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EDITORIAL

Em todo o mundo e no Brasil as pesquisas têm evoluído, inclusive 
nas regiões de Jundiaí e Campinas, estado de São Paulo.

Dentro deste aspecto, neste ano, um grupo de cientistas norte-
americanos anunciou a criação de uma célula bacteriana controlada por um 
genoma completamente artificial, num artigo científico da revista Science. A 
primeira célula sintética não mede mais que 70 micrómetros e para alguns 
especialistas, esta representa o início de uma nova era na biologia sintética e, 
possivelmente, na biotecnologia. Trata-se de um avanço extraordinário, 
oferecendo uma prova de que, em teoria, é possível que genomas inteiros 
sejam sintetizados quimicamente, montados e implantados em células 
receptoras. Porém, não podemos nos esquecer das próprias palavras de um 
dos autores da criação, o cientista Craig Venter, de que “não criamos vida do 
nada”, explicando que o termo “sintético” se refere ao fato do genoma ter 
sido montado em laboratório, “mas todos os ingredientes são naturais”.

Outra questão da qual não podemos nos esquecer, é a diferença 
sobre o comportamento de seres vivos “in vitro” (quer dizer, nas condições 
artificiais de um laboratório) e “in vivo” (quer dizer, no ambiente natural). 
Assim, um organismo criado com a expectativa de cumprir determinadas 
funções pode sofrer alterações a partir de seu contato com o ambiente, 
criando variedades com funções muito diferentes, fugindo ao controle do 
laboratório.

Desta forma, embora este avanço represente um marco na nossa 
capacidade de criar células, precisamos ter cautela e continuar as pesquisas 
para observar se essa abordagem funcionará além dos limites de nossos 
laboratórios.

Profa. Dra. Elaine Minatel
Coordenadora do Laboratório de Plasticidade Muscular

Departamento de Anatomia, Biologia Celular e Biofísica-IB-UNICAMP 
e membro do Conselho Editorial deste periódico.

Assim, dentro destes novos desafios da ciência, trazemos este novo número da
Perspectivas Médicas, Boa leitura!!!!

 

O Periódico Perspectivas Médicas é o órgão de publicação científica da Faculdade 
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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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Impact of outpatient preanesthetic evaluation in the degree of anxiety
and depression preoperative.

     ARTIGO ORIGINAL

Palavras-chave:  
Key words: .

ansiedade, depressão, ambulatório, pré-anestésico.
anxiety, depression, outpatient, pre-anesthetic

podem ocorrer, sendo necessário o esclarecimento ao 
paciente quanto ao procedimento que será realizado e 
aos cuidados necessários no pré-operatório, que deve 
resultar num paciente emocionalmente mais seguro e 

5estável .  
No que se refere ao procedimento anestésico-

cirúrgico, é esperado que o paciente apresente uma 
reação emocional e sistêmica modulada pela avaliação 
cognitiva. Esta interpretação individual e subjetiva 
subsidiará os comportamentos de ajuste para enfrentar 

6o estresse e a ansiedade desencadeada pelo evento . 
Estes transtornos de humor no pré-operatório também 
podem interferir no aumento do consumo de 
anestésicos durante o período intra-operatório e na 
maior demanda por analgésicos no período pós-

7,8operatório . 
Além disso, ansiedade e depressão no pré-

operatório parecem ter importante influência no 
sistema imunológico e no desenvolvimento de 

9infecções , ou seja, tais alterações emocionais estão 
diretamente relacionadas à recuperação do paciente e 
seu retorno para uma vida normal e ativa.

A escala hospitalar de ansiedade e depressão 
(HAD) foi desenvolvida para detectar estes sintomas em 
pacientes fisicamente doentes, que podiam respondê-la 
sozinhos, sendo posteriormente utilizada em outros 
tipos de pacientes não-internados e em indivíduos sem 

9doença . Um ponto importante que distingue a HAD das 
demais escalas de avaliação é que para prevenir a 
interferência dos distúrbios somáticos na pontuação da 
escala, foram excluídos todos os sintomas de ansiedade 

10ou de depressão relacionados com doenças físicas . 
Assim sendo, a escala HAD é um instrumento de alta 
confiabilidade para avaliar o estado emocional do 

11paciente . 
Os objetivos deste trabalho foram avaliar o real 

impacto do ambulatório de avaliação pré-anestésica no 
grau de ansiedade e depressão pré-operatória e 
verificar se algumas variáveis como: característica da 
população, aspecto sociodemográfico e tipo de cirurgia, 
podem  influenciar na avaliação destes parâmetros.

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

 Endereço para correspondência:
Amaral Meletti. Rua Domingos Mezalira, 78 - Jardim 
Samambaia, Jundiaí - SP. CEP: 13211-681 - email: 
dfmeletti@terra.com.br 

José Fernando 
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      A expectativa de submeter-se a uma cirurgia 
acarreta aos pacientes diversas mudanças em sua vida, 
provocando reações emocionais das quais eles não estão 
habituados a sofrer. As mais comuns são depressão e 
ansiedade, sendo que a primeira pode se manifestar de 
diversas formas, entre elas, tristeza, perda de interesse 
pelas atividades habituais, falta de prazer e crises de 
choro. Por outro lado, a ansiedade pode ser descrita 
como uma sensação desagradável de tensão, apreensão 

1,2e medo . A incidência da ansiedade no pré-operatório 
tem sido descrita variando entre 11% e 80% nos 

3pacientes adultos .
Depressão e ansiedade no período pré- 

operatório, podem estar associadas a fatores como: 
antecipação da dor, separação da família, perda da 
independência e medo de se tornar incapacitado, além 

4do medo do procedimento cirúrgico e da morte . 
Independente do nível socioeconômico, estes distúrbios 

5
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D 2) Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes:
0 ( ) Sim, do mesmo jeito que antes
1 ( ) Não tanto quanto antes
2 ( ) Só um pouco
3 ( ) Já não sinto mais prazer em nada

A 3) Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa 
ruim fosse acontecer:
3 ( ) Sim, e de um jeito muito forte
2 ( ) Sim, mas não tão forte
1 ( ) Um pouco, mas isso não me preocupa
0 ( ) Não sinto nada disso

D 4) Dou risada e me divirto quando vejo coisas 
engraçadas:
0 ( ) Do mesmo jeito que antes
1 ( ) Atualmente um pouco menos
2 ( ) Atualmente bem menos
3 ( ) Não consigo mais

A 5) Estou com a cabeça cheia de preocupações:
3 ( ) A maior parte do tempo
2 ( ) Boa parte do tempo
1 ( ) De vez em quando
0 ( ) Raramente

D 6) Eu me sinto alegre:
3 ( ) Nunca
2 ( ) Poucas vezes
1 ( ) Muitas vezes
0 ( ) A maior parte do tempo

A 7) Consigo ficar sentado à vontade e me sentir 
relaxado:
0 ( ) Sim, quase sempre
1 ( ) Muitas vezes
2 ( ) Poucas vezes
3 ( ) Nunca

D 8) Eu estou lento para pensar e fazer as coisas:
3 ( ) Quase sempre
2 ( ) Muitas vezes
1 ( ) De vez em quando
0 ( ) Nunca

A 9) Eu tenho uma sensação ruim de medo, como um frio 
na
barriga ou um aperto no estômago:
0 ( ) Nunca
1 ( ) De vez em quando
2 ( ) Muitas vezes
3 ( ) Quase sempre

D 10) Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência:
3 ( ) Completamente
2 ( ) Não estou mais me cuidando como deveria
1 ( ) Talvez não tanto quanto antes
0 ( ) Me cuido do mesmo jeito que antes

ANEXO 1 - Escala de Ansiedade (A) e Depressão (D) Hospitalar.

Perspectivas Médicas, 21(2):5-9, jul/dez 2010.

MATERIAIS E MÉTODOS

Impacto do ambulatório de avaliação pré-anestésica no grau de ansiedade e depressão pré-operatória. - José Fernando Amaral Meletti e cols.
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A 11) Eu me sinto inquieto, como se eu não pudesse ficar 
parado em lugar nenhum:
3 ( ) Sim, demais
2 ( ) Bastante
1 ( ) Um pouco
0 ( ) Não me sinto assim

D 12) Fico esperando animado as coisas boas que estão 
por vir:
0 ( ) Do mesmo jeito que antes
1 ( ) Um pouco menos do que antes
2 ( ) Bem menos do que antes
3 ( ) Quase nunca

A 13) De repente, tenho a sensação de entrar em pânico:
3 ( ) A quase todo momento
2 ( ) Várias vezes
1 ( ) De vez em quando
0 ( ) Não sinto isso

D 14) Consigo sentir prazer quando assisto a um bom 
programa de televisão, de rádio ou quando leio alguma 
coisa:
0 ( ) Quase sempre
1 ( ) Várias vezes
2 ( ) Poucas vezes
3 ( ) Quase nunca

do HSVP. Quanto ao gênero, os dados mostram uma 
grande prevalência do sexo feminino no HU e do 
masculino no HSVP. A idade média no HU foi inferior à do 
HSVP em aproximadamente quatro anos (Tabela 2).

Observamos que 68 % dos pacientes operados 
no HU são mulheres e que 66 % dos pacientes operados 
no HSVP são homens (Gráfico 1).

Foram observadas diferenças significativas 
entre os escores de depressão segundo o sexo, sendo o 
feminino com valores de 5,1 ± 4,6 e o sexo masculino com 
índices entre 3,0 ± 3,1 (p = 0.0133) (Gráfico 2). 

Verificaram-se diferenças significativas entre 
os escores de depressão segundo o hospital onde a 
paciente seria operada, sendo superior no HU com 5,2 ± 
4,5 versus HSVP com 3,8 ± 3,1 (p = 0.0074).

Foram observadas associações significativas 
de acordo com o tipo de cirurgia realizada nos hospitais, 
sendo as maiores diferenças entre as cirurgias 
abdominais (17 % no HSPV e 31 % no HU), ginecológicas 
(57 % no HU e 0% no HSPV) e ortopédicas (58 % no 
HSPV e 2 % no HU) (gráfico 3).

Em relação à ansiedade, foi verificada 
correlação negativa e significativa com a renda da 
família (p = 0.0075). Para maiores valores de renda 
foram observados menores escores de ansiedade

O coeficiente alfa de Crombach foi calculado 
com base em coeficientes de correlação e é utilizado para 
avaliar se o questionário utilizado teve uma boa 
consistência interna. Valores acima de 0.70 são 
considerados como boa consistência e valores acima de 
0.80 como ótima consistência interna. A Tabela 1 
mostrou que os dados levantados possuem boa 
consistência interna para depressão (0.773) e excelente 
para ansiedade (0.835). 

A tabela sociodemográfica aponta que ambos 
os hospitais apresentam uma preponderância quanto à 
cor branca, estado civil casado e procedência de Jundiaí. 
Porém, no HU, os pacientes apresentaram um nível 
melhor de escolaridade e uma renda média superior aos  

RESULTADOS

Tabela 1: Coeficiente Alfa de Crombach

Tabela 2 :
Universitário, que mostra a prevalência do sexo 
feminino, maior índice de escolaridade e idade média 
inferior aos encontrados no Hospital de Caridade São 
Vicente de Paulo.

 Estatística sociodemográfica no Hospital 

Impacto do ambulatório de avaliação pré-anestésica no grau de ansiedade e depressão pré-operatória. - José Fernando Amaral Meletti e cols.

 

Ansiedade Alfa  Depressão Alfa  

Total 0,835   0,773 

Sente tenso  0,801 Sente gosto pelas coisas 0,737 

Sente medo 0,806 Dá risada e se diverte 0,732 

Está preocupado 0,809 Sente alegre 0,743 

Consegue ficar relaxado 0,830 Está lento 0,793 

Tem sensação ruim 0,810 Interesse pela aparência 0,730 

Sente inquieto 0,824 Fica animado 0,743 

Sensação de pânico 0,804 Sente prazer 0,730 

Coeficiente Alfa de Crombach acima de 0,7 indica boa consistência interna do questionário, 

assim sendo, observamos que temos excelentes dados para ansiedade e muito boa 

consistência interna para depressão. 

 Hospital HCSVP HU 

Gênero 

Feminino 33,3% 68,1% 

Masculino 66,7% 31,9% 

Idade Média 43,9 39,2 * 

Renda Média 1298,4 1498,4 
*i 

Cor 

Branca 78,4% 70,2% 

Negra 15,7% 10,6% 

Parda 5,9% 19,1% 

Estado Civil 

Casado 49,0% 66,0% 

Separado 7,8% 2,1% 

Solteiro 33,3% 29,8% 

Viúvo 9,8% 2,1% 

Procedência 

Jundiaí 64,7% 72,3% 

São Paulo 3,9% 4,3% 

Outras 31,4% 23,4% 

Religião 

Católica 73,5 66,0% 

Evangélica 20,4 31,9% 

Nenhuma 4,1% 0 

Outras 2,0% 2,1% 

Escolaridade 

Até 1º grau  50,8% 21,3% 

Até 2º grau  21,6% 29,8% 

Até 3º grau  7,8% 6,4% 

Analfabeto 9,8% 2,1% 
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Gráfico 1:
Hospitais São Vicente de Paulo e Universitário.

 Distribuição porcentual (%) por gênero nos 

Gráfico 2:
no Hospital São Vicente de Paulo e Hospital Universitário. 

 Escores de ansiedade e depressão segundo o gênero 

Gráfico 3:
expressas em porcentagem (%).

 Principais cirurgias realizadas em cada hospital, 
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Os dados obtidos no nosso trabalho apontaram 
uma maior prevalência de depressão no Hospital 
Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí, 
hospital onde era realizada a consulta pré-anestésica em 
regime ambulatorial.

Sendo a consulta pré-anestésica ambulatorial 
um instrumento já validado pela literatura mundial 
como de grande importância na redução dos transtornos 
de humor nos pacientes cirúrgicos, uma revisão 
criteriosa da nossa metodologia se faz necessária, antes 

13,14
de questionarmos a validade do nosso ambulatório . 

Nossa amostra foi selecionada estritamente ao 
acaso, tentando evitar assim vícios e tendências que 
pudessem ser atribuídos à escolha. Ao avaliarmos essa 
amostra, no Hospital Universitário houve uma grande 
prevalência do número de mulheres sobre o de homens 
(68%), sendo que no Hospital são Vicente de Paulo, pelo 
contrário, houve grande prevalência do sexo masculino 
(66%).

Segundo a literatura, a prevalência de 
depressão nas mulheres de um modo geral é duas vezes 
maior que nos homens, independente do país ou da 

2,3,4,15,16
cultura . 

19-

As cirurgias realizadas nos hospitais 
estudados também diferiram muito entre si, sendo no 
HCSVP em sua maioria ortopédicas (58,8%) e 
abdominais (17,9%), enquanto no HU foram em sua 
maioria cirurgias ginecológicas (57,4%) e abdominais 
(31,9%). Essa grande diferença, também atribuída ao 
acaso, pode ter contribuído para o resultado do 
trabalho. Uma característica peculiar das cirurgias 
ginecológicas, que dificulta sua avaliação em conjunto 
com os demais tipos de cirurgia, é o fato de que estas 
incorporam outros dois aspectos muito importantes 
como possíveis geradores de ansiedade e depressão: 

17,18reprodução e sexualidade . A perda da capacidade 
reprodutiva, ou mesmo mutilações cirúrgicas como por 
exemplo mastectomias,  podem ter impactos 
devastadores no equilíbrio psíquico, podendo levar a 

23depressões profundas e de difícil tratamento . Sendo o 
relacionamento médico-paciente fundamental na 
modulação da ansiedade e depressão dos pacientes 
cirúrgicos, o fato de os pacientes serem atendidos por 
equipes médicas diferentes, ou seja, a equipe médica que 
atendeu as pacientes no ambulatório de avaliação pré-
anestésica era diferente do entrevistador que aplicou os 
questionários, poderia ter também contribuído para o 

17
resultado obtido no Hospital Universitário .

Ainda avaliando a análise estatística realizada, 
foi observada uma correlação negativa (ainda que 
fraca) entre depressão e ansiedade com a renda, ou seja, 
para maiores valores da renda foram observados os 
menores escores. Esses dados estão de acordo com a 

14,15literatura . Interessante ressaltar aqui os valores 
menores nos escores de ansiedade e depressão 
apresentados entre os pacientes que professam uma 
religião em comparação com aqueles que não têm 
nenhuma religião.

Vários trabalhos na literatura observam que a 
crença religiosa atua como um fator atenuador da 

14, 
ansiedade e depressão em pacientes no pré-operatório
15, 24-29   . Ao utilizarmos o simples acaso como método de 
randomização, buscamos aumentar a confiabilidade do 
nosso estudo, com uma amostra livre de vícios de 
escolha. Infelizmente a grande heterogenicidade obtida 
na amostra nos levou a questionar de forma 
contundente os resultados obtidos. Assim sendo, novos 
estudos são necessários, com um desenho e metodologia 
que evitem esses viéses, para podermos enfim, 
avaliarmos o real impacto do serviço ambulatorial de 
consulta pré-anestésica na redução dos índices de 
ansiedade e depressão dos pacientes.

DISCUSSÃO

Impacto do ambulatório de avaliação pré-anestésica no grau de ansiedade e depressão pré-operatória. - José Fernando Amaral Meletti e cols.

(r = -0.2799 com valor máximo = 1).
O escore de ansiedade apresentou diferença 

significativa entre as religiões para ambos os sexos nos 
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análise morfométrica. Após avaliar os resultados, 
constatou-se maior concentração e número de fibras 
colágenas e elásticas na JVU de machos. Assim, pode-se 
inferir que a maior concentração dos elementos 
fibrilares na JVU de machos é um fator diferencial 
importante entre os sexos, o que explicaria a maior 
prevalência da incontinência urinária no sexo feminino.

