lesões e neoplasias em áreas expostas à luz solar, bem como alterações oculares e 
neurológicas. O objetivo do presente estudo é avaliar a incidência da doença na região de Jundiaí, determinando clínica e 
geneticamente o tipo de lesão nos pacientes acometidos. O trabalho teve duração de um ano e foi desenvolvido com base nas 
características e manifestações clínicas da doença, dividindo os pacientes em grupos com as mesmas manifestações e degenerações 
apresentadas. Dessa forma, foi possível estabelecer a possível mutação gênica ocorrida e verificar na região quais são as 
características clínicas apresentadas através de sua evolução clínica. Obtivemos quatro pacientes com o diagnóstico de xeroderma 
pigmentoso na região, sendo que houve um óbito durante a realização do estudo. Devido à evolução da doença e suas consequências 
neoplásicas, a precaução mais importante é proteger-se da exposição à radiação ultravioleta, realizando o constante 
acompanhamento ambulatorial para o controle precoce das lesões suspeitas.

Auxílio: CNPq

Avaliação clínica e genética de pacientes portadores de xeroderma pigmentoso
na região de Jundiaí - SP.

LIPAY, MVN; ALVES, CAXM; PASQUALE, G; STORTI, LR; FAVATO NM.
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.
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O objetivo deste trabalho foi avaliar a aceitação da vacinação do HPV pelas mulheres atendidas no Hospital Universitário da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí, no município de Jundiaí, assim como avaliar a quantidade de mulheres que aceitariam vacinar 
suas filhas. Foi entrevistado um grupo aleatório de 100 mulheres sexualmente ativas, independente da idade, pacientes do serviço 
ambulatorial do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Foi usado o mesmo questionário para todas as 
entrevistadas e somente após o questionário foram fornecidas as informações referentes aos temas abordados. A maioria das 
entrevistadas era casada (72%) e estava na faixa etária entre 21 e 40 anos (64%), 69% das entrevistadas não sabiam o que é o HPV, 
cerca de 99%, acham importante o controle da doença e o desenvolvimento de uma vacina preventiva contra o HPV (100%), a 
totalidade das mulheres sabem o que é o exame Papanicolau, e 97% delas sabem a importância do exame, 60% das mulheres não se 
previnem das doenças sexualmente transmissíveis e que apenas 5% de todas as entrevistadas já tiveram HPV, 95% tomariam uma 
vacina contra HPV, porém se tivessem que pagar, apenas 71% tomaria e por fim, mostra que 90% das entrevistadas deixariam suas 
filhas em idade sexual tomar a vacina. Foi observado que as mulheres entrevistadas apresentavam pouca informação a respeito das 
DSTs, já que se acham protegidas por manter relações com um único parceiro, ou que as mulheres que referiram já terem tido HPV, 
40% delas não sabe o que é o HPV. Devendo assim aumentar o número de campanhas informativas sobre DSTs/HPV, já que das 
poucas campanhas realizadas a maioria tem enfoque no HIV.

Auxílio: CNPq

A aceitação da vacina contra HPV entre mulheres com vida
sexual ativa, atendidas pelo Hospital Universitário de Jundiaí.

PINTO, CAL; de SOUZA, LM; PEREIRA, GGM; SILVEIRA, AD; CAVALHEIRO, MJ; YAMASHIRO CT.
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.
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Estresse representa a resposta do organismo frente a estímulos agressores ou desconhecidos e o seu agente causador é definido como 
estímulo estressante ou estressor. O estresse é algo que faz parte do nosso cotidiano e algo difícil de ser evitado; pode acarretar 
inúmeras alterações funcionais ao organismo humano, inclusive no ciclo reprodutivo. Desta forma, este trabalho teve como objetivo 
estabelecer as consequências do estresse sobre o aparelho reprodutor feminino e prole de fêmeas de camundongos submetidos ao 
mesmo. Para isso, foram utilizados fêmeas e machos de camundongos swiss; as fêmeas, após acasalamento, foram divididas em 
quatro grupos, sendo o primeiro formado por prenhas submetidas posteriormente ao estresse, o segundo, formado por prenhas sem 
submissão ao estresse; as demais, não prenhas, também se subdividiram em expostas e não expostas ao estresse. A morfologia do 
aparelho reprodutor feminino foi estudada através da análise histológica dos seus órgãos e não apresentou alterações entre os 
grupos experimentais. Foram encontrados sítios de reabsorção precoces nos úteros de todas as prenhas submetidas ao estresse e em 
50 % das prenhas não submetidas aos agentes estressores. Os fetos foram pesados e os comprimentos crânio-caudal, occipito-nasal e 
biauricular medidos, sendo que aqueles procedentes de prenhas estressadas não apresentaram peso ou comprimentos diferentes aos 
de fetos do grupo controle (p>0,05). Também foram analisados quanto à presença de malformações externas com auxílio de um 
estereomicroscópio; no grupo alvo da pesquisa, ou seja, nos fetos oriundos de fêmeas expostas a estímulos estressores, foi encontrada 
maior porcentagem de baixa implantação de orelhas, porém sem significância estatística (p>0,05).

Auxílio: CNPq

Alterações do ciclo reprodutivo de camundongos submetidos ao estresse
e consequências na sua prole.