The vesicourethral junction (JVU), transition 
region of the bladder with the urethra, is marked by the 
internal ostium of the urethra. The smooth muscle 
fibers, collagen and elastic fibers are responsible for 
elasticity and plasticity of this junction. Urinary 
incontinence is more common in women than in men. 
However, their relation with collagen and elastic fibers 
is remaining unclear. Thus, the aim of this study was 
compare, through histomorphometric study, the 
components of the fibrillar collagen and elastic system 
of JVU in male and female rats. We used 5 male rats and 
5 female rats with 36 weeks of life. Complex urogenital 
(bladder, urethra and prostate in males, and bladder, 
urethra, uteri and vagina in females) were dissected and 
submitted to histological procedures. After staining 
with sirius red and Verhoeff-hematoxylin, the samples 
were photographed and subsequently submitted to 
morphometric analysis. The results showed altered 
concentration and number of collagen and elastic fibers 
in JVU of males. In the conclusion, the highest 
concentration of fibrillar elements in JVU is an 
important factor between the male and female, which 
would explain major prevalence of urinary 
incontinence in women.

Junção vésico-uretral (JVU) é a denominação 
que se atribui à zona de transição entre a bexiga e a 
uretra. Localizada no trígono da bexiga, tem relevante 
importância por estar relacionada com a continência 
urinária e por fazer parte de uma região que é 

1responsável pela fixação e direção da bexiga urinária . 

Histomorphometric analysis of the fibrillar components of vesicourethral junction
in male and female Wistar rats and urinary incontinence.

Palavras-chave: 
Key words: 

junção vésico-uretral, fibras colágenas, fibras elásticas, machos, fêmeas, incontinência urinária. 
vesicourethral junction, collagen fibers, elastic fibers, male, female, urinary incontinence. 
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RESUMO

INTRODUÇÃO

ABSTRACT

A junção vésico-uretral (JVU), região de 
transição da bexiga com a uretra, é marcada pelo óstio 
interno da uretra. As fibras musculares lisas, colágenas e 
elásticas são responsáveis pela elasticidade e 
plasticidade da junção. A incontinência urinária é mais 
frequente em mulheres do que em homens, entretanto 
sua relação com fibras colágenas e elásticas não está 
bem definida. O objetivo foi comparar, através de estudo 
histomorfométrico, os componentes fibrilares do 
sistema elástico e colágeno da JVU em ratos machos e 
fêmeas. Um total de 5 ratos e 5 ratas, com 36 semanas de 
vida, tiveram seus complexos urogenitais (bexiga, uretra 
e próstata em machos; e bexiga, uretra, cornos uterinos e 
vagina em fêmeas) dissecados e submetidos aos 
procedimentos histológicos de rotina. Após coloração 
com Picrossirius-hematoxilina e Verhoeff, as lâminas 
foram fotografadas e posteriormente submetidas à 
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mulher aumenta com a idade, atingindo 25% desse 
20grupo após a menopausa . Dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) mostram que cerca de 10% da 
população feminina mundial apresentam o problema. O 
Instituto Internacional de Saúde acredita que existam 
mais de trinta milhões de mulheres incontinentes nos 
EUA. No Brasil, são poucos os estudos sobre prevalência 

21de incontinência urinária . Cirurgiões realizam 
400.000 procedimentos por ano a fim de reconstituir a 
anatomia normal da pelve e do períneo feminino. 
Muitas dessas tentativas têm-se mostrado mal 
sucedidas, provavelmente porque a correlação 
anatômica específica ainda é pouco conhecida.

Fatores de risco para incontinência urinária 
incluem: parto, pressão intra-abdominal elevada, 
cirurgia genitourinária e doenças infecciosas. Esses 
fatores podem alterar a arquitetura anatômica do 
períneo através do alargamento ou cicatriz da fáscia.  

22De acordo com Baracat , a fragilidade do assoalho 
pélvico feminino explica porque essa doença atinge 
mais as mulheres. A musculatura que dá sustentação 
aos órgãos pélvicos femininos é mais frágil e o aparelho 
esfincteriano, mais delgado. Além disso, o músculo 
estriado, que forma um pequeno anel em volta da 
uretra, é mais fino e adelgaçado nas mulheres e mais 
espesso e forte nos homens. A incontinência urinária 
masculina pode ser decorrente da incompetência 
esfincteriana, da hiper ou hipoatividade detrusora, ou 

23ainda de um processo obstrutivo infravesical . A 
prostatectomia radical, em caso de tumores prostáticos, 
pode também causar incontinência urinária. Em muitos 
pacientes, a incontinência melhora em alguns dias, 
semanas ou meses sem intervenção. Em uma pequena 

24proporção de pacientes, isso não ocorre . 
Assim, considerando: a prevalência da 

incontinência urinária no sexo feminino; o papel do 
tecido fibroelástico como principal fator na geração da 
pressão de fechamento da uretra e da JVU em repouso, 
tanto em seres humanos como em animais 
experimentais; as poucas menções na questão da 
relação entre os componentes fibroelásticos e colágenos 
da JVU, o presente trabalho objetivou comparar, através 
de estudo histomorfométrico, os componentes do 
sistema elástico e colágeno da JVU em ratos machos e 
fêmeas, bem como entender a relação desses com a base 
anatômica da continência urinária.

       Um total de 10 ratos (Rattus norvegicus albinus), 
sendo 5 machos e 5 fêmeas, com 36 semanas de vida, 
advindos do biotério da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí, estado de São Paulo, Brasil,  foram submetidos 
a injeção subcutânea na região dorsal de sulfato de 
atropina 0,2 ml (Atropion®-Ariston- São Paulo-SP-
Brasil). Após 15 minutos, acepromazina 1% 
(Acepran®-Univet  S .A .–SãoPaulo–SP-Brasi l)  
combinado com cloridrato de tilemina 125mg e 

As duas principais funções da JVU são o armazenamento 
e o esvaziamento da urina. Essas funções são governadas 
por um processo complexo que envolve o encéfalo, a 
medula espinhal, a musculatura lisa da bexiga e a parte 
posterior da uretra, além da musculatura estriada do 

2esfíncter externo . 
Dentre os elementos estruturais da JVU 

destacam-se as fibras musculares lisas, fibras colágenas 
e fibras elásticas.  A quantificação das fibras elásticas, 
pelo método de ressonância magnética, realizada na 
base da bexiga, JVU e uretra de cobaias (machos e 
fêmeas), demonstrou aumento significativo de fibras 
elásticas dispostas circularmente na JVU, em relação às 
outras duas regiões examinadas. Também foi relatado 
que tal disposição pode ser parcialmente responsável 
pela elasticidade e plasticidade da JVU, além de forças 

3oclusivas e passivas nessa região .  
O mecanismo de continência urinária é 

determinado por vários fatores que atuam de forma 
sinérgica, entre os quais salientam-se a topografia intra-
abdominal do colo vesical, o componente vascular da 
camada submucosa, a elasticidade passiva da parede 
uretral, além da musculatura do assoalho pélvico, as 
musculaturas estriada e lisa da parede uretral, a 
musculatura estriada periuretral, bem como a 

4-12adequada inervação destas estruturas . Para alguns 
pesquisadores, o tecido fibroelástico assumiu o papel de 
ser o principal fator na geração da pressão de 
fechamento da uretra e da JVU em repouso. Essa foi a 

13primeira observação de Awad e Downie , que depois de 
eliminarem os fatores neurais responsáveis pela pressão 
intrauretral, observaram uma pressão residual. Esta 

14descoberta foi confirmada por Bump , demonstrando 
que os elementos fibroelásticos apresentaram efeitos na 
pressão uretral com perfil equivalente ao mostrado pela 

15camada vascular. Falconer et al.  sugeriram que as 
inúmeras fibras elásticas observadas por Falconer et 

16al. , nas JVUs de uretras humanas femininas, eram 
importantes no fornecimento de oclusões passivas para 
a luz da uretra. A presença de fibras elásticas na JVU e a 
relevância destas para manter a continência foram 

17também descritas e comentadas por Woodburne . De 
acordo com um estudo realizado em uretras caninas na 
Universidade de Zürich, os componentes elásticos, 
associados aos musculares, são responsáveis em até 40% 

18pela manutenção da continência urinária. Para Caine  
essas fibras contribuem de maneira indireta, auxiliando 
na função tônica muscular da região proximal da uretra. 

12Hickey  relaciona a presença das fibras elásticas com a 
prevenção de danos no tecido. Experimentos realizados 
em animais demonstraram que essas fibras estão 

19intimamente associadas a fibras colágenas .  
Incontinência urinária, de acordo com a 

International Continence Society, é a condição na qual a 
perda involuntária de urina,  objetivamente 
demonstrável, constitui-se em problema social e 
higiênico. A incidência da incontinência urinária na 

MATERIAIS E MÉTODOS
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cloridrato de zolazepam 125mg (Zoletil 50®-Virba-São 
Paulo-SP-Brasil) aplicados intraperitonealmente (todos 
os procedimentos foram realizados de acordo com os 
princípios éticos-Colégio Brasileiro de Experimentação 
Animal-COBEA). A seguir, foram pesados em balança 
semi-analítica (Mettler Toledo AB204®-Suíça), 
tricotomizados e colocados em decúbito dorsal. Seguiu-
se incisão na parede abdomino-pélvica e exposição do 
complexo urogenital com dissecação da bexiga e uretra 
com auxílio de lupa cirúrgica. Seguindo sua retirada, o 
complexo urogenital foi submerso em solução de Bouin 
(solução aquosa preparada com ácido pícrico 75 ml - 
Reagen–Rio de Janeiro–RJ–Brasil, formol 25 ml - Lafan 
Química Fina Ltda-Rio de Janeiro-RJ–Brasil e ácido 
acético glacial 5 ml Merck–Rio de Janeiro–RJ–Brasil) 
sendo deixado por toda a noite. 

Após fixação, os tecidos permaneceram (em 
geladeira a 10ºC) em álcool 70%, o qual foi trocado 
durante uma semana até que todo o excesso de ácido 
pícrico fosse retirado. Após o procedimento cirúrgico, o 
complexo bexiga urinária e uretra, de ambos os grupos, 
foi fixado imediatamente em solução de Bouin, 
preparada com ácido pícrico 75 ml (Reagen–Rio de 
Janeiro–RJ–Brasil), formol 25 ml (Lafan Química Fina 
Ltda-Rio de Janeiro-RJ–Brasil) e ácido acético glacial 
5ml (Merck–Rio de Janeiro–RJ–Brasil) por doze horas. 
Após a fixação, os tecidos permaneceram em álcool 70% 
(Reagen–Rio de Janeiro–RJ–Brasil) até a retirada de 
todo o excesso de fixador Bouin e sofreram desidratação 
em uma série crescente de álcoois (álcool 80% - duas 
vezes, álcool absoluto–três vezes; 1 a 2 horas cada) 
(Reagen–Rio de Janeiro–RJ–Brasil). Posteriormente, o 
material foi diafanizado com xilol por 2 horas. Após essa 
etapa, os fragmentos foram colocados em parafina a 
56°C (Synth®–Diadema–SP-Brasil) por uma hora e 
emblocados. A seguir, o material foi seccionado em 
micrótomo (Lupe MRP03®-São Paulo-SP-Brasil) 
obtendo-se amostras. Posteriormente, os cortes foram 
colocados e montados em lâminas albuminizadas com 
espessura de 5 micrômetros (Vislabor–Itatiba-
SP–Brasil) e levados para estufa (Fanem–São Paulo-
SP–Brasil) com temperatura de 60°C. Finalmente, as 
lâminas foram coradas com Picrossirius-hematoxilina 
para fibras colágenas e Verhoeff para fibras elásticas e 
posteriormente fotografadas em fotomicroscópio 
(Olympus) com luz polarizada. 

A quantificação das fibras elásticas e colágenas 
foi realizada a partir das imagens digitalizadas e 
expostas em computador com tela plana. Para o estudo 
morfométrico do tecido colágeno foram utilizadas 
medidas para determinação quantitativa das frações de 
volume (Vv) ocupadas pelas fibras na JVU. Para a 
mensuração, foi utilizado um retículo de 280 pontos, 
sendo este uma confecção adaptada segundo a 
contagem de pontos de Weibel (onde se avaliou os pontos 
das intersecções do retículo sobre as áreas analisadas de 
cada amostra, transformando estes pontos em volume 
celular - Figura A). As medidas foram realizadas através 

da contagem dos pontos localizados sobre as fibras 
colágenas, num total de 17 campos. As frações de volume 
ocupadas pelas fibras colágenas em relação ao campo 
total foram calculadas usando-se a seguinte fórmula: Vv 
= p/P Vv = densidade de volume ou fração de volume (%) 
p = número de pontos sobre as fibras colágenas P = 
número total de pontos no campo (no caso, 247). Para a 
mensuração das fibras elásticas foi utilizado um retículo 
contendo 280 quadriláteros (Figura B). As medidas das 
densidades foram realizadas através da contagem do 
número total de fibras em relação à área contendo fibras 
no campo analisado (número de quadriláteros contendo 
fibras), num total de 18 campos, usando-se a seguinte 
fórmula: Vv= F/A Vv= densidade F= número total de 
fibras elásticas A= área (número de quadriláteros 
contendo fibras). 

Os dados estatísticos foram descritos através de 
médias e desvio-padrão. Foram testados quanto à 
normalidade através do teste de Kolmogorov-Smirnov e 
como apresentaram distribuição normal, foi utilizado o 
teste T de Student para comparação entre machos e 
fêmeas. O nível de Significância assumido foi de 5% e o 
software utilizado para análise foi o SAS versão 8.2.

Figura A:  1= ponto no campo; 2= ponto sobre fibra elástica.

Figura B:  1= Fibra elástica; 2= quadrilátero com fibra.
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Figuras 1 a 6:
picrosssirius-hematoxilina sob luz polarizada para 
observação das fibras de colágeno. Figuras: 1,2,3 ratas e 4,5,6 
ratos. Figuras 1 e 4: região da bexiga urinária (B), transição da 
bexiga urinária (JVU) e uretra(U). Figuras 2 e 5: observa-se 
maior concentração de colágeno tipo I nos machos (I) e 
colágeno do tipo  III nas fêmeas (III). Figuras 3 e 6: nas fêmeas, 
as fibras de colágeno aparentam estar organizadas e com 
disposições alternadas (disposição longitudinal (L) fibras do 
tipo I, e transversal (T) fibras do tipo III). Nos machos, as fibras 
de colágeno parecem não ter a mesma organização que nas 
fêmeas, apresentando-se com disposição mista (M).

 Fotomicrografias da JVU com coloração de 

Figuras 7 a 10:
Verhoeff para observação das fibras elásticas. Figuras 7,8 
ratas e 9,10 ratos. Figuras 7 e 9: região da bexiga urinária (B) 
transição da bexiga urinária (JVU) e uretra (U). Figura 8 
observam-se fibras elásticas esparsas (F1). Figura 10: fibras 
elásticas concentradas (F2) próximas às fibras musculares 
(FM).

 Fotomicrografias da JVU com coloração de 

Gráfico 1:
pontos segundo o gênero dos ratos - fibras colágenas.

 Distribuição do número de pontos e do percentual de 

Gráfico 2:
segundo o gênero dos ratos.

 Distribuição da densidade de fibras elásticas 

As análises dos resultados referentes à 
microscopia mostram a presença dos tecidos 
fibroelásticos e colágeno em toda a junção vésico-uretral, 
com diferentes disposições e concentrações desses tecidos 
entre machos e fêmeas. Dentre as colorações utilizadas, 
todas evidenciaram de forma satisfatória as fibras do 
sistema elástico (coloração Verhoeff) e do tecido 
colágeno (Picrossirius-hematoxilina). No estudo 
morfométrico dos campos fotografados, a concentração 
de fibras colágenas apresentou-se maior nos machos 
(Figuras 4 a 6) do que nas fêmeas (Figuras 1 a 3). Houve 
diferença significativa no número de pontos entre fêmeas 
e machos, sendo a média de pontos nas fêmeas de 98.38 ± 
32.03, e nos machos de 168.56 ± 22.61 (p <0,0001). 

A diferença também foi significativa no 
percentual de pontos, superior nos machos (68.33±9.22) 
do que nas fêmeas (39.38 ±13.11) (Tabela 1 e Gráfico 1). 
Em relação às fibras elásticas, observou-se que as 
mesmas apresentam-se tortuosas, e se dispuseram de 
maneira mais concentrada quando próximas às fibras 
musculares. Além disso, foram mais concentradas em 
certas regiões nos machos (Figuras 9 e 10), sendo que nas 
fêmeas apresentaram-se mais espaçadas (Figuras 7 e 8). 

O número de fibras elásticas também foi 
superior nos machos, assim como sua densidade (Tabela 
2 e Gráficos 2 e 3). Apesar de a média ser superior nos 
machos, tanto na densidade quanto no número de fibras, 
não foram detectadas diferenças significativas na 
densidade e no número de fibras entre machos e fêmeas 
(p > 0.05).

RESULTADOS
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Outro terço é exercido pelo componente vascular e o 
terço restante é atribuído à musculatura lisa e aos 
tecidos conjuntivos, uretral e pára-uretral. Assim, dado 
o relevante papel do tecido conjuntivo como base 
anatômica da continência urinária normal, com seu 
estudo, através da análise da concentração dessas 
fibras, nos dois gêneros, pode-se inferir a relação com a 
incontinência urinária e a maior prevalência desse 
distúrbio no sexo feminino. No presente trabalho, os 
resultados demonstraram diferenças na quantidade e 
concentração das fibras elásticas e colágenas entre 
machos e fêmeas. 

Estudos fazendo tal comparação não têm sido 
descritos na literatura. As fibras elásticas presentes no 
trato urinário têm sido menos estudadas. Entretanto, 
um trabalho recente analisou a diferença entre as 
concentrações de fibras elásticas em ratas de diferentes 
idades. Esse trabalho mostrou que em todas as faixas 
etárias estudadas (grupos neonato, adulto e velho) 
estão presentes todos os tipos de fibras elásticas do 
sistema elástico, e concluiu que o sistema elástico da JVU 
não é um componente que determina o aparecimento 
da incontinência urinária no processo fisiológico do 
envelhecimento. As fibras elásticas possuem 
propriedade de esticarem fácil e rapidamente e de 
retornarem ao seu estado inicial com o mínimo de perda 
de energia. 

Assim, a partir de todo o conhecimento do 
papel das fibras elásticas no mecanismo da continência, 
procurou-se demonstrar a correlação dessa função à 
maior presença de distúrbios de incontinência no sexo 
feminino. No presente estudo, apesar de não serem 
detectadas diferenças com significado estatístico, tanto 
a média do número de fibras quanto a densidade das 
fibras elásticas foi maior nos machos, em relação às 
fêmeas.  A concentração de fibras colágenas 
apresentou-se maior nos machos do que nas fêmeas, 

38com diferença significativa. Lapides  apontou que o 
colágeno, um dos principais constituintes dos 
ligamentos, fáscias e tecidos peri-uretrais, é em parte 
responsável pelo suporte à base da bexiga e ao colo 

39vesical. Keane et al.  notaram que mulheres com 
incontinência urinária possuem significativamente 
menos colágeno em seus tecidos periuretrais. 

Assim sendo, considerando-se que essas fibras 
têm um papel na continência e que machos apresentam 
maior concentração de fibras do que as fêmeas, 
acredita-se, com o presente estudo, que haja uma 
possível relação dessas fibras com o mecanismo de 
continência urinária, corroborando com a literatura.

Esse estudo foi financiado pelo CNPq-PIBIC. 
Agradecemos a todos que auxiliaram neste estudo, em 
especial ao nosso orientador Professor Cesar Carvalho, 
bem como à Damaris, Sílvio e Juliano.

A incontinência urinária é uma condição 
prevalente que determina significantes aspectos 
médicos e sociais. Constitui importante problema de 
saúde pública, com grande impacto na qualidade de 

25-31vida . No mecanismo de continência, a matriz 
extracelular da JVU mostra-se essencial. As fibras 
elásticas e as fibras colágenas são descritas em todo o 
trato urinário, com características funcionais e 

32estruturais distintas . Se por um lado as fibras de 
colágeno conferem resistência ao tecido, por outro, as 
fibras elásticas são essenciais na manutenção das 

33propriedades elásticas da matriz . Além disso, são 
responsáveis pela distensão reversível do tecido 
conjuntivo, exibindo deformação elástica e são capazes 
de armazenar energia para restaurar a sua 

34-36 37configuração original . Reisdoerfer , ao estudar os 
componentes da pressão intrauretral, demonstraram 
que a musculatura estriada da uretra e o assoalho 
pélvico são responsáveis por um terço desta pressão.   

Gráfico 3:
gênero dos ratos.

 Distribuição do número de fibras elásticas segundo o 

Tabela 1: Estudo das Fibras Colágenos.

Tabela 2: Estudo das Fibras Elásticas.

DISCUSSÃO
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Sabe-se que a Myrcia guianensis possui 
propriedades antidiabéticas, porém, poucos estudos 
foram realizados descrevendo sua ação metabólica. Este 
estudo foi realizado com o intuito de se investigar os 
efeitos da infusão de folhas de Myrcia guianensis na 
glicemia e lipemia de ratos diabéticos induzidos por 
estreptozocina. O chá foi administrado aos animais por 
15 dias e, periodicamente no 1º, 7º e 15º dia, os mesmos 
foram submetidos a uma sobrecarga de glicose (teste de 
tolerância à glicose) com acompanhamento dos 
parâmetros: peso, glicemia de jejum e lipídeos 
(triglicérides séricos totais e colesterol total). Amostras 
de tecido do fígado e jejuno foram retiradas ao fim dos

testes para análise histopatológica sem que qualquer 
alteração tenha sido encontrada. Em animais normais, 
um importante efeito hipoglicemiante foi induzido com 
a infusão, mesmo quando submetidos à sobrecarga de 
glicose. Uma queda mais sutil na glicemia foi observada 
durante todo o tratamento nos animais diabéticos 
submetidos à infusão, embora, não tenham sido 
observadas diferenças significativas. A principal 
alteração no metabolismo dos lipídeos ocorreu com os 
valores de triglicerídeos, os quais apresentaram uma 
diminuição nos níveis séricos nos animais normais e 
uma queda ainda maior nos diabéticos. Ao final do 
experimento, houve um decréscimo de ganho de peso 
nos animais diabéticos, sugerindo uma possível 
influência da infusão nos efeitos catabólicos 
desencadeados pelo diabetes mellitus. Os resultados 
apresentados confirmam a ação hipoglicemiante da 
infusão de Myrcia guianensis, revelaram sua ação 
hipotrigliceridemiante, a baixa toxicidade hepática e 
jejunal, sugerindo interessante potencial como 
ferramenta terapêutica alternativa para o tratamento 
do Diabetes mellitus.

Effect of Myrcia guianensis (Pedra-ume-caa) infusion
on Wistar rat glycemia and lipidemia.
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     ARTIGO ORIGINAL

Myrcia guianensis is claimed to have anti-
diabetic properties, however few studies aimed on 
describing its specific metabolic action. The present 
study was conducted to investigate the effect of Myrcia 
guianensis on the glycemia and lipidemia of 
streptozotocin-diabetic rats. The animals were treated 
with Myrcia guianensis leaf infusion for 15 days and, 

st th thperiodically, on the 1 , 7 , and 15  day, were exposed to 
a glucose overload (glucose tolerance test) and 
biochemical analysis as fasting glycemia and lipids 
(serum triglycerides and total cholesterol) were 
performed as well the weight measurement. Samples of 
liver and jejunum tissues were collected, at the end of 
the trial, for histopathological analysis. In normal 
animals, an important hypoglycemic effect induced by 
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Diabetes Mellitus (DM) can be considered a 
heterogeneous syndrome characterized by an endocrine 
imbalance of the organism. Metabolic abnormalities 
trigger important consequences in carbohydrate, lipid 
and protein metabolism. Lipid abnormalities in diabetic 
patients are likely to play an important role in the 

1 - 6development of atherogenesis . Furthermore, 
considering both types (1 and 2), the most common 
cause of death in diabetic people is cardiovascular 

5,7-10disease . It has long been known that a reduction in 
hyperglycemia decreases the risk of micro vascular 
complications and is very likely to reduce the risk of 

5,11-13macrovascular complications . In this context, the 
study of the hypoglycemic effect of medicinal plants, as 
well as the investigation of their action on lipid 
metabolism, are relevant. 

Through the years, many drugs have been used 
14-16in DM treatment. Insulin use began in 1921 ; oral 

hypoglycemic agents have been part of the 
pharmaceutical therapeutic arsenal since the early 

141940's .
However, the use of medicinal plants with 

hypoglycemic properties dates back much earlier than 
that. The use of plants in diabetes treatment dates from 
the Ebers papyrus (around 1550 BC). More than 400 
species of vegetables have been described as anti-

17-19diabetic . In Brazil, more than sixty vegetables have 
19-24been used orally based on its hypoglycemic effects . 

Since their effectiveness, minimal side effects 
and relatively low prices, the anti-diabetic plants may 
become an interesting alternative to classic anti-

25,26diabetic agents . Therefore, studies are strongly 
necessary to investigate the use of phytotherapics with 
hypoglycemic effects, which also decrease the lipid 
alteration, associated with DM. Such studies may lead to 
the discovery of a drug that reduces these important 

14,27causes of cardiovascular risk .
The genera Myrcia, angiospermae, Myrtaceae 

Jussieu family, commonly known as Pedra-ume-caa, 

vegetable insulin, cambuí or cambuim, is a plant with 
hypotensive and anti-diarrheic effects, though mainly, 
an assured hypoglycemic effect. 

Many studies have described the anti-diabetic 
18,28,31-33effect of various species of Myrcia In 1929, Toledo . 

described the hypoglycemic effect of Myrcia 
(23) 31sphaerocarpa for the first time . Grüne (1979)  

suggested this effect was due to the inhibition of the 
intestinal absorption of glucose induced by the plant, 
according to animal-based research. Yoshikawa et al. 

32 33(1998) and Matsuda et al. (2002)  observed that 
Myrcia multiflora derivatives are potent aldose 
reductase and alpha-glucosidase inhibitors. 

The present study suggests the evaluation of 
the Myrcia guianensis plant effects on fasting glycemia, 
post oral glucose overload glycemia and cholesterol 
and triglycerides blood levels in Wistar streptozotocin-
diabetic rats.  During a 15-day period, the animals were 
treated with an infusion of Myrcia guianensis leaves.

Materials
Myrcia guianensis dried leaves were obtained 

from the Amazon Forest and identified by 
morphological analysis. 

Infusion preparation 
4g of dried leaves of Myrcia guianensis were added to 
300 ml of boiling water and infusion was allowed for 15 

14 minutes, according to Bragança (1996) and 
34Swanston-Flatt et al. (1990) . The animals from groups 

2 and 4 received 0.42 mL infusion/100g of weight/day, 
corresponding to 0.0028g of the active principle of the 

14plant . Myrcia guianensis infusion was administered 
orally and always at the same time for 15 days. The 
control group (Group 1) and Group 3 received the same 
amount of distilled water at the same time for the same 
period. All animals received the infusion or water 
through a hand-made metal curve-feeding syringe. On 
the days of glucose overload administration (1st, 8th 
and 15th days) the time of administration was 
observed. The animals were given first the glucose 
solution; then the water or infusion and, finally, the 

35timed blood samples were collected .

Animals 
All experiments were performed on male 

Wistar rats aged 5 to 8 weeks (130g - 160g) (the 
according to experimental ethics procedures/ COBEA). 
The animals were acclimatized for 1-2 weeks before 
being used in the experiments, and given standard 
pelleted diet and ad libitum water They were randomly 
selected and kept in plastic cages (2 animals/cage) and 
maintained under a constant 12 hour light/12 hour 
dark cycle, at an environmental temperature of 21-

o25 C. 
The randomly selected animals were 

organized in 4 groups, 6 animals per group, totaling 32 

the infusion was observed even when submitted to 
glucose overload. A slight decrease in glycemia 
occurred throughout the entire treatment in the 
diabetic animals that were given the infusion, even 
though no significant differences were found. The main 
influence of the infusion on lipid metabolism 
concerned triglycerides values, triggering lower levels 
in normal animals and higher levels in diabetic 
animals. Later weight evaluation of the diabetic 
animals showed a lower increase in values, suggesting 
a possible influence of the infusion on catabolic effects 
triggered by diabetes. The results confirm the 
hypoglycemic Myrcea guianensis infusion action, 
reveling a hypotriglyceridemic action and a low 
hepatic and jejunum toxicity, suggesting to be an 
interesting  alternative therapeutic  tool in Diabetes 
mellitus treatment.

MATERIALS AND METHODS

INTRODUCTION
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and fourth day after STZ administration, and was 
confirmed by daily fast glycemic monitoring. After 
induction, the animals showed classical symptoms of 
type 1 DM, such as, hyperphagia, polydipsia and loss of 
body weight. Control diabetic animals showed an 
average glycemia of 363  27 mg/dL, while non-diabetic 
animals, which were given water, showed an average 
152  8 mg/dL, at the beginning of the treatment, on the 
fourth day after induction. 

st th th
Glycemia was verified on the 1 , 8  and 15  

days and followed a consistent pattern all over the 
experiment. Analysis of the GTT of normal animals, on 
the last day of treatment (Figure 1), showed that Group 
2 animals always showed lower glycemia levels than 
those of Group 1. The referred analysis also indicated 
that this reduction was significant (p < 0.001 for the 
times T and T  and p < 0.01 for T , and that, both 15 30 60)

animal groups, had their glycemic peaks at T  In 15.

normal animals, we observed an important 
hypoglycemic effect induced by the infusion, even when 
submitted to glucose overload (T  in Figure 1).15

Glycemia occurrence in the diabetic animals 
st thsubjected to glucose overload on the 1  (A), 8  (B) and 

th
15  (C) days of treatment is shown in figure 2. On the 
first day, a significant difference of 0.05 (*) between the 
glycemic curve of animals that were given water (Group 
3) or the infusion (Group 4), at 15, 60 and 120 min, could 
be observed. Even though there is no significant 
statistical difference between glycemia levels for groups 
3 and 4, at any other given time, a faint decrease in the 
glycemia of Group 4 could be noted. The levels of 
glycemia in the diabetic animals (Groups 3 and 4) were 
significantly different from the ones found in normal 
animals (Groups 1 and 2), and their peak occurred at T30 

in the diabetic glycemic curves, i.e., a later peak, 
characteristic of DM, which reflects a lack of insulin.

The present results are in agreement with 
32

Yoshikawa et al. (1998)  work that showed the 
methanolic extract and ethyl acetate-soluble portions of 
the leaves of Myrcia multiflora DC plant also inhibited 
the increase of serum glucose level in sucrose-loaded 
rats and in alloxan-induced diabetic mice. Also Pepato 

28et al. (1993) , found a positive effect of the diabetic state 
of streptozotocin-diabetic rats treated with aqueous 
leaf extracts of Myrcia uniflora which presented 
reduced hyperglycaemia, polyphagia, polydipsia, urine 
volume and the urinary excretion of glucose and urea. In 

38
contrast, Russo et al. (1990) , found that Myrcia 
uniflora infusion given to a group of healthy subjects 
and a group of type II diabetic patients showed no acute 
or chronic effects on plasma glucose levels or glycated 
haemoglobin in either group. The differences in results 
found in those works, could be explained by the amount 
of extract used, by the extraction of infusion 
preparation, the species studied or other protocol 
influences.

As observed in here, the data suggest that the 
intestinal absorption of glucose was inhibited by Myrcia 
guianesis as it was described to other Myrcia species: 

animals. The control group (Group 1) consisted of 
normal animals that received water throughout 
treatment period. Group 2 consisted of normal animals 
treated with Myrcia guianensis infusion. Groups 3 and 4 
were formed by diabetic animals that were given  water 
or the infusion, respectively.

Induction of experimental DM
Animals from Groups 3 and 4, fasting overnight, 

became diabetic after a single dose of streptozotocin 
-1

(STZ) (60 mg kg , i.p.). The STZ was freshly dissolved in 
citrate buffer (0.01M, pH 4.5) and kept at low 

36
temperature prior to use . Diabetes was confirmed in 
the STZ-treated rats, by means of daily measurement of 
the fasting blood glucose concentration. Animals had 
free access to food and water after STZ administration.

GTT in normal and STZ-diabetic Wistar mice
Prior to the glucose tolerance test (GTT), the 

rats were overnight fasted. The oral glucose overload 
was performed with 50% glucose solution in a ratio of 

-137 3.0 g.kg  and distilled water or Myrcia guianensis 
infusion was immediately administered. Blood samples 
were collected before the glucose load, at zero time, and 
at 30, 60 and 120 minutes later.

Biochemical analysis of blood
Peripheral blood samples from the tail vein at 

intervals of 7 days, so that glycemia was measured at the 
4 times described above and serum triglycerides and 
cholesterol levels were measured only during fasting.

All biochemical parameters were enzymatically 
determined by Accutrend GTC, Roche Diagnostics GmbH, 
d-68298 Mannheim-Germany, with the range of glucose 
values equal to 20 and 600mg/dL (1.1-33.3 mmol/L), 
triglycerides equal to 70 and 600mg/dL (0.8-6.86 
mmol/L) and total cholesterol ranging from 150 to 300 
mg/dL (3.88 a 7.76 mmol/L).

Histopathological analysis
th

At the end of the treatment period (15  day), 
pieces of liver and jejunum were extracted from 
randomly chosen animals, from each of the 4 groups, and 
kept in buffered formol 10% solution and performed for 
histological analysis.

Statistical analysis
The results are shown as means  SEM with n = 6. 

Changes in the body weight, blood glucose, total 
cholesterol and triglycerides were compared by 
parametric ANOVA test followed by Tukey test. á-values 
of 0.05, p<0.05 (*); p<0.01 (**) and p<0.001 (***) were 
considered significant.

Glycemic Evaluation
The induction of DM performed as described 

above (Material and Methods) occurred between the 
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32,33  28Myrcia multiflora DC and Myrcia uniflora . It can be 
explained due to the action of flavanone glucosides 
(myrciacitrins I and II) and acetophenone glucosides 
(myrciaphenones A and B) that show an inhibitory 
activity on aldose reductase and alpha-glucosidase 
enzymes, as were identified in Myrcia multiflora DC 

33extracts . Aldose reductase inhibition is a quite 
interesting pharmacological target of action since it has 
been identified as the first enzyme involved in the polyol 
pathway of glucose metabolism which converts glucose 
into sorbitol, linked to tissue-based pathologies 

39associated with diabetes complications . On the other 
hand, alpha-glicosidase inhibition directly decreases 
glucose intestinal absorption, justifying the results 
presented in Figures 1 and 2.