MORAES, SG; HAMAUÉ, MC; SILVA LS.
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.
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Os camundongos NODs (non-obese diabetic) são os modelos experimentais do diabetes mellitus tipo I mais utilizados. O duodeno 
desses animais tem estrutura e função semelhante à do ser humano. É sabido que indivíduos diabéticos apresentam alterações 
significativas de volume celular nos diferentes sistemas orgânicos. Assim o objetivo do presente trabalho foi avaliar a morfologia das 
células absortivas da mucosa duodenal de camundongos NODs frente ao estado diabético. Foram utilizados 5 NODs (+), 5 NODs (-) e 5 
camundongos BALB/C (controle). Após vinte dias de estado diabético dos NODs (+) todos os animais foram sacrificados por overdose 
de anestésico e amostras do duodeno foram preparadas histologicamente e coradas com HE. Os resultados revelaram que as células 
absortivas da mucosa duodenal dos NODs (+) sofreram diminuições volumétricas significativas quando comparadas os grupos NOD(-) 
e controle. Concluiu-se, portanto, que o estado diabético modificou a morfologia das células absortivas duodenais podendo assim, 
repercutir em alterações funcionais do órgão em questão.

Auxílio: CNPq

A influência do diabetes mellitus tipo 1 no duodeno de camundongos NOD.

Mattiolli, AB; Urbano, BFR; Fabrega-Carvalho, CA.
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.

A prematuridade é um importante problema de Saúde Pública, que apesar de ser amplamente estudada nos países desenvolvidos, os 
dados de países em desenvolvimento ainda são limitados e discordantes. Assim sendo, faltam dados que detalhem as reais situações 
das mais diversas regiões, com enfoque aos fatores de risco associados. Feitas tais considerações, o objetivo deste estudo foi observar as 
principais características maternas e do recém-nascido pré-termo (RNPT) na maternidade pública da cidade de Jundiaí, constatando-
se a prevalência da prematuridade e os fatores de risco associados ao RNPT. Este estudo foi desenvolvido com base em uma amostra de 
puérperas e seus recém-nascidos pré-termo, que se hospitalizaram no Hospital Universitário de Jundiaí, durante o período de 
novembro de 2007 a abril de 2008. O perfil das mães foi identificado por meio de características sociodemográficas maternas (idade, 
escolaridade, ocupação, situação conjugal, hábitos), gestacionais (número de consultas de pré-natal, idade gestacional de início do 
pré-natal, número de filhos vivos e mortos, duração da gestação, ganho de peso total durante a gravidez) e relacionados ao tipo de 
parto e ao RN (gênero, peso ao nascimento e Apgar no 1° e 5° minutos). Este estudo constatou a prevalência de 19,1% de 
prematuridade. Os fatores de risco associados ao RNPT foram: número de consultas do pré-natal e uso de medicamento. Foi observada 
significância estatística entre a prematuridade e as variáveis: tipo de parto, Apgar, peso do recém-nascido.

Auxílio: CNPq

PASSOS, SD; CAMPANARO, CM; DE MAMAN, YPP; de OLIVEIRA, MA; DESSIMONI, MM.
Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.

Fatores de risco associados ao recém-nascido pré-termo.

O diabetes mellitus afeta cerca de 190 milhões de pessoas no mundo, levando seus portadores a várias complicações. Tentativas têm 
sido realizadas no intuito de reverter os efeitos deletérios do diabetes através de tratamentos hipoglicemiantes e ou dietas, contudo, 
os diversos perfis clínicos e subclínicos desta doença, as diferentes idades em que ela se manifesta e a incidência variada nos 
diferentes grupos étnicos e geográficos dificultam a obtenção de tratamentos realmente eficazes. Assim, o objetivo do presente 
estudo foi analisar os possíveis efeitos terapêuticos do tratamento com Bauhinia forficata sobre os níveis glicêmicos e sobre o epitélio 
da mucosa bucal de camundongos diabéticos espontâneos. Foram utilizados 10 camundongos Nod fêmeas, divididos em; 5 
camundongos Nod diabéticos (grupo I) e 5 camundongos Nod diabéticos (grupo II). Após a caracterização da condição diabética, os 
animais do grupo I, foram tratados com Bauhinia forficata. Os animais do grupo II foram manipulados da mesma forma, contudo 
sem receber nenhum tratamento hipoglicemiante. Após tratamento, todos os camundongos foram submetidos à coleta da mucosa 
bucal da bochecha para avaliação em microscopia de luz, complementada pela análise tridimensional deste tecido. Foi observado 
que os animais do grupo II consumiram maior quantidade de sólido e líquido, contudo, tiveram perda de peso corporal, o qual se 
apresentou recuperado nos animais tratados. Também os animais do grupo II apresentaram elevados níveis de glicose, diferente dos 
animais diabéticos do grupo I, onde estes níveis diminuíram. A mucosa bucal, em ambos os grupos mostrou-se alterada, com 
proporção de área ocupada pelo epitélio bucal e lâmina própria semelhante entres os grupos estudados, além da involução 
citoplasmática e nuclear, principalmente nas células da camada basal deste epitélio. Assim, pode-se concluir que o tratamento foi 
importante para a redução dos níveis de glicose, inclusive os animais tratados apresentaram ganho de peso corporal ao longo do 
experimento. Contudo, a Bauhinia forficata não foi eficaz na recuperação da mucosa bucal, principalmente das células da camada 
reprodutiva epitelial. Desta forma, a recuperação do metabolismo corporal não refletiu na recuperação morfológica do tecido, 
demonstrando que os processos de homeostase tecidual são complexos e necessitam de mais estudos.

Auxílio: CNPq

Efeitos do tratamento prolongado com extrato de Bauhinia forficata 
sobre a mucosa bucal de camundongos espontaneamente diabéticos.

HAYASHIDA, MN; CURCIO, SAF; CALDEIRA, EJ.
Laboratório de Morfologia dos Tecidos/LMT - FMJ/FAPESP

Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.



O Staphylococcus aureus produz e secreta enterotoxinas estafilocócicas (SEs), consideradas as principais responsáveis pela maioria 
das condições patológicas associadas às infecções desta bactéria, incluindo as pulmonares. Várias investigações científicas 
procuraram esclarecer os mecanismos pelos quais a exposição de indivíduos a patógenos ambientais, durante a infância, possui um 
efeito protetor no desenvolvimento de doenças alérgicas. No entanto, são raras as investigações sobre os efeitos da pré-exposição de 
produtos bacterianos em promover tais efeitos protetores. Assim, o principal objetivo deste trabalho foi investigar o efeito da pré-
exposição de camundongos, no período neonatal com SEs, sobre o desenvolvimento de asma alérgica na fase adulta. Para isto, 
camundongos Swiss foram submetidos à instilação intranasal SEB ou SEA dias após o nascimento e em seguida foram sensibilizados e 
depois desafiados por via intranasal, com OVA. O grupo controle foi tratado com PBS ao invés das SEs. A seguir, os animais foram 
sacrificados para obtenção dos lavados broncoalveolares (LBA) e da medula óssea. Os resultados sugerem que a exposição de 
camundongos no período neonatal, com SEs, é capaz de reduzir a resposta a estímulos alérgicos na fase adulta, pois causa redução no 
número de leucócitos totais no LBA, em comparação ao número de células encontrado no grupo controle. Os animais apresentaram 
ainda redução no número de neutrófilos imaturos na medula óssea e um número aumentado de eosinófilos maduros. No entanto, os 
mecanismos pelos quais sucessivas exposições com SEB, durante o desenvolvimento do sistema imunológico, causam resistência ao 
desenvolvimento de doenças alérgicas pulmonares ainda são passíveis de maiores investigações. 

Auxílio: CNPq

Efeito da exposição neonatal de camundongos com a enterotoxina estafilocócica
do tipo B (SEB) sobre o desenvolvimento de resposta pulmonar alérgica na fase adulta.

SOUZA, IA; TAKESHITA, WM; WATANABE, JC.
Departamento de Biologia e Fisiologia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.
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Considerado um problema de saúde pública, o fenômeno da gestação na adolescência é abordado pela OMS do ponto de vista biológico, 
social e econômico. O estudo, de natureza qualitativa objetivou identificar os fatores socioculturais que influenciaram na ocorrência 
de gravidez entre jovens moradoras de um bairro da periferia de Jundiaí-SP, utilizando a técnica da história de vida para a coleta de 
dados.  Foram entrevistadas 10 adolescentes, grávidas ou que deram à luz no período da pesquisa de campo, na faixa etária de 14 a 18 
anos. Os resultados demonstraram que a trajetória de vida das adolescentes remete a uma repetição do padrão familiar de 
comportamento: todas as mães das entrevistadas tiveram gravidez na adolescência. A condição social das jovens confirma os 
resultados de pesquisas anteriores, relacionando a gravidez na adolescência como uma construção social decorrente de múltiplos 
fatores como: baixa escolaridade, uso incorreto de métodos contraceptivos, associados à falta de perspectiva de vida diferente daquela 
percorrida por sua família. O fator que mais contribui para a ocorrência da gravidez na adolescência é a falta de conhecimento sobre 
sexualidade e o uso incorreto dos métodos contraceptivos. A gravidez na adolescência é um fenômeno que pode se reproduzir nas 
próximas gerações, caso não haja alteração nos fatores culturais, sociais e econômicos dessas famílias. Há necessidade de novas 
pesquisas sobre estratégias de educação em saúde, relacionadas à sexualidade e anticoncepção, voltadas ao público adolescente.

Auxílio: CNPq

Gravidez na adolescência na perspectiva da adolescente.

MORI, A; FACHINI, N; TRALDI, MC; SILVA, MH.
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.

Pneumotórax é a presença anômala de ar entre as pleuras visceral e parietal. O pneumotórax espontâneo primário ocorre quando não 
há doença pulmonar subjacente, e seu tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. Comparar as opções de tratamento clínico e cirúrgico 
na evolução do pneumotórax espontâneo primário. Foram analisados 72 casos, distribuídos em três grupos: Grupo 1 – Tratamento 
clínico; Grupo 2 – Cirurgia; e Grupo 3 – Drenagem pleural. Para os três grupos foram analisados comparativamente os seguintes 
dados: sexo, hábitos, presença de episódios prévios, lado e volume do pneumotórax, presença de fístula ou blebs e realização de 
pleurodese. A maioria da amostra foi do sexo masculino (66,7%), com pneumotórax de grande volume (70,8%). Observou-se 
associação significativa com o tabagismo no grupo de cirurgia (p= 0,01), e uma maior frequência de episódios prévios de pneumotórax 
no grupo submetido à cirurgia (p< 0,01). Em relação aos dados das variáveis intervalares nos diferentes grupos, não foram observadas 
diferenças significativas exceto no que diz respeito à alta em dias (Clínico > cirurgia e só dreno; p< 0,01). Prevaleceu a conduta 
expectante principalmente nos casos de pequeno volume, enquanto nos de moderado a grande volume, a conduta foi mais invasiva. Em 
todos os casos, os métodos de tratamento mostraram-se efetivos. O tratamento cirúrgico é considerado o tratamento mais efetivo e 
com menor número de recidivas. 

Auxílio: CNPq

Pneumotórax espontâneo primário:
estudo comparativo da evolução após tratamento clínico ou cirúrgico.

MORGADO, DP; PEDRO, LLB; MARCHI, E.
Departamento de Cirurgia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.



A histerectomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados em todo o mundo. Tradicionalmente, a via de acesso mais utilizada 
para exérese do útero é a via abdominal. No entanto, a possibilidade de utilizar a via vaginal encaixa esse procedimento no grupo de 
CMI (cirurgia minimamente invasiva) e CON (cirurgia por orifícios naturais), trazendo benefícios para o paciente, para o médico e 
para o sistema de saúde. A decisão para a melhor via de acesso em determinada paciente não deve se basear apenas na preferência ou 
conforto do cirurgião, e sim nas evidências científicas disponíveis. Assim, foi feito um estudo prospectivo, descritivo e analítico de corte 
transversal para comparação da histerectomia vaginal com a histerectomia abdominal. Comparam-se os seguintes itens: frequência 
de conversões para a cirurgia abdominal (no caso de histerectomia vaginal), hemoglobina e hematócrito pré-operatório e no primeiro 
dia pós-operatório, tempo cirúrgico, peso uterino, necessidade de transfusão sanguínea, complicações pós-operatórias, febre pós-
operatória e tempo de internação. Após a análise dos resultados do estudo observou-se que a melhor via de acesso para pacientes 
sujeitas a uma histerectomia total, sem prolapso uterino e com doenças benignas é a via vaginal, pois oferece menor perda sanguínea 
intra-operatória, menor duração do ato cirúrgico e menor permanência hospitalar. A partir dos resultados apresentados por este 
trabalho, associado às evidências na literatura, destaca-se a importância da recomendação e instituição da histerectomia vaginal 
como a primeira escolha para o procedimento de exérese uterina.

Auxílio: CNPq

Estudo comparativo entre histerectomia abdominal e histerectomia vaginal em útero
sem prolapso no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

LOVERSO, VP; FRISINA, AC; GOLLOP, TR; BORGES, JBR.
Departamento de Tocoginecologia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.
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As infecções sexualmente transmissíveis são um problema de saúde pública mundial. Nos EUA, a infecção pela Chlamydia trachomatis 
(CT) está muito disseminada, e se não tratada essa infecção pode apresentar sérias complicações. Sua gravidade está associada ao 
grande caráter assintomático e pela dificuldade de tratamento. No Brasil não há uma estimativa para prevalência da infecção. Entre 
os fatores de risco, a idade é um dos mais importantes. Evidências de que a CT pode ser a co-infecção que desencadearia a ação 
carcinogênica do HPV, foram observadas devido a uma frequência significativamente maior em mulheres com citologias oncóticas 
anormais. O objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência de infecção por CT nas pacientes encaminhadas para ambulatório 
especializado em patologia do trato genital inferior do Ambulatório de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde de Jundiaí. 
Foi montado um estudo transversal do tipo observacional, com 28 testes. 75% não apresentou lesões no exame físico. O motivo mais 
frequente da coleta foi o corrimento persistente (21,4%) e 85,7% da amostra tinha CT negativa. A presença de alterações citológicas 
foi maior em mulheres multigestas. Pudemos concluir que a prevalência da CT no grupo estudado é maior do que a média mundial e a 
do município. O presente estudo não foi capaz de correlacionar a presença da infecção por CT com atipias cervicais, devido à pequena 
casuística e pelo curto tempo de seguimento das pacientes, mas não a descarta, evidenciando que o comportamento de risco se mostra 
como o maior responsável por estes achados.

Auxílio: CNPq

Prevalência de infecção por Chlamydia trachomatis em pacientes
com lesões intraepiteliais cervicais induzidas pelo HPV.

STEFANI, LFB; BELINTANI, MVG; SANTOS, TA; BORGES, JBR; CAMARGO, ACM.
Departamento de Tocoginecologia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.

O câncer de endométrio tem prevalência mundial variada, nitidamente associada com níveis de desenvolvimento socioeconômico 
regionais. É a neoplasia mais frequente após a menopausa, com pico de incidência entre os 55 e 65 anos. Avaliar a taxa de incidência do 
câncer de colo de endométrio na cidade de Jundiaí-SP, num período de seis anos. Foram incluídas todas as mulheres que apresentaram 
diagnóstico de tumor de endométrio no período de 01 de Janeiro de 2002 a 31 de Dezembro de 2007. Não houve grande variação do 
número de hiperplasias glandulares com atipia ao longo dos anos neste estudo. As maiores taxas encontradas em todos os anos neste 
estudo foram de adenocarcinoma endometrióide moderadamente diferenciado (grau II). Observa-se o aumento progressivo do 
número de diagnóstico de câncer de endométrio ao longo dos anos. Uma base de dados é importante para a saúde pública municipal 
gerir custos de programas de saúde e com isso mudar a situação do câncer de endométrio em Jundiaí. Um acompanhamento por mais 
anos dessas taxas poderia avaliar melhor o padrão em longo prazo da incidência do câncer de endométrio em Jundiaí.

Auxílio: CNPq

Avaliação da taxa de incidência do câncer de colo de endométrio
no município de Jundiaí no período de Janeiro de 2002 a Dezembro de 2007.

BORGES, JBR; DE CAMARGO, ACM; GANDOLPHO, AC; LUIZ, BM; MIRANDA, PF.
Departamento de Tocoginecologia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.