Lipid Evaluation 
The most common profile of lipid alteration in 

humans and rats with a diabetic condition is 
hypertriglyceridemia, low HDL-cholesterol and 

3-5,40increased LDL-cholesterol levels .
In these research, the levels of total cholesterol, 

for all samples, in any given treatment group, were 
lower than the detection limit used (150mg/dL). This 
result is acceptable since previous studies have showed 

41,42that total cholesterol values are not affected by DM .  
Furthermore, colesterol values lower than 150 mg/dL 
are expected in normal and diabetic Wistar rats as 

43-45described in other researches .  The most probable 
cholesterol alterations would be a decrease in HDL-
cholesterol fractions in addition to an increase in 

5,40,46triglycerides levels . 
Nevertheless triglycerides values suffered 

significant alteration. Figure 3 describes the 
triglyceridemia of normal and diabetic animals that 
received water and infusion during the 15-day 
experiment. As expected, a significant increase in 
triglyceridemia was found in diabetic animals (Groups 3 
and 4). Comparison of TG values from diabetic and 
normal animals show that TG levels were higher in 
diabetic animals than in normal animals, at all times, 
with values significantly higher (p< 0.001) for Group 4. 
Hypertriglyceridemia is one of the most common 

3-6, 26, 40, 47abnormalities found in DM , because of the higher 
VLDL liver production and the decrease in its 

40,47clearance . When considering the normal animals 
(Groups 1 and 2), a significant increase (p<0.001) in TG 

st thlevels from the 1  to the 15  day can be seen. We also 
noted that TG values were always lower for the animals 
of Group 2 than those of Group 1, with a significant 

th difference only on the 15 day (p<0.001). This fact 
suggests that the infusion may disturb normal lipid 
metabolism, retreating serum TG, which may be related 
to hypoglicemic effect of Myrcia guianensis, that could 
decreases the substrate proffer for liver TG synthesis. 

Unlike the normal animals, Group 3 animals 
showed TG values significantly lower than the animals 

stgiven the infusion (Group 4) (p<0.01), on the 1  day of 

treatment. Such situation was observed in the whole 
period of the treatment, with no variance of statistical 
significance. The different profile of TG in diabetic and 
normal animals treated with infusion suggests that 
hypertriglyceridemic effect of DM is more efficient than 
the action of the infusion.

It can be conceivable that the presence of 
flavonoids in Mycia guianensis infusion can contribute 
to TG levels decrease. Several researchers have 
demonstrated that flavonoids act as reducers of lipid 

40,44,48-50activities . It has been reported that Myrcia 
multiflora has flavonoids (myrciacitrins, quercitrin, 
desmanthin-1 and guaiajaverin) besides flavanone 
glucosides (myrciacitrins I and II) and acetophenones 

32glucosides (myrciaphenones A and B) . Studies with 
flavonoids are underway to further elucidate their 
mechanism of action.

Weight Evaluation 
Weight increment during treatment is 

demonstrated in percentages in Figure 4. Normal 
animals increased significantly their weights from the 

st th 1  to the 15 day of treatment (p<0.001). However, no 
statistical difference was found in the comparison with 
normal animals given the infusion or water. In contrast, 
diabetic animals had no significant weight gain during 
the 15 days of the treatment, in accordance with the 
catabolic state prevailing in DM. The only significant 
difference (p<0.05) observed in this parameter 

thoccurred on the 15  day, during which the weight of 
animals given the infusion was higher than that of the 
animals given water, suggesting a possible protection 
from the catabolic effects triggered by the infusion.

Histopathological analysis
Histopathological analysis did not show any 

alteration in either of the two types of tissue specimens 
analyzed, liver or jejunum, suggesting that the Myrcia 
guianensis infusion, at least, considering the conditions 
performed in these experiment, has low toxicity.
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Figure 1: Glycemic Tolerance Test (GTT) in normal animals on 
the 15th day of treatment. Glycemic values of rats that were 
given water (Group 1) or Myrcia guianensis infusion (Group 
2) at zero time and 15, 30, 60 and 120 minutes after glucose 
overload.
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Figure 2: Glycemic Tolerance Test (GTT) in diabetic animals on 
st th ththe 1 (A), 8  (B) and 15  (C) day of treatment. Glycemic values 

of diabetic rats that were given water (Group 3) or Myrcia 
guianensis infusion (Group 4) at zero time and 15, 30, 60 and 
120 minutes after glucose overload. 

Figure 3: Triglyceridemia of normal and diabetic animals on 
the 1st, 8th and 15th day of treatment. Triglycerides values 
for rats given water or Myrcia guianensis infusion during 
fasting (T0). 

Figure 4: Weight evolution during treatment. Weight of 
st th thnormal and diabetic animals on the 1 , 8  e 15  days of 

treatment. 
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O  x e r o d e r m a  p i g m e n t o s o  é  u m a  
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 foi avaliar 
a incidência da doença na região de Jundiaí, estado de 
São Paulo, 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 quais são as características 
clínicas apresentadas através de sua evolução clínica, 
na região de Jundiaí. Obtivemos quatro pacientes com o 

diagnóstico de xeroderma pigmentoso, 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.

The xeroderma pigmentosum is a rare 
genodermatosis, of autosomal recessive which 
combines an extreme photosensitivity to a failure in 
excision and DNA repair. These factors together 
promote a range of skin abnormalities, as reflected by 
varying degrees of injuries and cancers in areas exposed 
to sunlight, as well as ocular and neurological disorders. 
The aim of this study was to evaluate the incidence of 
this disease in the city of Jundiaí and around it, and 
genetically to determine clinical type of lesion in 
affected patients. The study lasted for one year and was 
developed based on the characteristics and clinical 
manifestations of disease, dividing the patients into 
groups with the same manifestations and degeneration 
presented. Thus, it was possible to establish a possible 
mutation occurred in the region and see what are the 
clinical features presented by its clinical evolut ion. 
Returned four patients diagnosed with xeroderma 
pigmentosum, and there was one death during the 
study. Due to the evolution of neoplastic disease and its 
consequences, the most important precaution is to 
protect yourself from exposure to ultraviolet radiation, 
making the continuous ambulatory monitoring for 
early control of suspicious lesions.

O Xeroderma Pigmentoso (XP) é uma doença 
hereditária autossômica recessiva rara, que afeta 
igualmente ambos os sexos, sendo caracterizada por um 
defeito de reparo nas lesões de DNA induzidas pela 

1,2radiação ultravioleta . As lesões causadas no DNA das 
células pela luz solar são normalmente restauradas por 
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um mecanismo celular denominado de reparo por 
excisão de nucleotídeos, existindo diversos genes 
envolvidos nesse sistema de reparo e sendo distribuídos 

1,3,4na forma clássica e variante da doença . Na forma 
clássica existem sete grupos de complementação com 
deficiência no reparo da excisão (XPA, XPB, XPC, XPD, 
XPE, XPF, XPG), além de ocorrer em cerca de 20% dos 
casos a forma variante do xeroderma, em que as células 
XPV realizam normalmente os processos de reparação 
por excisão de nucleotídeos, mas são deficientes na 
replicação do DNA danificado pela radiação 

1,3-7ultravioleta . A classificação dos tipos de XP pode ser 
observada na Tabela 1. 

A doença é caracterizada por extrema 
fotossensibilidade e elevada incidência precoce de lesões 
degenerativas na pele exposta, tais como sardas, 
manchas e diversos cânceres de pele induzidos pela luz 
solar, podendo também estar associadas com 

2,6-deteriorizações oculares e neurológicas progressivas
10. Os pacientes com XP têm um risco aumentado de 1000 
vezes na suscetibilidade ao desenvolvimento de 
carcinoma espinocelular, basocelular e melanoma, 

11quando comparados com a população normal . O XP 
ocorre com uma frequência mais elevada no Japão 
(1:40.000) do que no Estados Unidos e Europa 
(1:250.000), além de apresentar maior prevalência nas 

10populações com elevada taxa de consanguinidade . 
Há uma correlação entre os diferentes tipos de XP 

com as manifestações clínicas observadas, podendo 
gerar, dependendo da mutação gênica que tenha 
ocorrido, alterações cutâneas, oftalmológicas ou 

1 , 2 , 9 - 1 2neurológicas .  O grupo mais comum de 
complementação é o XPC, encontrado na Europa, África 
e Estados Unidos, possuindo forte associação com câncer 
de pele precoce do tipo melanoma e alterações 

1oftalmológicas . Já a mutação do gene XPA é mais 
comum no Japão e está associada com câncer de pele do 

1,9tipo não-melanoma e alterações neurológicas , 
podendo também até um quarto da população japonesa 

10afetada possuir a doença na forma variante . As lesões 
cutâneas nas áreas de exposição solar já estão presentes 
nos primeiros anos de vida, evoluindo de forma lenta e 
progressiva durante a evolução clínica da doença. Os 
indivíduos com 18 meses de vida portadores de XP já 
possuem em 50% dos casos algum tipo de lesão 
dermatológica, aumentando essa taxa em 75% aos 

2quatro anos, e em 95% aos quinze anos de idade . A 
média de idade do início do câncer de pele em pacientes 
com XP foi determinado em até 10 anos, sendo o olho o 
segundo órgão mais importante a sofrer danos 
induzidos pela luz solar, com até 80% dos indivíduos 
acometidos e gerando alterações que incluem fotofobia, 
conjuntivite crônica, opacidade da córnea e o 

2,11desenvolvimento de tumores oculares .
Envolvimento neurológico progressivo foi 

encontrado em cerca de 20-30% dos pacientes, 
apresentando alterações tais como microcefalia, ataxia, 
diminuição ou perda dos reflexos motores ,  

2,11espasticidade, surdez e retardo mental . Observou- se 
através de estudos que há uma correlação entre as 
doenças que possuem defeitos de reparo do DNA, 
possuindo forte associação em pacientes com XP e 
também com tricotiodistrofia, síndrome de Cockayne, 
síndrome de Aicardi-Goutières, anemia de Fanconi, 
câncer de cólon hereditário sem polipose, síndrome de 
We r n e r ,  s í n d r o m e  d e  B l o o m  o u  a t a x i a  

8,11telangiectásica . Também foi demonstrada a ação da 
carcinogênese no sinergismo entre o XP e a infecção 

4pelo HPV 16 .
Dessa forma, esse estudo pode ser considerado 

pioneiro e tem o intuito de avaliar a incidência da 
doença na região de Jundiaí, determinando clínica e 
geneticamente o tipo de lesão nos pacientes 
acometidos. Dessa forma, será possível estudar e 
conhecer os tipos de alterações clínicas que os 
indivíduos afetados estarão sujeitos na evolução da 
doença, além de contribuir para a melhora do 
diagnóstico, prevenção, esclarecimento e qualidade de 
vida dos pacientes.

Todo o trabalho foi desenvolvido no 
Ambulatório de Especialidades da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí, na cidade de Jundiaí, estado de São 
Paulo, em parceria com o Departamento de Genética 
da Universidade Federal de São Paulo, além da 
colaboração do Ambulatório da disciplina de 
Dermatologia do Hospital do Juqueri na cidade de 
Franco da Rocha, que é vinculado à Faculdade de 
Medicina de Jundiaí e integrado ao sistema SUS.

O período de realização do trabalho foi de um 
ano, sendo que para sua execução ocorreu o 
rastreamento e o estudo de todos os casos existentes 
com o diagnóstico confirmado da doença na região de 
Jundiaí, além do acompanhamento prospectivo de 
novos casos decorrentes nesse período da pesquisa. 
Após coletarmos todos os casos comprovados da 
doença através da história clínica de fotossensibilidade 
e presença de lesões com confirmação histológica de 
malignidades cutâneas, convocamos os pacientes no 
ambulatório de especialidades da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí e iniciamos a investigação 
completa da doença. Para o início da realização do 
trabalho, houve a aprovação da Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa e a elaboração do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido para todos os 
envolvidos no estudo.

Primeiramente, realizamos a anamnese com o 
exame físico geral e específico de todos os pacientes, 
subdividindo-os clinicamente em grupos com as 
mesmas alterações apresentadas. Documentamos 
através de fotos todas as lesões de pele para o 
acompanhamento e estudo da doença, além de 
realizarmos a coleta de todos os resultados de 
anatomopatológico das lesões. Essa fase do trabalho 
possibilitou o agrupamento genético dos pacientes com 
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No período estudado, foram identificados na 
região de Jundiaí quatro pacientes portadores de XP, 
sendo que todos realizavam acompanhamento 
ambulatorial da doença, dos quais um foi a óbito 
durante o estudo. 

Na paciente M.G.T.S. (paciente 1), sexo feminino, 
39 anos, procedente da cidade de Caieiras – SP, o início 
das lesões de pele e da fotossensibilidade ocorreu aos 
cinco anos de idade, com o surgimento de várias sardas 
nos locais de exposição solar. Aos dezoito anos surgiram 
feridas no nariz com aspecto de vesículas, sendo 
realizadas biópsias e diagnosticado carcinoma 
basocelular. Ao longo dos anos já foram realizadas mais 
de dez biópsias na face e nos membros superiores, com 
confirmação de carcinoma basocelular e espinocelular. 
Há também acometimento ocular, com a presença de 
conjuntivite crônica e lacrimejamento desde os 20 anos 
de idade, não apresentando nenhuma queixa e sinal de 
envolvimento neurológico. A paciente apresenta nove 
irmãos, sendo dois portadores de XP, além de possuir 
uma filha com 15 anos de idade e presença de sardas em 
região de face, confirmando a predisposição genética da 
doença, sem a ocorrência de parentes consanguíneos. 
Entretanto, os dois irmãos não foram incluídos no 
estudo, pois não foram localizados e a filha realiza 
acompanhamento no ambulatório de dermatologia, 
sendo descartada a doença até o momento. 

Na paciente T.F. (paciente 2), sexo feminino, 27 
anos, procedente da cidade de Jundiaí – SP, o início do 
quadro ocorreu com o diagnóstico de anemia de Fanconi 
aos sete anos de idade. Aos quatorze anos iniciaram-se 
sardas e lesões suspeitas de pele nas áreas de exposição 
solar, sendo diagnosticado XP através do quadro clínico 
e realização de biópsias das lesões com resultado de 
carcinoma espinocelular e nevo melanocítico displásico. 
A paciente refere ocorrência de vários episódios de 
conjuntivites já tratadas e dificuldade quase total para 
enxergar de longe, não apresentando envolvimento 
neurológico. Não há casos de parentes consanguíneos e a 
paciente possui nove irmãos, sendo que dois faleceram 
de leucemia na infância e mais uma irmã, esta com 
diagnóstico comprovado de XP .

A paciente S.R.F.O. (paciente 3), sexo feminino, 
38 anos, procedente da cidade de Itupeva – SP era irmã 
da paciente 2, tendo também o diagnóstico de anemia 
de Fanconi aos sete anos de idade. Faleceu em 
decorrência de complicações de hepatite C e neoplasia 
ginecológica. A doença teve início por volta dos 14 anos 
de idade com sardas e lesões de pele, foram realizadas 
ao longo da evolução da doença várias biópsias e 
diagnosticados múltiplos carcinomas espinocelulares. 
Não houve envolvimento ocular ou do sistema 
neurológico. A paciente tinha como comorbidades 
hepatite C e diabetes do tipo 2, apresentando lesão 
ginecológica maligna devido ao HPV, tendo sido 
realizada uma vulvectomia parcial há dois anos. Houve 
evolução das lesões ginecológicas, com a formação em 
região perianal de lesão intraepitelial escamosa de alto 
grau e citologia oncótica de esfregaço do canal anal 
com células neoplásicas. Devido a este quadro, a 
paciente foi a óbito, como já citado, durante a 
realização do estudo. 

No paciente C.A. (paciente 4), sexo masculino, 
72 anos, procedente da cidade de Jundiaí – SP, o início 
das lesões de pele ocorreu aos quatro anos de idade, 
com o aparecimento de sardas e aumento da 
sensibilidade com sangramento dos lábios. Aos 14 anos 
de idade foi diagnosticado o primeiro tumor na face, 
sendo que com 18 anos foi diagnosticado tumor em 
lábio inferior e necrose da gengiva, com a perda de 
todos os dentes. Ao longo da evolução da doença, já 
foram realizadas mais de 100 cirurgias para a remoção 
de carcinoma espinocelular e basocelular. Após os 40 
anos de idade houve uma estabilização na doença e no 
aparecimento de novas lesões de pele, porém, nessa 
época surgiu o XP na forma ocular, gerando ectropia 
com vermelhidão e conjuntivite crônica, além da perda 
da visão no olho direito. Não há parentes 
consanguíneos e história de XP na família e também 
não há envolvimento do sistema neurológico pela 
doença (Tabela 1).

Obtivemos em 75% dos casos envolvimento 
ocular como uma manifestação clínica do XP, além de 
ter sido a visão o segundo órgão mais acometido pela 
doença, que são dados compatíveis com o descrito na 

2,11literatura . Entretanto, em nenhum paciente ocorreu 
manifestação neurológica da doença, estando abaixo 
da média descrita na literatura, que indica o 

2,11acometimento em cerca de 20-30% dos casos . Apesar 
do XP afetar igualmente ambos os sexos, em 75% dos 
casos em nosso estudo encontramos o sexo feminino 

1,2possuindo a doença , além de 75% dos casos possuir 
história familiar da doença, demonstrando a forte 
associação da transmissão hereditária. Observou-se, 
que em todos os pacientes com o diagnóstico da doença 
não ocorreram casos de parentes consanguíneos, 
apesar do XP apresentar maior prevalência nas 

10populações com elevada taxa de consanguinidade . 

base no gênero, idade, residência geográfica, estilo de 
vida associado à exposição solar, história da doença na 
família, idade de início das lesões, características 
clínicas da pele e lesões oculares, anormalidades 
neurológicas e evolução clínica da doença.

Portanto, o estudo 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 geográfica estudada, 
quais são as características clínicas apresentadas 
através de sua evolução clínica. 