A osteoporose é um problema de saúde pública mundial, sendo caracterizada por alterações no metabolismo ósseo. Afeta 
principalmente as mulheres no período pós-menopausa devido à deficiência hormonal, tendo em vista a importância do estrógeno 
na microarquitetura do tecido ósseo. A osteoporose predispõe o osso à fratura patológica, que pode ser reparada através dos 
métodos convencionais ou, dependendo da gravidade e quantidade de perda óssea, faz-se necessário a utilização de enxertos ósseos 
autógenos ou de biomateriais. A hidroxiapatita vem recebendo cada vez mais atenção da área médica devido às suas boas 
propriedades biológicas como osteocondutora e biocompatibilidade favorável com o tecido ósseo. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a capacidade osteogênica da hidroxiapatita quando implantada nos defeitos ósseos produzidos experimentalmente no 
fêmur de ratas ovariectomizadas. Após 8 semanas da implantação, os animais foram sacrificados e as amostras da área do implante 
foram submetidas à análise radiológica, histológica, morfométrica e estatística. Nos resultados, observou-se boa radiopacidade dos 
grânulos de hidroxiapatita e na análise histológica, notou-se menor quantidade de osso neoformado no grupo ovariectomizado sem 
reposição hormonal. Desta maneira, conclui-se que a neoformação óssea pode ser esperada mesmo nos ossos debilitados pela 
deficiência estrogênica, entretanto em menor volume e velocidade.

Auxílio: CNPq

Estudo da capacidade osteocondutora da hidroxiapatita
implantada no fêmur de ratas ovariectomizadas.

RIBEIRO, DCP; CUNHA, MR.
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.
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A iniciação sexual insere o adolescente no grupo vulnerável às doenças sexualmente transmissíveis (DST) e AIDS, entre outros 
problemas. Vários estudos mostram que, apesar do conhecimento, ainda são poucos os jovens que usam preservativo nas relações 
sexuais. Assim a vulnerabilidade dos jovens ao HIV exige reflexão sobre os diversos sentidos do exercício da sexualidade. A informação e 
a prática da sexualidade tornaram-se progressivamente um tema relevante no campo educacional, e esta é considerada uma das 
medidas mais efetivas para reduzir a disseminação de DST. A educação é uma função inerente aos profissionais de saúde, e embora 
aparentemente simples e fácil, é um processo complexo que envolve numerosos aspectos inerentes ao comunicador. A capacitação dos 
futuros profissionais de saúde é uma necessidade para que estes adotem medidas de autoproteção, e os capacitem para a sua prática 
enquanto futuro profissional de saúde. O presente estudo tem como objetivo medir o conhecimento dos ingressantes na Faculdade de 
Medicina de Jundiaí dos anos de 2008-09, sobre sexualidade e DST, comparando com os aspectos socioeconômicos. Foi aplicado um 
questionário aos alunos ingressantes no primeiro ano em 2008 e em 2009, num total de 105 questionários. A maioria dos entrevistados 
busca informações sobre sexualidade com amigos. De todos os questionários, 53% estavam corretos. Não houve significância 
estatística quanto ao aspecto socioeconômico. Nosso estudo encontrou que não houve diferença estatística entre o conhecimento 
sobre sexualidade entre as turmas, e o interesse foi grande, mostrando assim a capacidade de se formarem multiplicadores de 
conhecimento.

Auxílio: CNPq

Estudo comparativo sobre o conhecimento a respeito de sexualidade e prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis (DST) entre acadêmicos ingressantes na Faculdade de Medicina

de Jundiaí nos anos de 2008 e 2009.

MACHADO, RB; NETO, JT; BELINTANI, MVG; NORONHA, CL; PISSOLATO M.
Departamento de Tocoginecologia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.

Durante a fase de adolescência surgem muitas dúvidas sobre diversos assuntos, sendo alguns deles, a própria sexualidade e a 
reprodução. A escola, por sua vez, tem papel fundamental como suporte da família, no que concerne à educação sexual. Objetivou-se, 
portanto, caracterizar o conhecimento sobre sexualidade em adolescentes do ensino médio provenientes de instituições de ensino 
médio público e privada, além de verificar sua associação com nível socioeconômico. Foram analisados 157 questionários de ambas as 
instituições, com predomínio de alunos do sexo feminino (54.8%) e idade entre 15 e 18 anos. Foram abordadas questões a respeito da 
sexualidade, prevenção e sintomas de DST's, anticoncepção e nível socioeconômico. Embora os adolescentes do presente estudo 
tenham evidenciado considerável nível de conhecimento a respeito de questões relacionadas à sexualidade, evidenciou-se associação 
significativa entre nível socioeconômico e conhecimento sobre prevenção de DST's, revelando que indivíduos de níveis sociais mais 
favorecidos apresentam significativo percentual de equívoco em relação ao tema. Entretanto, verificou-se que alunos de instituições 
de ensino público apresentam maior distorção em relação às questões relacionadas à sexualidade do que estudantes de escolas 
privadas. 

Auxílio: CNPq

Informação sobre sexualidade em adolescentes
inseridos em diferentes contextos socioeconômicos.