RESULTADOS

DISCUSSÃO
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como roupas especiais, bloqueador solar (FSP 100), 
óculos escuros e chapéu. O fundamental em pacientes 
com o diagnóstico da doença é a prevenção e o 
constante acompanhamento ambulatorial para o 
controle precoce das lesões suspeitas. Considerando as 
observações relatadas, o acompanhamento de 
pacientes portadores de XP deve ser realizado de modo 
intenso, visando não apenas a detecção precoce de 
lesões de caráter maligno, mas também a melhoria na 
qualidade de vida pelo aprimoramento do diagnóstico 
e do prognóstico, frente a essa séria condição 
patológica.

Agradecemos em especial a ajuda e 
colaboração da professora da disciplina de Genética 
Mônica Vannucci Nunes Lipay para o desenvolvimento 
e execução do trabalho, além do apoio dos residentes da 
Disciplina de Dermatologia e ao CNPq. 
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level of p53 mutations in melanoma of xeroderma 
pigmentosum. Cancer Research 2001; 61:2480-6. 
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A idade média do aparecimento das lesões de 
pele variou no estudo, estando dois pacientes de acordo 
com os dados registrados na literatura, que indica o 

2,11aparecimento das lesões em até 10 anos de idade . Os 
outros dois pacientes estudados tiveram o início das 
lesões de pele apenas aos 14 anos, estando acima da 
idade média descrita na literatura. Em todos os 
pacientes acometidos pela doença no estudo, observou-
se que o início das lesões ocorreu através do 
aparecimento de sardas, além de 100% dos pacientes 
também terem desenvolvido carcinoma espinocelular. 
No presente trabalho, foi encontrado em 50% dos casos 
carcinoma basocelular e em 25% nevo melanocítico 
displásico, não sendo diagnosticada malignidade 
cutânea pelo melanoma. Há uma correlação entre as 
doenças que possuem defeitos de reparo do DNA, 
possuindo forte associação em pacientes com XP e 
também com alguns tipos de neoplasia e anemia de 

8,11Fanconi . Obtivemos em 50% dos casos a associação 
entre XP e a presença de anemia de Fanconi na infância, 
além da associação também em 50% dos casos entre XP 
e leucemia. Também encontramos em 25% dos casos a 
associação entre XP e HPV, demonstrando ocorrer um 
aumento do potencial carcinogênico e o consequente 

4óbito da paciente . 
É possível tentar estabelecer uma correlação 

entre os diferentes tipos de XP e as manifestações 
clínicas observadas, agrupando os pacientes 
geneticamente de acordo com as alterações descritas. 
Todas as formas da doença possuem alterações 
cutâneas, e o XP do tipo C desenvolve manifestação 
precoce na pele do tipo melanoma acompanhado de 

1alterações oculares . Já as formas de XP do tipo A, B, C, D, 
E, F e G possuem alterações neurológicas na evolução 
da doença, que podem variar de mínimas até 

2,9,11incapacitantes . As formas F e G da doença não 
possuem alterações oculares, enquanto na forma 
variante há alterações cutâneas, oculares e não há 

1,3,4,6manifestações neurológicas . Portanto, é possível 
estabelecermos em nosso estudo que 75% dos pacientes 
se aproximariam da doença na forma variante, 
enquanto que em 25% poderia ocorrer tanto a forma 
XPF como XPG, possuindo alguma alteração 
neurológica numa fase mais avançada e crítica da 
doença, porém ausente até o momento. 

Com a realização do trabalho, pudemos 
acompanhar a evolução clínica da doença e verificar 
que o XP é muito traumático para os pacientes afetados. 
Devido ao desenvolvimento precoce das alterações na 
pele e aumento da incidência de câncer do tipo 
melanoma e não melanoma, há a formação de lesões 
neoplásicas que geram cicatrizes, envelhecimento 
acelerado e mutilações na face e áreas de exposição 
solar, fazendo com que os indivíduos afetados fiquem 
segregados da sociedade. No XP a precaução mais 
importante é proteger-se da exposição à radiação 

11ultravioleta . O paciente deve evitar atividades 
externas durante o dia, utilizar barreiras de proteção 
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Feminino 

 

Feminino 

 

Feminino 

 

Masculino 

 

Idade (anos) 

 

 

39  

 

27  

 

38 

 

72  

 

Região 

Geográfica 

 

Caieiras 

 

Jundiaí 

 

Itupeva 

 

Jundiaí 

 

Consanguinidade 

 

 

Ausente 

 

Ausente 

 

Ausente 

 

Ausente 

 

História de XP na 

família 

 

Presente 

2 irmãos e 1 

filha 

 

Presente 

1 irmã 

 

Presente 

 

Ausente 

Idade de início 

das lesões de 

pele (anos) 

 

5 

 

14  

 

+/- 14  

 

4  

 

Envolvimento 

ocular 

 

Conjuntivite 

crônica e 

lacrimejamento  

 

Perda da 

visão para 

longe 

 

 

Ausente 

 

Ectropia e 

perda da 

visão do 

olho direito 

 

Envolvimento 

neurológico 

 

Ausente 

 

Ausente 

 

Ausente 

 

Ausente 
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Estudo comparativo entre anestesia intravenosa regional e anestesia geral
venosa para cirurgia ambulatorial de membros superiores.

maneira subjetiva a satisfação do paciente com relação 
à técnica utilizada. 

Regional anesthesia for outpatient superior 
member's surgical procedures can result in shorter 
recovery times and faster hospital discharge after 
surgery. These attributes may reduce the demand on 
nursing time and hospital cost. Potential disadvantages 
are longer induction time and anesthetic technique 
failure, which may increase operating room time. Unlike 
previous retrospective reviews, the present study 
prospectively examined two anesthetic techniques, 
namely general anesthesia and intravenous regional 
anesthesia (IV), with respect to clinical outcome, 
efficiency, time and hospital cost, besides analyzing 
with subjective way the patient satisfaction regarding 
to the technique employed. 

 

 

A anestesia intravenosa regional é uma técnica 
anestésica muito utilizada em cirurgias ambulatoriais 

1-6ortopédicas de partes moles dos membros superiores . 
Apesar de ser uma técnica eficiente e de fácil realização, 
pode estar associada a alguns eventos adversos como: 
toxicidade pelo anestésico local, lesões nervosas 

2, 3periféricas, desconforto e dor .
O bloqueio de plexo braquial é considerado 

como uma alternativa para a realização de cirurgias 
ambulatoriais de membros superiores, entretanto é 
uma técnica que tem uma considerável incidência de 
falhas e está geralmente indicada para procedimentos 
de longa duração cuja expectativa de dor pós-

4operatória seja maior .
Assim, o presente estudo teve por objetivo 

comparar a eficiência, a segurança, o custo e a 
satisfação de pacientes submetidos à anestesia geral 
venosa em relação à anestesia intravenosa regional, 
para cirurgias ambulatoriais nos membros superiores 
de curta duração. 

 

 

Anestesia regional para procedimentos 
cirúrgicos ambulatoriais de membros superiores pode 
resultar em menor tempo de recuperação e rápida alta 
hospitalar após a cirurgia. Esses atributos podem 
reduzir a demanda de tempo de enfermagem e custos 
hospitalares. As potenciais desvantagens são o maior
tempo de indução e a falha da técnica anestésica, que 
podem aumentar o tempo em sala cirúrgica. Ao 
contrário de revisões retrospectivas publicadas, o 
presente estudo prospectivo analisou duas técnicas 
anestésicas, ou seja, anestesia geral e anestesia regional 
IV, comparando-as com relação ao desfecho clínico, 
eficiência, tempo e custo hospitalar, além de analisar de
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A análise estatística foi realizada através do 
teste T de Student e valores de p menores que 0,05 foram 
considerados estatisticamente significativos. 

Os dois grupos foram homogêneos com relação 
à: idade, duração da cirurgia, duração da anestesia, 
tempo de permanência na SRPA e tempo de internação 
hospitalar (Tabela 1).

Quanto aos valores de custo da anestesia e à 
nota conceitual atribuída pelos pacientes à qualidade 
da anestesia, verificou-se diferença estatisticamente 
significante entre os grupos estudados (Tabela 2).

O grupo 1 (G1), constituído de 21 pacientes, 
apresentou um caso de dificuldade ventilatória como 
evento adverso no intraoperatório e um paciente 
manifestou dor no pós-operatório (Tabela 3).

No grupo 2 (G2), constituído de 23 pacientes, 
ocorreram dois episódios de hipertensão arterial como 
eventos adversos no intraoperatório e sete pacientes 
queixaram-se de dor, sendo seis destes durante a 
passagem da faixa elástica e um que necessitou 
complementação com anestésico local na incisão 
cirúrgica. No pós-operatório dois pacientes queixaram-
se de dor, que necessitou medicamento de resgate para 
complementação da analgesia (Tabela 3).

Tabela 1: Idade da população estudada e tempos de duração 
da cirurgia, da anestesia, permanência na SRPA e internação 
hospitalar (Média ± DP).

 
 

Tabela 2:  Custo da anestesia e qualidade (média ± DP)

Tabela 3:   Necessidade de analgesia suplementar.

* p < 0,05
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Após aprovação pelo Comitê de Ética Médica 
em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Jundiaí, 
Jundiaí, estado de São Paulo e assinatura do 
consentimento informado pelos pacientes, foram 
estudados 44 pacientes, estado físico ASA I e II, com 
idade entre 25 e 72 anos, submetidos a cirurgias 
ortopédicas ambulatoriais de partes moles nos 
membros superiores, com expectativa de tempo máximo 
de duração de 45 minutos.

A monitorização intraoperatória consistiu de 
oximetria de pulso no membro contralateral à cirurgia, 
eletrocardiograma com três derivações e pressão 
arterial não invasiva no membro inferior esquerdo.        

Foi administrada como medicação pré-
anestésica 3 mg de midazolam endovenoso a todos os 
pacientes. A técnica anestésica foi realizada de forma 
aleatória, sendo os pacientes divididos em dois grupos, a 
saber: Grupo 1 (n=21), submetido à anestesia geral 
endovenosa realizada com propofol em bolus de 2  

-1mg.kg  seguida de infusão contínua na dose de 100 a 130 
-1 -1mcg.kg .min , associado ao óxido nitroso 66,6% e  

infiltração do local da incisão com levobupivacaína a 
0,5% sem epinefrina; Grupo 2 (n=23), submetido à
anestesia intravenosa regional (Bier) realizada com 
240mg com lidocaína a 0,6%, no volume de 40 ml 

7(respeitando a dose tóxica de 4mg/kg) .
Na anestesia geral a perviedade das vias aéreas 

foi garantida com o auxílio de cânula orofaríngea e 
máscara facial, acoplada com fração inspirada de 
oxigênio de 33%, associado com 66% de óxido nitroso. 
Os pacientes foram mantidos inconscientes durante 
todo o procedimento e a monitorização da ventilação foi 
realizada com auxílio da capnografia e oximetria de 
pulso.

A anestesia intravenosa regional foi realizada 
com auxílio de garrote pneumático, sendo a medida da 
pressão do garrote proximal determinada pelo valor da 
pressão arterial sistólica do paciente, acrescida de 100 
mmHg. A analgesia pós-operatória foi realizada com 
dipirona 2g associada a cetoprofeno 100mg. A 
medicação de resgate foi o tramadol 50mg intravenoso 
na SRPA, quando o paciente queixou-se de dor.

Pacientes alérgicos a dipirona, cetoprofeno, 
tramadol ou com peso inferior a 60 quilos foram 
excluídos do trabalho. Foram analisados os tempos de 
cirurgia, anestesia, permanência na sala de recuperação 
pós-anestésica (SRPA) e alta hospitalar. Também foram 
avaliados eventos adversos nos intra e pós-operatórios.

Para análise dos custos, foram verificados 
somente os valores em reais dos materiais e 
medicamentos utilizados durante o tempo de 
internação dos pacientes.

Para avaliação do grau de satisfação dos 
pacientes em relação à técnica anestésica utilizada, foi-
lhes perguntado como tinham considerado a qualidade 
de anestesia, sendo os conceitos utilizados: ruim (1), 
regular (2), bom (3) e muito bom (4).
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                                                        G1 Geral (n=21)                        G2 Bier (n=23) 

Idade (anos)                                         47,7±11,1                               49,8±12,3 

Duração da anestesia (minutos)          38,1±8,3                                 48,1±10,2 

Duração da cirurgia (minutos)              26,3±5,7                                 27,9±6,8 

Permanência na SRPA (minutos)        33,4±12,3                               37,1±18,1 

Internação hospitalar (minutos)            245±27,6                                252±35,6 

 

 

                                                        G1 Geral (n=21)                       G2 Bier (n=23) 

Custo da anestesia (reais)                  90,5 ±9,8*                                 69,8±6,6 

Qualidade da anestesia (conceito)       3,6 ±0,47*                                    3±0,7 

 

 

_____________________________________________________________________ 

                                                         G1 Geral (n=21)                       G2 Bier (n=23) 

 

Dificuldade ventilatória                              1 (4,76%)                                   --- 

Uso de tramadol 50 mg                             1 (4,76%)                              2 (8,69%)                                         

_____________________________________________________________________ 

 



A anestesia intravenosa regional foi  
primeiramente descrita por August Karl Gustav Bier em 

1seu trabalho realizado em 1908 , que consistia em 
utilizar altas doses de anestésicos locais. Em trabalhos 
realizados posteriormente por Bell, usando doses 
diluídas de lidocaína, foi observada uma diminuição das 

5reações adversas . A partir de então, estudos 
aperfeiçoaram a técnica de anestesia intravenosa, sendo 
na atualidade largamente utilizada em cirurgias de 
partes moles de membros superiores e inferiores de 
curta duração. 

A anestesia intravenosa regional realizada no 
G2 com lidocaína 0,6% dosada um pouco acima das 
relatadas em trabalhos anteriores, mostrou-se segura e 
eficaz. Não foram observados sinais ou sintomas de 
intoxicação por lidocaína após a soltura do garrote, 
demonstrando a segurança da técnica e principalmente 
que, concentrações baixas de lidocaína, são suficientes 

5,6para prover uma boa anestesia . 
O uso da dipirona associada ao cetoprofeno 100 

mg foi insuficiente para promover analgesia pós-
operatória no grupo G2 em 8,69%, que queixaram-se de 
dor minutos após a soltura do garrote do membro 
superior e necessitaram de analgesia complementar. 

Em relação ao G1, o sucesso da técnica depende 
diretamente do bloqueio com o anestésico local para 
uma boa analgesia intra e pós-operatória; em nosso 
estudo apenas um caso do grupo G1 apresentou dor no 
pós-operatório imediato, correspondendo a 4,7%. 

Observamos que o uso de bomba de infusão de 
propofol no G1 é um elemento fundamental para a 
realização da anestesia de forma segura, rápida e com 
redução do consumo de hipnótico concomitante à 
utilização de 73% de NO . Contudo, mesmo com a 2

redução do consumo de drogas, o valor dos custos de 
realização de uma anestesia geral venosa ainda 
ultrapassou o valor de uma anestesia intravenosa 
regional em até 23,4%, tornando a anestesia geral 
venosa bem indicada em situações onde a inconsciência 
é fundamental para a exanguinação do membro a ser 
operado. Em resumo, a técnica de anestesia geral venosa 
apresenta apenas uma desvantagem em relação à 
intravenosa regional, que é o fato de drogas hipnóticas 
como o propofol apresentarem custo mais elevado que 

7os anestésicos locais . 
Vários estudos têm sido desenvolvidos com a 

finalidade de reduzir o desconforto do paciente quanto 
ao uso do torniquete e para postergar a analgesia no 
pós-operatório após soltura do mesmo, através de 
associação do anestésico local com outros agentes como 
cetorolaco, sulfato de magnésio ou opioides, porém estes 
estudos necessitam de um maior grau de evidências para 

8-14comprovação do real benefício destas associações . 
Em vista do atual conhecimento a respeito de 

técnicas, doses e estudos científicos da anestesia 
intravenosa regional como método consagrado e seguro 
para a realização de uma anestesia ambulatorial de 

 

partes moles de membros superiores com um baixo 
custo, buscamos com este estudo outra técnica 
anestésica para o mesmo fim, de fácil e rápida execução 
do ponto de vista anestésico-cirúrgico, além de muito 
bem aceita pelos pacientes, os quais atribuíram um 
conceito médio de satisfação entre bom e muito bom. O 
fato de referirem: “não senti nada e não me lembro de 
nada” associado à analgesia pós-operatória, foi um 
elemento importante para a boa pontuação.

Com os resultados obtidos neste estudo 
comparativo, observamos que a anestesia venosa pode 
ser usada em cirurgias de partes moles de membros sob 
exanguinação e uso de garrote com muita segurança, 
pois a dificuldade de ventilação esteve presente em 
apenas um paciente do G1. 

Assim, comparando-se a anestesia geral 
venosa com a anestesia intravenosa regional para a 
realização de cirurgias ambulatoriais nos membros 
superiores de curta duração de uma população de 
pacientes, pode-se concluir pela mesma eficiência e 
segurança, porém maior satisfação dos pacientes e 
maior custo com a primeira. 
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RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

Para evitar infecções e melhorar os resultados das 
operações deve-se ter especial atenção com a região a 
ser operada. Esses cuidados têm evoluído e passado por 
modificações importantes ao longo da história da 
cirurgia. Com o objetivo de fazer uma atualização dos 
cuidados com a região a ser operada, os autores 
realizaram um levantamento qualitativo dos estudos 
realizados sobre o assunto. Os métodos usados para 
encontrar os artigos foram buscas de capítulos de livros, 
de artigos através de citações bibliográficas e de sítios 
eletrônicos. Os artigos encontrados foram organizados 
sob os tópicos: revisão histórica, banho pré-operatório, 
antissepsia, tricotomia e adesivos plásticos. Os autores, 
após análise desses estudos, obtiveram um consenso 
sobre o valor de cada uma das atitudes tradicionais de 
preparo da região a ser operada e concluíram que: não 
há evidências de que o banho pré-operatório possa 
diminuir a infecção na ferida; a tricotomia pode 
aumentar a infecção pós-operatória e, se imperiosa, 
deve ser restrita ao local a ser operado; os antissépticos 
podem contribuir para diminuir a infecção na ferida; os 
adesivos plásticos podem aumentar a taxa de infecção 
na ferida e não devem ser usados.