SILVEIRA, C; TALARICO, JNS; de OLIVEIRA, G; RISSARDO, MP.
Departamento de Enfermagem, Faculdade e Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.
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 “É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário médico para o paciente”, segundo o artigo 669 do Código de Ética Médica. Esta 
documentação é fundamental para: promover uma boa assistência, auxiliar no ensino, na pesquisa científica, e defender o médico e as 
instituições de saúde de processos judiciais. Deve ser organizado, legível e conciso, de maneira que qualquer outro profissional consiga 
obter informações sobre o paciente e formar um raciocínio clínico bem embasado. Elaborar um Prontuário Único do Paciente (PUP) 
para os pacientes atendidos pelo Ambulatório de Especialidades da Faculdade de Medicina de Jundiaí (AE-FMJ), cumprindo as 
resoluções pertinentes do Conselho Federal de Medicina. Foram elaborados formulários pilotos (primeira consulta - PC, consulta de 
seguimento - SG, consulta interdisciplinar - CI, anexo de exames - EX) e testados no Ambulatório, até ser alcançado um “Modelo Novo” 
consensual. Este PUP final foi comparado com o “Modelo Antigo”, através do teste de qui-quadrado.  PC teve 41 dentre os 80 itens com 
significativas diferenças entre o “Modelo Antigo” e o “Modelo Novo”. SG ocorreu P< 0,05  em 31 dos 55 campos. A planilha de exames do 
“modelo novo” demonstrou preenchimento elevado quando comparado ao “modelo antigo”. O preenchimento entre as especialidades 
foi superior no “novo modelo”. É possível superar a realidade de mau preenchimento a partir de prontuários padronizados que 
organizem e facilitem este processo. No ambiente didático é necessário exigir o correto preenchimento do prontuário, pelos alunos e 
residentes para que na presença do docente ou do preceptor sejam esclarecidas dúvidas na história, no exame físico e nas percepções 
transcritas. A educação permanente é fundamental para assegurar esta prática adequada. O PUP é o modelo ideal de prontuário para 
o atendimento no Ambulatório de Especialidades da FMJ e em razão da eficácia demonstrada pelo presente trabalho o PUP 
transformou-se no protocolo oficial do AE-FMJ.

Auxílio: CNPq

Elaboração de prontuário único do paciente para o ambulatório de especialidades
da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

ALCADIPANI, FAMC; ALCADIPANI, MSS; MIAZAKI, AP; NUNCIO, FH; ODA, DY.
Faculdade de Medicina de Jundiaí, Departamento de Cirurgia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.

As experiências desafiadoras e conflitantes vivenciadas por estudantes de Medicina podem torná-los vulneráveis à manifestação de 
quadros depressivos. Identificar a presença de sintomas depressivos entre estudantes de medicina e verificar associação entre a 
intensidade da sintomatologia e o período de graduação em curso. Foi aplicado o Inventário de Depressão de Beck (IDB) em 259 
alunos de medicina distribuídos nos cinco períodos de graduação. Este instrumento tem a finalidade de rastrear sintomas depressivos 
a partir de escores que classificam os sujeitos com sintomatologia norma, com disforia e com depressão. Verificou-se que 20,1% dos 
estudantes apresentaram depressão e 5% quadros de disforia.  Ademais, foi observada associação significativa entre o período de 
graduação e a intensidade dos sintomas de depressão. Alunos dos primeiros anos de graduação apresentaram maior ocorrência de 
disforia, enquanto que os estudantes do 4º, 5º e 6º revelaram predomínio de depressão. Uma porcentagem significativa de alunos de 
medicina tem depressão ou disforia e isto está associado ao período de graduação que o aluno está cursando. A elevada ocorrência de 
sintomas depressivos no período de transição das disciplinas básicas para as disciplinas de caráter clínico e assistencial, 
acompanhada do aumento da gravidade desta sintomatologia foi evidenciado neste estudo, sugerindo que manifestação da depressão 
pode ser mais ou menos intensa, a depender do período de graduação em curso.

Auxílio: CNPq

Sintomas depressivos em estudantes de medicina.

TALARICO, JNS; GOMES, GB; MORENO, SMV.
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.

Analisar a prevalência de Retinopatia da Prematuridade (ROP) em pacientes prematuros, bem como os fatores de risco da doença em 
recém-nascidos prematuros nascidos no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí (HUFMJ) e que estiveram 
internados na UTI neonatal encaminhados ao ambulatório de ROP do departamento de oftalmologia da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí. Trata-se de um estudo observacional, no qual serão analisados os prontuários dos recém-nascidos encaminhados ao 
ambulatório de retinopatia da prematuridade, do departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, no período de 
abril de 2008 a dezembro de 2009, onde serão analisados a incidência de ROP e os fatores de risco associados. Foram analisados 78 
prontuários dos pacientes encaminhados da UTI neonatal do HUFMJ, sendo a idade gestacional média de 31 ±2,1 semanas e o peso ao 
nascer de 1311,9 ±318,9 gramas. Foi encontrada uma incidência de 48,7% de ROP, sendo a maioria grau 1 (32,1%) e destes, pouco 
mais da metade pertenciam ao sexo masculino (52,6%), apresentando idade gestacional média de 30,8 ±2,1 semanas e peso médio de 
1275,5 ±271,9 gramas. Todos os pacientes que apresentaram graus 2 e 3 foram submetidos a IOT e desenvolveram a doença de 
membrana hialina. Apenas 1,2% dos casos necessitaram de tratamentos específicos. É importante ressaltar a necessidade de um 
serviço especializado em oftalmologia neonatal em hospitais que apresentem alto risco para o desenvolvimento de ROP para um 
diagnóstico bem feito, um seguimento adequado e tratamento precoce quando necessário.

Auxílio: CNPq

Incidência de retinopatia da prematuridade em neonatos encaminhados ao serviço
de oftalmologia no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

SARTORI, MF; NAKASHIMA, SR; RADI, RR; STORTI, LR; BERTASSI C.
Departamento de Cirurgia, Disciplina de Oftalmologia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.
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A pediculose causada pelo Pediculus humanus capitis acomete pacientes em qualquer idade e sexo, sendo mais comum na infância e é 
um grande problema de saúde pública, tendo influência no aprendizado da criança. O trabalho visou investigar o grau de infestação do 
parasita em 147 crianças entre 4 e 11 anos de idade em uma escola municipal de Jundiaí, pelo método de CATALA, que consiste no 
exame da cabeça das crianças por 3 minutos, classificando conforme os achados em graus de infestação (0, 0+, 1, 2 ou 3 ). A 
investigação foi feita em duas etapas, sendo uma em Julho de 2009 e outra em Abril de 2010, com o objetivo de comparar resultados, 
pois além do estudo de observação das crianças, foram tomadas medidas educativas e preventivas, por meio de um teatro de fácil 
compreensão para as crianças, e curativas de combate ao piolho através do pediatra da Unidade de Saúde Básica do bairro, que 
prescreveu tratamento para aquelas com grau de infestação ativa. No final do trabalho foi percebido que as meninas mantiveram o 
maior índice de infestação além de estarem em maior número entre os casos de piora; além disso, a faixa etária de maior infestação foi 
de 5 anos. Na primeira visita, 44,89% estavam em grau de infestação ativa ou antiga (graus de infestação 0+, 1, 2 ou 3) e na segunda 
visita apenas 32,78%, mostrando que o trabalho, juntamente com medidas de combate à parasitose foram parcialmente efetivas, já 
que baixou o índice de infestação por piolhos.

Auxílio: CNPq

Intensidade de parasitismo e prevalência de Pediculus humanus capitis.

ROCHA, EF; BONATELLI, AAB; SAKAMOTO, FT; SILVA, MH; GATTI, AV.
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.

Na transmissão dos enteroparasitas, destacam-se as hortaliças mal lavadas, a manipulação de alimentos em condições precárias de 
higiene, as moscas, o solo, a veiculação hídrica e a contaminação direta por material fecal. Logo, os supermercados, as feiras-livres e os 
varejões são considerados grandes focos de exposição de tais agentes à população consumidora, o que vem sendo demonstrado por 
trabalhos de diversas regiões do país. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo determinar a prevalência dos principais 
enteroparasitas em hortaliças comercializadas em alguns locais na cidade de Jundiaí/São Paulo, além de listar os enteroparasitas 
mais encontrados e suas respectivas frequências, discutir os dados obtidos com enfoque sobre o risco à saúde da população e propor 
cuidados básicos de higiene no consumo e na manipulação de hortaliças dos locais contaminados.  Foram analisadas hortaliças 
provenientes de uma feira livre: alface (variedade crespa), rúcula e agrião. Foram obtidas três amostras de cada hortaliça, 
semanalmente, em cada estabelecimento citado, durante cinco semanas. Os ovos encontrados foram identificados como de 
ancilostomídeos. Foram observadas larvas em todos os tipos de verduras pesquisadas, havendo maior prevalência de contaminação 
nas amostras de alface em relação à rúcula e ao agrião (62,2%, 55,6% e 33,3%; respectivamente). Os resultados deste estudo indicam 
que há contaminação parasitária das hortaliças comercializadas na cidade de Jundiaí. Em algum momento, seja na produção, 
transporte, armazenagem ou manipulação das hortaliças, pode-se afirmar que houve a contaminação desses alimentos por fezes de 
seres humanos e/ou de animais. 

Auxílio: CNPq

Avaliação da contaminação por parasitas em hortaliças.

EVANGELISTA, MGBF, GATTI, AV; OLIVEIRA, MA; MARTINELLI, MO; CAVALHEIRO, MJ.
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.

Profissionais e estudantes de enfermagem são considerados um grupo vulnerável à tuberculose em função não apenas de sua 
exposição aumentada à doença, como também por apresentarem conhecimento equivocado e pouco atualizado em relação à 
doença. Desta forma este estudo teve por objetivo identificar vulnerabilidade relacionada ao conhecimento sobre as formas de 
prevenção, medidas de biossegurança, transmissibilidade, diagnóstico e preconceitos a respeito da tuberculose entre alunos de 
graduação e profissionais de enfermagem (enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem) em uma cidade do 
interior do estado de São Paulo. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa, realizado no período de 2009 a 2010. 
Os dados foram colhidos por meio de um questionário estruturado, composto por perguntas fechadas. O software utilizado para 
análise dos dados foi o SAS versão 9.1.3 e o nível de significância assumido foi de 5% (p < 0.05). Os resultados evidenciaram 
vulnerabilidade relacionada ao conhecimento a respeito da tuberculose entre alunos de graduação e profissionais de enfermagem 
no que diz respeito à transmissão, prevenção e medidas de biossegurança, diagnóstico. Somente em relação ao conhecimento sobre a 
transmissão da doença é que os profissionais de enfermagem se mostraram mais vulneráveis que os alunos, à medida que 
apresentaram maior percentual de equívoco nas respostas. Considerando que profissionais de enfermagem constituem importante 
veículo de informação, os resultados revelam a necessidade de investimento em tal questão por parte das instituições médico-
assistenciais, independente de suas práticas assistenciais estarem vinculadas a níveis de atenção primária, secundária ou terciária.

Auxílio: CNPq

Vulnerabilidade à tuberculose em alunos de graduação e profissionais de enfermagem:
influência do conhecimento a respeito da doença.