To avoid infection and to optimize operations' 
results it is necessary to have special attention to the 
surgical site. These cares have improved and have gone 
through to significant modifications along the surgery 
history. Aiming at updating such cares over surgical 
sites, the authors have showed the studies about this 
issue. The methods used to search for papers were 
books' chapters, papers in bibliographic citations, and 
papers in electronic data bases. The papers found were 
organized into topics: history review, preoperative 
bathing, hair removal, antisepsis and plastic adhesives. 
After those studies analysis, the authors could come to a 
consensus about the value of each one of those 
traditional procedures to prepare the surgical site, 
concluding that: there are no evidences that the 
preoperative bathing could diminish wound infection; 
the hair removal can enhance wound infection rate and, 
if imperious, should be restricted to surgical site; the 
antiseptics can contribute to diminish wound infection; 
plastic adhesives can enhance infection rate and should 
not be used.

Ao longo da história da humanidade existem 
vários relatos em relação aos cuidados com os 
ferimentos. Os egípcios, dentre outras substâncias, 
usavam favos de mel para prevenir infecção dos 
ferimentos. Sabe-se hoje que estes favos contêm inibina, 
produzida pelas glândulas salivares das abelhas e que 

1possuem ação antibacteriana . Os astecas ou mexicanos 
obtinham resultados excepcionais em relação às feridas 
e cirurgias superficiais porque tinham o hábito da 
limpeza local dos mesmos. A índole guerreira desse 
povo talvez tenha facilitado esta percepção em função 
dos ferimentos bélicos, e este aspecto foi publicamente 
reconhecido por Hernan Cortez que, ao ser ferido nas 
mãos durante a conquista do México, preferiu ser 
cuidado pelos “médicos” astecas do que por aqueles 
trazidos da Europa na sua companhia. A partir de 1840 
o obstetra húngaro Ignaz Semmelweis, que trabalhava 
em Viena e o anatomista norte-americano Oliver  
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as principais etapas deste preparo são o banho geral 
pré-operatório, a tricotomia e antissepsia do local. 
Assim, com o objetivo de fazer uma atualização desses 
cuidados com a região a ser operada, os autores 
realizaram um levantamento qualitativo dos estudos 
sobre o assunto. 

Os métodos usados para encontrar os artigos 
foram buscas de capítulos de livros, de artigos através 
de citações bibliográficas e de sítios eletrônicos. As bases 
de dados utilizadas foram o Scielo, Medline, Bireme, 
LATINDEX e LILACS, utilizando os descritores em forma 
de tópicos: revisão histórica, banho pré-operatório, 
antissepsia, tricotomia e adesivos plásticos. 

Banho Pré-Operatório 
A higiene pré-operatória compreende banho 

geral, com atenção à cabeça, axilas e genitais, pois são 
esses, além do trato respiratório, os locais de maiores 
fatores de contaminação. Atenção especial deve ser 
dada à cicatriz umbilical, unhas e pregas cutâneas, onde 

7um leve esfregar torna-se necessário . Os sabões 
removem mecanicamente a sujeira e bactérias. Os 
sabões antissépticos, além desta ação, contribuem para 
a diminuição efetiva da população bacteriana. Para 
portadores de Staphylococus aureus na pele ou lesões 
infectadas, múltiplos banhos com sabão degermante 

8podem reduzir significativamente o risco de infecção . 
Entretanto, o uso de sabões também remove a gordura 
da pele, favorecendo a maior descamação e maior 
difusão das bactérias da flora profunda residente e 
permite a colonização por agentes patógenos. Por este 
motivo, o banho estaria contraindicado por ocasião da 
operação. Interessantes estudos demonstraram em 
pacientes submetidos à cirurgia ambulatorial, menor 
população bacteriana nas vestes cirúrgicas quando 
comparadas às vestes de pacientes internados e que 

9tomaram banho antes de ir para o centro cirúrgico . 
Desta forma recomendar-se-ia o banho geral na véspera 
da operação. Atualmente, os pacientes candidatos a 
operação eletiva são internados no mesmo dia da 
operação e o quanto mais próximo possível do ato 
cirúrgico. Recomenda-se, então, que a internação seja 
feita com antecedência de duas horas antes da operação 
para dar tempo para o banho geral com sabão e 
aplicação de degermante na região a ser operada. 

Em 2007 foram publicados os resultados de 
extensa revisão (Cochrane Wounds Group Specialised 

10Register)  com o objetivo de verificar se o banho pré-
operatório com antisséptico previne ISC adquirida em 
hospital (infecção nosocomial). Foram revisados seis 
estudos com inclusão de 10.007 pacientes. A solução 
antisséptica usada foi o gluconato de clorexidina. 
Comparando pacientes que tomaram banho com 
clorexidina com aqueles que tomaram banho com
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Wendell Holmes chamaram a atenção para a 
ocorrência da febre puerperal em parturientes, 
veiculada pelas mãos dos próprios médicos e 
estudantes de medicina, que frequentavam ao mesmo 
tempo mesas de necropsia e salas de parto. Entretanto, 
foi o cirurgião inglês Sir Joseph Lister que, 
incorporando as ideias microbiológicas do químico 
francês Louis Pasteur, convenceu o mundo em 1867 que 
a infecção cirúrgica não deveria ser “louvável ou 
desejável” e sim sempre evitada. Iniciava-se assim, a 
partir daquela data, a era da cirurgia asséptica ou era 

2,3da cirurgia listeriana . Os cuidados com a região a ser 
operada fazem parte dos princípios que norteiam a 

4cirurgia asséptica . A pele, a primeira barreira de 
defesa do corpo contra o meio externo, é colonizada por 
dois tipos de flora bacteriana: a flora residente ou 
permanente ou ainda profunda e a flora superficial ou 
transitória. A flora permanente, representada 
principalmente por cocos Gram-positivos que se 
multiplicam livremente na pele, está alojada 
firmemente junto aos folículos pilosos e ductos das 
glândulas sebáceas. Há necessidade de fricção para a 
sua remoção parcial e não se consegue eliminá-la 
completamente com o uso de antissépticos. A flora 
transitória é superficial, variável, depende do contato 
com o meio ambiente e é facilmente removível. Essas 
floras tornam-se muito importantes nos pacientes 
internados no pré-operatório porque, quanto maior for 
a permanência hospitalar, maior será a possibilidade 
de ser rica em patógenos próprios desse ambiente 
hospitalar. Com frequência muitos desses patógenos 
são resistentes aos antibióticos e quimioterápicos 
disponíveis. A flora bacteriana cutânea varia também 
de acordo com a região anatômica. Ela é mais 
numerosa em regiões de maior umidade, como as 
axilas, períneo e região inguinal ou regiões de difícil 

3higiene, como o umbigo e dobras cutâneas . Os cuidados 
com a região a ser operada têm por finalidade a 
limpeza e a esterilização da pele, e desta forma, 
contribuir para a prevenção da infecção de sítio 

5cirúrgico (ISC) . Evidentemente o risco da ISC depende 
de vários fatores, dentre eles o agente infectante, a 

6própria incisão, a doença e o organismo operado . No 
que diz respeito aos agentes infecciosos, esta 
dependência reside na quantidade, tipo e virulência do 
microorganismo infectante. O próprio processo 
patológico encontrado durante o ato cirúrgico, a 
habilidade do cirurgião e a técnica e tática cirúrgica 
empregada, determinam as condições locais da incisão 
ao final da operação. Finalmente, depende das 
condições clínicas do organismo (estado nutricional, 
diabetes, vasculopatias, uso de anti-inflamatórios, 
corticoides, drogas imunossupressoras e outras), bem 
como da suscetibilidade individual representada pela 
condição intrínseca do organismo de lidar com a 
contaminação bacteriana. Os cuidados pré-operatórios 
com a região a ser operada representam, portanto, só 
um aspecto no contexto geral do problema, sendo que 
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placebo, verificou-se que não houve redução de ISC pelo  
uso do clorexidina. Nesta mesma revisão foram incluídos 
dois estudos com um total de 1.092 pacientes 
comparando os que tomaram banho com clorexidina 
com os que não tomaram banho pré-operatório. O 
estudo com maior número de pacientes mostrou uma 
diferença estatisticamente significante a favor do banho 
com clorexidina. O segundo estudo com menor número 
de pacientes não encontrou diferença entre aqueles que 
tomaram banho com clorexidina com aqueles que não 
tomaram banho pré-operatório. 

Como conclusão, esta revisão mostrou que não 
há evidências de que o banho com clorexidina 
comparado com banho com outros produtos promova 
redução na incidência de ISC. Quanto ao uso dos 
produtos antissépticos à base de iodo-povidona e os à 
base de clorexidina, não existe consenso na literatura 
qual deles é melhor. Entretanto, há um estudo 
randomizado mostrando que a limpeza da pele com uma 
solução alcoólica de clorexidina é superior à limpeza da 

11pele com iodo-povidona . Apresentam mecanismos 
antibacterianos diferentes, sendo aqueles à base de iodo 
de maior espectro e menor custo e os à base de 
clorexidina de maior ação residual, além de menor 

12possibilidade de alergia .

Tricotomia
A controvérsia histórica da tricotomia na 

região a ser operada precede a era da cirurgia asséptica. 
A tricotomia já era empregada no Hospital Bellevue em 

13 141850 . Por outro lado, segundo Beck , a primeira 
descrição de tricotomia na área operatória foi 
encontrada nos escritos de Gustav Neuber em Kiel, 
Alemanha, em 1886. A finalidade da tricotomia é 
simplesmente permitir uma visão do local da incisão e 
impedir a presença de pelos nas margens da incisão. 

15Price  demonstrou que os pelos em si são estéreis. 
16Seropian e Reynolds , há duas décadas, encontraram 

índices de ISC muito baixos nos pacientes nos quais não 
se fez tricotomia do campo operatório. Chamaram a 
atenção ainda para o aumento da ISC após tricotomia 
com lâmina de barbear ou navalha, quando comparada 
à depilação através de cremes. O fato comprovado é que 
a tricotomia clássica, com lâminas ou navalha, 
determina lesões da epiderme que são rapidamente 
colonizadas por bactérias residentes, funcionando como 
focos de infecção. 

17Em 1983, Alexander  mostrou que, com o uso de 
barbeadores mecânicos, os índices de ISC assemelham-
se àqueles observados com o uso de depiladores 
químicos. Isto confirma os achados de que a tricotomia 

18-21com lâminas ou navalhas aumenta o índice de ISC . 
Estas máquinas de barbear, por deixarem pequenos 
cotos pilosos, não lesam a epiderme, evitando-se assim a 
colonização bacteriana. Além do mais, devem ter o 
mecanismo de corte descartável ou, quando não, que 
esse mecanismo seja passível de ser completamente 
limpo e esterilizado. A respeito da tricotomia pré-

operatória, o Central Disease Control (CDC) dos Estados 
Unidos, em seu manual para prevenção de infecções em 
incisões cirúrgicas, diz que ela não é absolutamente 

21
necessária . Quando indicada ou for imperativa, deve 
ser feita o mais próximo possível do ato operatório, até 
mesmo na própria sala cirúrgica e se restringir ao local 
da incisão. Recomenda-se ainda que a tricotomia seja 
feita com o uso de máquinas de barbear ou cremes 

22
depilatórios  ao invés de lâminas de barbear. Essas 
recomendações do CDC foram atualizadas em 1.999 e 
ficou colocado como recomendação de categoria IA 
(recomendação baseada em conclusões de estudos 
controlados e randomizados), “não fazer tricotomia no 
sítio da incisão, exceto se absolutamente necessário para 
a operação. Se a tricotomia tiver que ser feita, que ela 
seja feita imediatamente antes da operação usando 

22máquinas elétricas próprias” . 
23Uma revisão de 2.006 do Cochrane Database  

procurou determinar se a tricotomia pré-operatória 
resultaria ou não em menor taxa de ISC. Este estudo 
concluiu que não houve diferença na incidência de ISC 
naqueles pacientes submetidos a tricotomia, 
comparados com aqueles que não foram. Se for 
necessário fazer tricotomia usar então máquinas 
próprias ou cremes depilatórios, que resultam em menor 
taxa de infecção do que a tricotomia feita com lâminas de 
barbear. Um estudo de 2.007 com pacientes submetidos 
a operações sobre a coluna vertebral (hérnia de disco, 
estenose espinhal, tumor espinhal, etc) concluiu que a 
tricotomia realizada no local da incisão, mesmo 
imediatamente antes da operação, pode aumentar a 

24taxa de ISC . Recente estudo de 2.008 com 1.482 
pacientes submetidos à operação de revascularização 
do miocárdio com ou sem troca valvar, concluiu que 

25evitar a tricotomia diminui a taxa de ISC  nestes tipos de 
operação. O uso de depiladores químicos, além de não ser 
prático, pode determinar o aparecimento de erupções 
cutâneas em 2% a 3% dos pacientes. Quando isto 
acontece, em 30% dos pacientes há necessidade de 

8suspensão da operação . 
Na prática, o que realmente se utiliza é o 

clássico aparelho manual de lâminas (enquanto for 
encontrado comercialmente), e assim mesmo sem uma 
das placas metálicas de fixação, para facilitar a 
tricotomia. O uso dos aparelhos manuais descartáveis 
tem o inconveniente da dificuldade em relação à 
pilosidade densa. As penugens não precisam ser 
depiladas. A possibilidade de realização da tricotomia 
no próprio ambiente cirúrgico, embora desejável, pode 
trazer dificuldades à unidade operatória. Por esta razão 
a tricotomia, quando necessária, tem sido feita no 
quarto ou enfermaria num período que antecede à 
operação em duas horas, o que facilita inclusive o banho 
e uso de degermante. Além disso, deve-se sempre evitar 
tricotomias amplas. Existem locais, onde a tricotomia é 
absolutamente necessária, como o couro cabeludo nas 
operações cranianas ou mesmo regiões axilares e 
inguinais. Por outro lado, está contraindicada nas 
sobrancelhas pela lenta recuperação pilosa local. 

 35
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 Antissepsia 
A discussão a respeito da antissepsia da região 

a ser operada se faz entre o preparo mecânico através 
da lavagem, escovação, desinfecção e proteção da pele 
ou somente a desinfecção pura e simples com o uso de 
antissépticos. Os trabalhos sobre desinfecção da pele 
demonstram que o uso do sprays e pintura com 
antissépticos é tão ou mais eficaz do que a lavagem e 

26-29escovação . Em relação a este último procedimento, a 
discussão é semelhante ao uso de lâminas ou navalha 
para tricotomia, sendo que a escovação pode provocar a 
escarificação da pele, o que facilita a colonização 
bacteriana. Mesmo assim quando for necessária, é 
melhor excluir o uso de artefatos como escovas ou 

3 0esponjas .  Muitos serviços têm usado este 
procedimento após a tricotomia, fazendo, a seguir, 
desinfecção com solução antisséptica e cobertura da 
região com compressas esterilizadas. 

Esta proteção é retirada na mesa de operação, 
ocasião em que se pratica a desinfecção final. A nosso 
ver, existem ocasiões em que a limpeza mecânica é 
fundamental. São urgências cirúrgicas, sobretudo 
ferimentos, em que existe sangue coagulado ou 
secreções purulentas e mesmo fezes na região a ser 
operada. Esta limpeza, quando feita na própria sala de 
operações, deve se revestir de cuidados especiais no 
sentido de prevenir o acúmulo de líquidos na região 
dorsal do paciente, o que pode provocar queimaduras 
com o uso do bisturi elétrico. Esta mesma preocupação 
deve existir quando da lavagem da cavidade abdominal 
durante ato operatório. Especificamente falando das 
soluções antissépticas, elas devem ter: largo espectro 
bacteriano, reconhecida ação contra fungos, 
prolongada ação residual e não provocar irritação ou 
alergia local. 

Entre os compostos atualmente mais usados 
para antissepsia podemos destacar: álcool etílico a 
70%, álcool iodado, hexaclorofeno, iodofóricos (iodo-
povidona) e clorexedine. O álcool etílico ou isopropílico 

31a 70% é bactericida, embora não elimine os esporos . 
Tem a vantagem da secagem imediata, removendo a 
umidade da pele. O principal inconveniente é não ter 
ação residual. Tem sido muito usado sob a forma de gel 
na desinfecção rotineira das mãos após contato com 
pacientes. O álcool iodado ou tintura de iodo a 1% ou 
2% é um dos mais rápidos e potentes bactericidas. É 
germicida de largo espectro, mesmo para esporulados. 
Apesar de ser irritante, causando dor quando existe 
solução de continuidade, é bom antisséptico para pele 
íntegra. Deve-se ter o cuidado ao aplicá-lo em grandes 
extensões em pacientes alérgicos a iodo. Entretanto, as 
preparações com base alcoólica são inflamáveis, sendo 
seu uso perigoso, porque pode resultar em fogo com a 

32ignição produzida pelo uso do eletrocautério . O 
hexaclorofeno é bactericida eficiente contra Gram-
negativos e positivos, mas necessita contato por tempo 
prolongado para alterar de forma significativa a flora

bacteriana. Também tem ação residual, e é apresentado 
em preparações comerciais a 3% associado a sabão 
líquido e detergente, mas na prática é pouco usado. Os 
iodofóricos são complexos orgânicos de iodo a 10%. São 
ativos contra Gram-negativos, Gram-positivos, vírus e 
fungos. Raramente provocam reações alérgicas e têm 
ótima ação residual por quatro horas. Comercialmente 
são associados a detergente sintético (degermante), 
solução alcoólica (tintura) e água (tópico). Os 
iodofóricos são bastante usados e este uso está baseado 
em estudos que demonstraram a redução dos índices de 
ISC para 1,2% usando iodofóricos ou clorexidina, 
quando comparados com álcool iodado a 2% (2,3%) ou 

33álcool etílico a 70% (4,4%) . Os derivados do 
clorexidina são compostos de muito boa atividade 
antibacteriana. Dificilmente provocam reações 
alérgicas e têm boa ação residual. Atualmente têm sido 
muito usados. O gluconato de clorexidina oferece 
vantagens por maior redução da microflora da pele e 
maior atividade residual do que os iodofóricos e não é 
inativado pelo sangue ou por proteínas séricas, não 
mancha as roupas (ao contrário dos iodofóricos). Um 
estudo comparando o uso do clorexidina alcoólico com a 
solução de povidona-iodine em operações limpas-
contaminadas demonstrou que a solução alcoólica de 
clorexidina é superior à solução de povidona-iodine 

12para prevenir ISC . 
Assim, o uso de clorexidina tem sido 

estabelecido como solução antisséptica de escolha. 
Recentemente, um estudo publicado avaliou as 
propriedades antimicrobianas da solução de álcool a 
2% com o gluconato de clorexidina in vitro. A conclusão 
foi de que essa solução é um agente antimicrobiano 
efetivo inclusive contra Acinetobacter baumnni e 

34Staphilococus aureus meticilino-resistente . Ainda 
dentro dos cuidados com a região a ser operada, estudos 
observacionais têm sido feitos no sentido de tentar 
diminuir as taxas de infecção de sítio cirúrgico através 

35do borrifamento  ou da infusão de antibióticos de largo 
36espectro no campo operatório . No entanto, esses 

estudos recentes não têm ainda poder para terem as 
suas conclusões como normas a serem seguidas. 
Particularmente temos usado a seguinte sistemática: 
banho geral duas horas antes da operação, 
povidona/iodine degermante com compressas na 
região ser operada com o paciente já anestesiado e 
antissepsia final com a mesma solução, mas sob a forma 
de tintura.

Embora os estudos não sejam numerosos, há 
evidências de que a aplicação de antissépticos durante 
dois minutos promova a necessária redução de 
microorganismos.  Não haveria,  portanto,  a 
obrigatoriedade de lavagem per-operatória, o que 
facilitaria o preparo da região a ser operada. Radiações 
com uso de laser de CO  têm destruído completamente 2

formas esporuladas ou não, mas o uso local ainda é 
37complexo . 
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Adesivos Plásticos
O uso de adesivos plásticos durante as 

operações para proteger a ferida cirúrgica dos 
microorganismos presentes na pele adjacente também 
tem sido considerada uma das estratégias para 
prevenir ISC. Entretanto, apesar desses adesivos serem 
amplamente usados nos melhores hospitais desde 1960, 
os estudos sobre sua eficácia já eram conflitantes pouco 
tempo depois que esses adesivos surgiram. Johnston et 

38al.  examinaram a recolonização da superfície da pele 
após diferentes preparos. Nesse estudo, a recolonização 
da pele foi reduzida pela aplicação de adesivo plástico 
impregnado com iodofórico, comparado com outros 
métodos de preparo da pele. Os resultados mostraram 
uma significante redução na taxa de recolonização de 
organismos na superfície da pele, que poderia ser 
mecanicamente ser transferido para a incisão, mas 
estes autores não investigaram alterações na incidência 

39 de subsequente ISC. Por outro lado, Ward et al.
elaboraram um estudo prospectivo, randomizado e 
duplo cego em 603 pacientes com o intuito de 
determinar se o uso de adesivos plásticos no 
intraoperatório poderia prevenir a ISC. A conclusão foi 
de que o uso desses adesivos não diminui a taxa de ISC. 

4 0Y o s h i m u r a  e t  a l .  a v a l i a r a m  
retrospectivamente fatores relacionados à ISC dos 
pacientes submetidos à ressecção de carcinoma 
hepatocelular, com especial referência ao uso de 
adesivo plástico impregnado com iodofórico. As 
conclusões levaram os autores a presumir que os 
adesivos previnem a contaminação da pele durante as 
operações. 

Pelo fato dos resultados desses estudos serem 
controversos, o Cochrane Database of Systematic 

41Review  em 2007 elaborou um grande revisão de cinco 
estudos com metodologia apurada, envolvendo mais de 
3.000 pacientes, comparando um grupo de pacientes 
nos quais foi usado o adesivo plástico, com outro grupo 
de pacientes nos quais não foi usado adesivo. Uma 
proporção significativamente maior de pacientes no 
grupo em que foi usado adesivo plástico desenvolveu ISC 
quando comparado com o grupo de pacientes em que 
não foi usado o adesivo plástico. Essa mesma revisão 
inclui dois outros estudos com 1.113 pacientes 
comparando pacientes que foram operados com 
utilização de adesivos impregnados com iodine com 
outro grupo de pacientes em que não foi utilizado o 
adesivo. A conclusão foi que os adesivos plásticos 
impregnados com iodine não têm efeito de diminuir a 
taxa de ISC. A conclusão final da revisão desses sete 
estudos reunidos pelo Cochrane Database foi de que não 
há evidências de que os adesivos plásticos reduzam a 
taxa de ISC e há algumas evidências de que eles 
aumentem a taxa de infecção. 

Dessa forma, os cuidados que devem ser 
tomados com a região a ser operada, sob a luz dos 
estudos publicados, permitem inferir que, o banho 

Perspectivas Médicas, 21(2):33-38, jul/dez 2010.

Cuidados com a região a ser operada. - Roberto Anania de Paula e col.



28.Gravens DL, Butcher HR Jr., Ballinger WF. Septisal, 
antiseptic foam of operating room personnel: an effective 
antibacterial agent. Surgery 1973;73:360-73. 

29.Rathburn AM, Holland LA, Geelhoed GW. Preoperative 
skin decontamination. AORN J 1986; 44:62-5. 

30.Cunha ER. Comparação da redução da carga microbiana 
da pele após três métodos de degermação. 2001; Tese 
apresentada à Universidade de São Paulo (Escola de 
Enfermagem) para obtenção do grau de Mestre.

31.Health. Disponível em: 
www.health.qdl.gov.au/chrisp/resources/rec_prac_skinpr
ep.pdf. Acesso em 29/08/2010 .

32.Tooher R, Maddern G, Simpson J. Surgical fires and 
alcohol-based skin preparation. ANZ J Surg 2004; 74(5): 
382-385.

33.Darouiche RO, Wall MJ, Itani KMF, Otterson MF, Webb AL, 
Carrick MM, Miller HJ, Awad SS, Crosby CT, Mosier MC, 
AlSharif A, Berger DH. Chlorhexedine-alcohol versus 
povidone-iodine for surgical-site antisepsis. N Engl J Med 
2010; 362:18-26 .

34.de Baun B. Evaluation of the antimicrobial properties of 
an alchol-free 2% chlorhexidine gluconate solution. AORN J 
2008; 87(5):925-33. 

35.Yoshii JW, Hosaka S, Suzuki S. Prevention of surgical site 
infection by antibiotic spraying in the operative field during 
cardiac surgery. Jap J Thor Cardiovasc Surg 2001; 49: 279-
81.

36.Alexander WJ, Rahn R, Goodmana HR. Prevention of 
surgical site infections by an infusion of topical antibiotics 
in morbidly obese patients. Surg Infect 2009; 10 (1): 1-5. 

37.Kurbanov IA. Experimental substantiation of use of CO2 
laser radiations for prophylaxis of the operative wound 
suppuration. Klin Klir 1990; 1:29-30. 

38.Jonsthon DH, Fairclough JA, Brown EM, Morris R. Rate of 
bacterial recolonization of the skin after preparation: four 
methods compared. Br J Surg 1987; 74: 64-9. 

39.Ward HR, Jennings OG, Pottgieter P, Lombard CJ et al. Do 
plastic adhesive drapes prevent post caesarean wound 
infection? J Hosp Infec 2001; 47(3): 203-34.

40.Yoshimura Y, Kubo S, Kazuhiro H, Ogawa M, Morimoto K, 
Shirata K, Kinoshita H. Plastic iodophor drape during liver 
surgery-Operative use of the iodophor-impregnated 
adhesive drape to prevent wound infection during high risk 
surgery. World J Surg 2003; 27(6): 685-8.

41.Webster J, Alghamdi AA. Use of plastic adhesives drapes 
during surgery for preventing surgical site infection. 
Cochrane Database Syst Rev 2007; 17(4): CD 006353.

                                                                                                                                                                          38

13.Wangensteen SO. The raise of surgery from empiric craft 
to scientific discipline. University of Minnesota Press 1978; 
p.353-78. 

14.Beck WC. Hair and sepsis and antiseps. Surg Gynecol 
Obstr 1986;166:479. 

15.Price PB. The bacteriology of normal skin: a new 
quantitative test applied to study of the bacterial flora and 
disinfectant action of mechanical cleansing. J Infect Dis 
1938; 63:301. 

16.Seropian R, Reynolds BM. Wound infection after 
preoperative depilatory versus razor preparation. Am J Surg 
1971;121:251-4. 

17.Alexander JW, Fischer JE, Boyajian M. The influence of 
hair removal methods on wound infections. Arch Surg 
1983;118:347-52. 

18.Olson MM, MacCallum J, McQuarrie DG. Preoperative 
hair removal with clippers does not increase infection rate in 
clean surgical wounds. Surg Gynecol Obstr 1986; 162:181-2. 

19.Goeau-Brissonniere O, Coignard S, Pereira Meirão A. 
Préparations cutnée à la chirurgie. Etude prospective 
comparant um agent dépilatoire au rasage. La Presse 
Medicale 1987; 16:1517-9. 

20.Patterson P. Hair clipping superior to preoperative shave. 
Or Manager 1990;37. 

21.de Geest S, Kesteloot K, Adriaenssen G, Lenaerts K, 
Thelissen MJ, Mekers G, Sergeant P, Daenen W. Clinical and 
cost comparison of three postoperative skin preparations 
protocols in CABG patients. Prog Cardiovasc Nurs 1996;11 
(4): 4-16. 

22.Huges JM, Davis B, Emori TG et at. Prevention of surgical 
wound infections. Am. J Infec Control 1985; 14:710-82. 

23.Guidelines for prevention of surgical site infection. Infec 
Cont Hosp Epid 1999; 20: 147-278. 

24.Çelik SE, Kara A. Does shaving the incision site increase 
the infection rate after spinal surgery? Spine 2007; 32(15): 
1575-7.

25.Trissel J, Gerkin R, Coates B, Brandenberger J, Tibi P, Keuth 
J, Montefour K, Saliabury H, Ferrara J. Impact of patient care 
pathway protocol on surgical site infection rates in 
cardiothoracic surgery patients. Am J Surg 2008; 196: 883-9. 

26.Coelho JCU, Buffara VA Jr, Wiederher JC et al. Avaliação da 
tricotomia pré-operatória da flora bacteriana da pele. Rev 
Bras Cir1988; 78:307-9. 

27.Coelho JCU, Marchesini JC, Buffara VA Jr. Avaliação da 
duração da antissepsia per-operatória da pele abdominal. F 
Med (Br) 1988; 97:5-7. 

Perspectivas Médicas, 21(2):33-38, jul/dez 2010.

Cuidados com a região a ser operada. - Roberto Anania de Paula e col.



Tromboembolismo pulmonar com evolução fulminante.

Pulmonary thromboembolism with fulminant evolution.

Palavras-chave: 
Key words: 

embolia pulmonar, diagnóstico, tratamento, autópsia. 
pulmonary embolism, diagnosis, treatment outcomes, autopsy. 

Eduardo Alexandre Souza Góis *
Moana Machado Barbosa *

Wancler Albert Gomes dos Santos *
Isabela Karine Rodrigues Agra **

Ana Nery de Oliveira Rodrigues ***

RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

Tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma 
condição comum e potencialmente letal em todos os 
grupos etários. Uma história e exame clínico adequados 
podem conduzir ao diagnóstico tão logo alguma 
suspeita tenha sido detectada. O diagnóstico preciso, 
associado ao tratamento imediato, podem reduzir 
dramaticamente as taxas de mortalidade e morbidade. 
Infelizmente, essa é uma doença subdiagnosticada, já 
que o paciente acometido geralmente apresenta 
sintomas inespecíficos. As grandes informações obtidas 
s o b r e  T E P  s ã o  p r o v e n i e n t e s  d e  e s t u d o s  
anatomopatológicos realizados em salas de necropsia. 
Trombose venosa profunda (TVP) e TEP são muito mais 
comuns do que se imagina e a grande maioria dos 
pacientes com TVP desenvolve TEP sem que esses casos 
sejam reconhecidos clinicamente. Relatamos um caso de 

TEP, cujo diagnóstico não foi realizado em vida, tendo 
sido constatado apenas em estudo de necropsia.

Pulmonary thromboembolism (PT) is an 
extremely common and highly lethal condition that is a 
leading cause of death in all age groups. A good 
clinician actively seeks the diagnosis as soon as any 
suspicion of PT whatsover is warranted, because 
prompt diagnosis and treatment can dramatically 
reduce the mortality rate and morbidity of the disease. 
Unfortunately, the diagnosis is missed more often than 
it is made, because PT often causes nonspecific 
symptoms. The most sobering lessons about PT are 
those obtained from a careful study of the autopsy 
literature. Deep vein thrombosis (DVT) and PT are 
much more common than usually realized. Most 
patients with DVT develop PT and majority of cases are 
unrecognized clinically. We report one case of PT 
diagnosed in autopsy study.

Tromboembolismo pulmonar (TEP) é a 
obstrução aguda da circulação arterial pulmonar pela 
instalação de coágulos sanguíneos, com redução ou 

1cessação do fluxo de sangue para a área afetada . É 
consequência de um trombo formado no sistema 
venoso profundo, que se desprendeu e alcançou as 
câmaras cardíacas direitas e posteriormente o 

2pulmão . Devido à presença de regiões pulmonares não 
funcionais, a principal complicação em longo prazo do 

3TEP é a hipertensão pulmonar . A doença possui uma 
alta morbidade. A incidência na população geral é de 

25/10.000 pacientes . Em aproximadamente 10% dos 
casos a embolia pulmonar manifesta-se como morte 

3súbita . Deste modo, o diagnóstico não é feito em uma 
boa parte dos casos, por ser uma doença que apresenta 
sinais e sintomas pouco específicos, e, além disso, 
muitos exames complementares essenciais para o seu 
diagnóstico não se encontram disponíveis na 
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com analgésicos. Ao exame físico, apresentava-se 
hipocorada (2+/4+), anictérica, acianótica e 
taquidispneica. A pressão arterial era inaudível, com 
frequência cardíaca 109 bpm, frequência respiratória 
26 irpm e saturação de O  de 75% em ar ambiente. 2

Presença de estase jugular importante à 45º, murmúrio 
vesicular diminuído bilateralmente com crepitações 
difusas, presença de massa com aspecto endurecido em 
hipogastro, com hipoperfusão periférica, mas sem sinal 
de trombose venosa profunda em membros inferiores. 
Eletrocardiograma demonstrou taquicardia sinusal, 
inversão de onda T em V1 a V6; radiografia de tórax 
demonstrou derrame pleural bilateral; exames 
laboratoriais com uréia de 31 mg/dl, creatinina de 0,9 

3mg/dl, leucócitos de 13.900 células/ìl . A paciente foi 
admitida em choque e insuficiência respiratória, 
necessitando de ventilação mecânica não invasiva. A 
despeito do uso de drogas vasoativas, manteve-se 
hipotensa com baixa saturação de oxigênio (75%). Em 
seguida, apresentou parada cardiorrespiratória por 
atividade elétrica sem pulso e, apesar da tentativa de 
reanimação, evoluiu para óbito. Foi encaminhada ao 
Serviço de Verificação de Óbitos, que constatou na 
cavidade torácica: pleuras aderidas posteriormente, 
trombos maciços no pulmão esquerdo e presença de 
vários trombos nas artérias brônquicas segmentares 
(Figura1) e principais direitas (Figura 2). Secreção 
espumosa rósea e exsudato purulento intrabrônquico; 
abdome com útero aumentado (2.100g) apresentando 
contornos bocelados, com vários nódulos de tamanhos 
variados, firmes, brancos e intramurais, subserosos e 
submucosos (Figura 3), medindo o maior 11 cm; o 
nódulo intramucoso apresentou-se mole, com áreas 
císticas e conteúdo vinhoso (Figura 4); ovário direito 
aumentado, bocelado, com várias áreas císticas de 
conteúdo lipídico e presença de um cisto com parede 
espessada, alaranjado e conteúdo sólido, róseo, 
medindo cerca de 1 cm.