MUSS, TVF; TALARICO, JNS; TRALDI, MC.
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A infecção do trato urinário representa uma das doenças infecciosas mais frequentes durante a gestação, sendo a pielonefrite uma das 
complicações mais comuns, acometendo de 1 a 2% de todas as grávidas. Dentre as complicações destacam-se o trabalho de parto e 
parto pré-termo, ruptura prematura de membranas amnióticas, restrição de crescimento intra-útero, recém-nascidos de baixo peso e 
óbito perinatal. O estudo teve como objetivo verificar a prevalência de pacientes que durante a gravidez desenvolveram pielonefrite e 
que foram internadas no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí, no período de janeiro de 2008 a março de 2010, e 
avaliar os principais sinais e sintomas, as uroculturas, antibiogramas, a conduta e tratamento. Estudo tipo corte transversal que 
avaliou os prontuários após a alta de pacientes com o diagnóstico de pielonefrite. Os dados foram estudados através de média, desvio 
padrão, frequências absolutas (n) e relativas (%). A associação das variáveis nominais e o trimestre de diagnóstico foram avaliadas 
através do teste de exato de Fisher (pois 25% das células ou mais tiveram valor esperado inferior a 5 – ALTAMAN). Para as variáveis 
intervalares, a distribuição dos dados foi testada quanto à distribuição normal através do teste de Kolmogorov-Smirnov, e como os 
dados não apresentaram esta distribuição, utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para avaliar a diferença de medidas 
(e medianas) segundo o trimestre de diagnóstico. A média de idade das pacientes estudadas foi de 24,2 anos, desvio padrão de 7,1; peso 
de 70, com desvio padrão de 14,2; média de gestações de 2,2, com desvio padrão de 1,4; média de idade gestacional de 25,9 semanas, 
com desvio padrão de 8,8; com idade gestacional de 37,2 semanas, com desvio padrão de 3,4; e diagnóstico com 23,6 semanas, desvio 
padrão de 9,5, sendo que 45,5% dos casos de pielonefrite ocorreram no segundo trimestre da gestação e 43,6% no terceiro trimestre. 
Dos pacientes que apresentavam Urina I, apenas 8,8% tinham o exame normal. Foi constatado que 85,3% apresentaram hematúria, 
35,3% apresentaram proteinúria e 2,9% apresentaram glicosúria. O agente mais encontrado foi a Escherichia coli acometendo 11 
prontuários das pacientes. Como terapêutica intra-hospitalar a cefalotina foi usada em 27 pacientes (36,5%), seguido da ceftriaxone 
com 15 pacientes (20,7%), ampicilina com 7 pacientes (9,4%), nitrofurantoína com 4 pacientes (5,4%) e amoxicilina com dois 
pacientes  (2,7%). Encontramos neste estudo uma maior prevalência de casos de pielonefrite no segundo trimestre de gestação, 
seguido pelo terceiro trimestre, diferentemente dos dados encontrados na literatura que evidencia maior prevalência no terceiro 
trimestre. Das alterações observadas no hemograma, a mais prevalente foi a anemia, que está de acordo com a literatura, uma vez que 
o processo anêmico crônico favorece o desenvolvimento da infecção. O principal agente etiológico encontrado foi a Escherichia coli, 
assim como na literatura. Avaliando o padrão de sensibilidade das bactérias isoladas nas uroculturas, verificou-se que a maioria delas 
apresenta altos índices de sensibilidade à nitrofurantoína (macrodantina), que no nosso estudo foi utilizado em 41% das pacientes. 
Por outro lado, os percentuais de sensibilidade dos microrganismos isolados, principalmente da Escherichia coli, à ampicilina, sulfa e 
cefalotina (Keflin) estão longe dos ideais.  

Auxílio: CNPq

Estudo da pielonefrite em gestantes internadas no Hospital Universitário
da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

BALSIMELLI, R; BURGOS, FH; CAMARGO, RS.
Departamento de Tocoginecologia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo.

Fios de Kirschner são fios metálicos comumente utilizados para estabilizar fraturas de clavícula, articulação esterno-clavicular e 
acrômio-clavicular. Embora incomum, este material pode migrar de seu local de origem para o interior do tórax, podendo alojar-se no 
mediastino, incluindo coração e grandes vasos, e nos pulmões, causando potenciais riscos de morte. O exato mecanismo dessa 
migração é desconhecido, mas os autores sugerem que a aspiração pela pressão negativa intratorácica e a força da gravidade podem 
ter efeito relevante. Estudar a dinâmica da migração do fio de Kirschner inserido junto à articulação do ombro de coelhos. Segmentos 
de fios metálicos foram colocados cirurgicamente próximos à articulação do ombro direito dos animais e após 60 dias foi avaliada a 
dinâmica da migração desses objetos através de exame radiográfico. Observou-se que os segmentos de fio de Kirschner deslocaram-se 
em 85% dos animais para cima, em direção cefálica e em direção caudal. Não ocorreram deslocamentos para a região ventral e para o 
interior do tórax. Neste modelo animal a ação da força gravitacional e da pressão negativa intratorácica não parecem ter papel 
relevante na migração dos fios de Kirschner.
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Procurando estabelecer o mecanismo de migração do fio de Kirschner.
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Os camundongos NODs (non-obese diabetic) são modelos experimentais do diabetes mellitus tipo I, mais utilizados. A parte jejuno-
ileal do intestino delgado desses animais tem estrutura e função semelhantes à do ser humano. É sabido que indivíduos diabéticos 
apresentam alterações significativas de volume celular nos diferentes sistemas orgânicos. Assim, o objetivo do presente trabalho foi 
avaliar a morfologia das células absortivas da mucosa jejuno-ileal de camundongos NODs frente ao estado diabético. Foram utilizados 
5 NODs (+), 5 NODs (-) e 5 camundongos BALB/C (controle). Após vinte dias de estado diabético dos NODs (+) todos os animais foram 
sacrificados por overdose de anestésico e amostras do jejuno e íleo foram preparadas histologicamente e coradas com HE. Os 
resultados revelaram que as células absortivas da mucosa tanto do jejuno como do íleo dos NODs (+) não sofreram alterações 
volumétricas significativas quando comparadas aos grupos NOD (-) e controle. Concluiu-se, portanto que o estado diabético não 
modificou a morfologia das células absortivas jejuno-ileais. 

Auxílio: CNPq
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