1maioria dos serviços médicos . A mortalidade é quatro 
vezes maior quando o tratamento adequado não é 
instituído, fato que demonstra a importância de um 

2diagnóstico precoce e terapêutica adequada . Situações 
propícias ao desenvolvimento de trombose são: 
distúrbios da coagulação, como a deficiência da 
antitrombina; história de TVP, devido à lesão endotelial 
formada; imobilização prolongada e longas viagens 
aéreas; neoplasias de pulmão, pâncreas e trato 

2gastrointestinal . As manifestações clínicas são, na 
maioria, inespecíficas e dependem principalmente da 
localização e tamanho do trombo, além do estado 
cardiorrespiratório prévio do paciente. O TEP pode se 
apresentar através de dor torácica do tipo pleurítica (se 
houver infarto pulmonar), dispnéia não explicada 
(quando há tromboembolismo submaciço) e choque 

2circulatório (no caso de embolia maciça) . São nove os 
exames complementares que nos auxiliam na avaliação 
inicial do TEP. Quatro deles são inespecíficos: ECG, R-X de 
tórax, Gasometria arterial e Dímero-D. Os demais são 
específicos: Cintilografia pulmonar (um dos mais 
importantes) ,  Ecocardiograma,  Tomograf ia  
Computadorizada Helicoidal, Duplex Scan de membros 

3inferiores e Arteriografia Pulmonar (padrão-ouro) . A 
abordagem terapêutica inicial tem por objetivo obter a 
estabilidade clínica e hemodinâmica oferecendo, se 
necessário, suporte farmacológico, com agentes 

2inotrópicos e vasoconstritores e suporte ventilatório . A 
heparina não fracionada é a abordagem terapêutica 
mais frequente e de comprovada eficácia. A 
anticoagulação reduz a mortalidade do TEP, reduz a 
incidência de um novo TEP, evita a progressão do êmbolo 
e permite a recanalização espontânea da artéria 

3pulmonar . A indicação absoluta do uso de trombolíticos 
1no TEP é a presença de instabilidade hemodinâmica . 

Nos últimos anos, tem-se observado acentuada e 
progressiva queda do número de necrópsias que não 
sejam de interesse médico-legal. Numerosos trabalhos 
vieram reafirmar a importância da necrópsia como 
meio de aferição do diagnóstico clínico, mediante a 
impossibilidade, por motivos diversos, de uma conclusão 

4diagnóstica anterior . A suspeita clínica de TEP ainda se 
encontra abaixo da considerada desejável, com um 
número considerável de pacientes evoluindo para o 
óbito sem a suspeita clínica prévia, o que impede a 
tomada de estratégias diagnósticas e terapêuticas 

5eficazes . Assim, o objetivo deste estudo foi relatar um 
caso de tromboembolismo pulmonar com evolução 
fulminante.

Mulher, 47 anos, hipertensa, dislipidêmica, 
apresentou quadro de dispneia aos pequenos esforços há 
três dias associada à fraqueza, com piora poucas horas 
antes de chegar ao Hospital. Relatou que há cerca de 
vinte dias apresentou dor no flanco direito e tórax, com 
irradiação para membro inferior direito, que não cessou 
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CASO CLÍNICO

Figura 1: Presença de vários trombos em artérias brônquicas 
segmentares (seta).
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sempre é fácil e sua primeira manifestação pode ser 
fatal. Pacientes podem ser totalmente assintomáticos 
ou apresentar discretos sintomas tais como dispneia, 
taquipneia ou dor torácica de localização central ou 
tipo pleurítica. Frequentemente apresentam hipoxemia 
e hipocapnia secundária à hiperventilação. Podem 
apresentar também sinais inespecíficos como 
taquicardia, e sinais de sobrecarga ventricular direita 
no ECG ou ecocardiograma. A embolia maciça pode 
apresentar-se com colapso cardiovascular súbito e 
atividade elétrica sem pulso. As cirurgias predispõem à 
embolia pulmonar até mesmo um mês após a 
intervenção, estando entre os fatores de risco mais 
significativos, juntamente com a imobilização 

6prolongada e o trauma . A associação entre 
malignidade e fenômenos trombóticos é um 
acontecimento frequente. Qualquer neoplasia aumenta 
o risco de TVP (principalmente tumores do pâncreas, 
pulmão, mama e trato geniturinário), resultante da 
ação de fatores pró-coagulantes e ativadores 

7plaquetários liberados pelas células neoplásicas . As 
doenças cardiovasculares ou pulmonares que 
acarretam dispneia, dor torácica ou comprometimento 
hemodinâmico apresentam sinais e sintomas 
inespecíficos e requerem métodos diagnósticos 
específicos para o diagnóstico correto, como é o caso do 
infarto do miocárdio que exige o eletrocardiograma e 
marcadores de necrose miocárdica; do tamponamento 
cardíaco que, por vezes, necessita a ecocardiografia 
para o diagnóstico e orientação da pericardiocentese; e 
da dissecção aórtica, que requer métodos de imagem da 
aorta como a tomografia computadorizada ou mesmo 
a ressonância magnética. Métodos simples de 
investigação apresentam impacto na capacidade 
diagnóstica, uma vez que os pacientes que não realizam 
eletrocardiograma e radiografia de tórax possuem 
duas vezes mais resultados falso-negativos para 
embolia pulmonar em relação aos pacientes que 
realizam quaisquer dos dois exames. Outro fator 
decisivo no diagnóstico de embolia pulmonar é a 
necessidade de agilidade na confirmação diagnóstica. 
Os estudos da história natural da doença indicam que 
75 a 90% dos óbitos ocorrem nas primeiras horas após o 
evento embólico, enquanto que os óbitos tardios 
ocorrem por episódios recorrentes de embolização. A 
janela temporal para a investigação diagnóstica é 
pequena e por isso é fundamental a suspeita clínica 
precoce para ordenação de uma estratégia racional de 

8testes diagnósticos . Dados clínicos de fácil obtenção 
podem ser muito úteis para um alto índice de suspeição, 
como a presença de dispneia, taquipneia ou dor 
torácica, encontradas em 97% dos pacientes sem 
doenças cardiopulmonares preexistentes com embolia 

9pulmonar confirmada . O perfil das doenças 
equivocadamente diagnosticadas como embolia 
pulmonar é ilustrativo da necessidade de métodos de 
investigação diagnóstica eficazes - edema agudo 
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Figura 2: Presença de vários trombos nas artérias brônquicas 
principais do pulmão direito (seta).

Figura 3: Útero apresentando as boceladuras, com vários 
nódulos de tamanhos variados, firmes, brancos e intramurais, 
subserosos e submucosos (seta).

Figura 4: O nódulo uterino intramucoso apresentou-se mole, 
com áreas císticas e conteúdo vinhoso (C).

Achados de autópsia demonstram que 73% de 
casos de embolia pulmonar não são diagnosticados 
clinicamente. O diagnóstico de embolia pulmonar nem 
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Em conclusão, a embolia pulmonar ainda 
constitui um significativo problema diagnóstico, com um 
grande número de condições interferindo na capacidade 
de diagnóstico acurado. A suspeita clínica ainda se 
encontra abaixo da considerada desejável, com um 
número considerável de pacientes evoluindo para o 
óbito sem a suspeita clínica prévia, o que impede a 
tomada de estratégias diagnósticas e terapêuticas 
eficazes. É imperioso o desenvolvimento de uma 
mudança de atitude do profissional que está envolvido 
no cuidado ao paciente e uma maior disponibilidade de 
recursos diagnósticos mais eficazes, para que esta 
realidade se modifique e um maior número de pacientes 
possa se beneficiar dos recursos terapêuticos específicos 
para essa grave afecção.
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pulmonar, broncopneumonia, infarto do miocárdio, 
insuf ic iência  cardíaca,  dissecção aórt ica e  
tamponamento cardíaco são condições que determinam 
sinais e sintomas cardíacos e pulmonares similares aos 
da embolia pulmonar. No entanto, cada uma delas 
apresenta terapêuticas específicas e algumas 
antagônicas ao tratamento da embolia pulmonar, como 
é o caso da anticoagulação ou trombólise em pacientes 
com tamponamento cardíaco ou dissecção aórtica. A 
importância destes achados nos leva à reflexão quanto à 
prática indiscriminada de anticoagulação em casos de 
suspeitas de baixa probabilidade de embolia pulmonar, 
que se apóia no aforisma “uma vez que se pense no 
diagnóstico de embolia pulmonar está indicado o início 
do tratamento anticoagulante com heparina”. A 
ausência de métodos com maior acurácia disponíveis 
para o diagnóstico de embolia pulmonar, como a 
cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão no 
hospital estudado, colaborou de modo importante para 
que os diagnósticos recaíssem sobre condições clínicas 
mais comuns e com o êxito letal.
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O ambiente de trabalho é o melhor lugar para iniciar a abordagem de uma vida melhor conseguindo-se, por meio dele, atingir todos os demais 
aspectos da vida pessoal. As características do ambiente de trabalho que favorecem a prática profissional do enfermeiro são a autonomia, o controle 
sobre o ambiente e a relação colaborativa entre os médicos e enfermeiros. A presença desses atributos no ambiente de trabalho contribui para 
obtenção de resultados positivos para os enfermeiros, pacientes e instituições. O Nursing Work Index – Revised (NWI-R) – Versão Brasileira, é um 
instrumento que foi adaptado e validado para a cultura brasileira para avaliar a presença desses atributos no ambiente de trabalho do enfermeiro. O 
presente estudo teve por objetivo avaliar o ambiente de trabalho do enfermeiro e a sua relação com a satisfação profissional e a percepção da 
qualidade da assistência de enfermagem prestada ao paciente. Tratou-se de um estudo de caráter exploratório, descritivo e com abordagem 
quantitativa. O estudo foi desenvolvido em um hospital privado do interior do estado de São Paulo, sendo classificado como um hospital de médio 
porte, com 151 leitos, que realiza procedimentos de alta complexidade, como cirurgias cardíacas e neurológicas. A amostra foi composta por 43 
enfermeiros, a maioria do sexo feminino, solteira, com título de especialização, sem outro vínculo empregatício. Os resultados obtidos permitiram 
concluir que o enfermeiro que julga possuir maior autonomia no seu ambiente de trabalho, julga-se também mais satisfeito profissionalmente. 

Palavras chave: Ambiente de trabalho, Satisfação no emprego, Enfermeiros. 

Características do ambiente de trabalho que favorecem
a prática profissional do enfermeiro.

Assistência de enfermagem à gestante portadora de HIV.

REBELO, Andressa F.; GASPARINO, R.C. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

DENTELLO,  Bruna.
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

         RESUMOS

Perspectivas Médicas, 21(2):44-50, jul/dez 2010.

                                                                                                                                                                          44
SUPLEMENTO TCC ENFERMAGEM

The work environment is the best place to start a better life approach to getting through it, reach all other aspects of personal life. The characteristics 
of the working environment that foster professional nursing practice are autonomy, control over the environment and collaborative relationship 
between physicians and nurses. The presence of these attributes in the workplace contributes to positive outcomes for nurses, patients and 
institutions. The Nursing Work Index - Revised (NWI-R) - Brazilian Version is an instrument that was adapted and validated for Brazilian culture to 
assess the presence of these attributes in the work environment of nurses. This study aimed to evaluate the work environment of nurses and its 
relationship with job satisfaction and perceived quality of nursing care provided to patients. This was an exploratory study, descriptive and 
quantitative approach. The study was conducted in a private hospital in the state of São Paulo is classified as a medium-sized hospital with 151 beds, 
which performs complex procedures such as cardiac and neurological surgery. The sample comprised 43 nurses, most were female, single, with 
specialist title, with no other employment. The results showed that nurses who judges have greater autonomy in their work environment, judges are 
also more satisfied professionally.

Key Words: Working Environment, Job Satisfaction, Nurses.  

A trajetória da AIDS vem se delineando desde 1982, de diferentes maneiras. A partir de 1986, a epidemia começou a ter um novo rumo no que se refere 
ao seu perfil, caracterizando-se, entre outros aspectos, pelo crescente número de mulheres infectadas pelo HIV. Como a maioria das mulheres 
infectadas encontra-se em idade reprodutiva, as gestantes portadoras do HIV constituem uma situação especial para a assistência de enfermagem, 
tanto em relação ao desenvolvimento da gestação e do feto, da realização do pré-natal, quanto em relação aos aspectos psicológicos, sociais e 
familiares. Existem vários aspectos a serem observados, o assunto evolui à medida que as pesquisas acrescentam novos conhecimentos. Pensando 
nisso, esta pesquisa teve como principal objetivo identificar a Assistência de Enfermagem prestada às gestantes portadoras de HIV no âmbito 
hospitalar, pesquisa esta quantitativa – descritiva realizada em um Hospital Universitário localizado em um município do interior de São Paulo. A 
amostra foi composta por 15 enfermeiros que atendem diretamente gestantes HIV positivas e que aceitaram participar da pesquisa. Diante dos 
resultados encontrados, cabe destacar que ainda há um longo caminho a ser percorrido no sentido de qualificar os enfermeiros e sua equipe na 
assistência à gestante HIV positiva. Sem dúvidas fica evidente a necessidade de sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos nessa assistência. É 
fundamental que as gestantes sintam-se acolhidas nos serviços que as atendem, tendo conhecimento para tomar suas decisões com responsabilidade 
e levar adiante o seu tratamento e de seu bebê e somente com esta qualificação isto será possível.

Palavras chave: HIV,  Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Enfermagem.

The history of AIDS is emerging since 1982, in different ways. Since 1986, the epidemic begins to take a new direction with regard to their profile, 
characterized, among other things, the growing number of women infected with HIV. Because most infected women are of childbearing age, pregnant 
women with HIV constitute a special situation for the nursing care, both in relation to the pregnancy and the fetus, the completion of prenatal and in 
relation to psychological, social and family. There are several aspects to be observed, the matter evolves as the research adds new knowledge. 
Thinking about it, this research aimed to identify the nursing care provided to pregnant women with HIV in the hospital. Quantitative research - 
descriptive, conducted in a university hospital located in a town in the interior of São Paulo. The sample consisted of 15 nurses who assist pregnant 
women HIV positive and who agreed to participate. Given these results, it is worth noting that there is still a long way to go in order to qualify the 
nurses and his team in the care of pregnant HIV positive. No doubt there is an evident need to sensitize and train the professionals involved in this 
assistance. It is essential that pregnant women feel welcomed in the services that attend them, with knowledge to make decisions with responsibility 
and carry on her treatment and her baby. Only with this qualification it will be possible.

Keywords: HIV, Nursing.

Characteristics of the working environment that foster professional nursing practice.

Nursing pregnant care to women with HIV.
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A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos. É considerada uma 
sensação individual e subjetiva. De um modo geral, muito se tem descrito na literatura a seu respeito na fase neonatal. Esta pesquisa teve como 
objetivo identificar o reconhecimento dos sinais de dor no recém-nascido (RN) pela equipe de enfermagem, utilizou metodologia qualitativa e os 
sujeitos constituíram-se de 27 colaboradores que atuam na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um Hospital Universitário. O período 
para coleta de dados compreendeu os meses de Maio a Junho de 2010. Foi utilizado um questionário semiestruturado, autoaplicado, cujos resultados 
foram submetidos à análise e reduzidos em temas específicos. Em sua percepção, os sujeitos revelaram identificar a dor no RN utilizando sinais de 
alterações comportamentais manifestados por ele, em sua maioria. Constatou-se que os procedimentos invasivos são responsáveis pelas causas de 
dor, sendo realizados vários procedimentos não-farmacológicos para o manejo desta dor. Com este estudo buscou-se compreender a atuação da 
equipe de enfermagem, contribuir com subsídios para a prática dos profissionais envolvidos nos cuidados a essa faixa etária, e também buscar uma 
assistência humanizada ao RN.

Palavras chave: Enfermagem, Recém nascido, Dor, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

Percepção da equipe de enfermagem à dor do recém-nascido
em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

Visão e conduta do enfermeiro acerca da ventilação mecânica.

PRADO, Bruna, B.; RODRIGUES, E.R.V. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

ALBINO, Erik H.; THOMAZ, M.C.A. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated or related to actual  or potential tissue injury. It is considered an individual and 
subjective sensation and, in general, much has been described in the literature about it in infancy. This survey aimed to identify the recognition of signs 
of pain in the newborn for nursing staff, a qualitative methodology and the subjects consisted of 27 employees who work in the Neonatal Intensive 
Care Unit of a University Hospital. The period for data collection comprised the months of May and June 2010. We used a semi-structured 
questionnaire which was self-applied, whose results were analyzed and reduced in specific subjects. It was noticed that the subjects have identified 
pain in the newborn using signs of behavioral changes manifested by them mostly.  It was found that invasive procedures are responsible for the causes 
of pain, many procedures being performed for non-pharmacological management of pain. This study sought to understand the role of the nursing 
staff, provide insight for the practice of professionals involved in caring for this age group, and also a search to a more humanized assistance to the 
newborn.

Keywords: Nursing, Newborn, Neonatal Intensive Care Unit and Pain.

Este estudo trata do tema ventilação mecânica, especificamente das condutas do enfermeiro diante do acionamento dos alarmes ventilatórios. Teve 
como objetivo analisar a visão e conduta do enfermeiro (a) acerca da ventilação mecânica, conhecer fatores dificultadores e facilitadores para 
enfermeiros (as) na assistência prestada a pacientes submetidos à ventilação mecânica. Este trabalho justificou-se pelo atual conhecimento do 
enfermeiro no controle dos parâmetros ventilatórios, nos proporcionará um avanço no conhecimento técnico-científico e a implementação da 
assistência de enfermagem adequada. A pesquisa foi realizada num hospital de privado da cidade de Jundiaí-SP, com 13 enfermeiros de ambos os 
sexos com idade entre 24 e 33 anos. Os dados foram colhidos por meio de questionários individualizados. A análise do conteúdo apresentou três 
categorias principais: plano de cuidados individualizado, atuação no controle e ajustes de parâmetros ventilatórios e conhecimento teórico-prático. 
Resultados: observou-se que 84,61% tiveram uma abordagem sobre ventilação mecânica durante a graduação, 38,46% dos enfermeiros cursaram 
especialização em terapia intensiva e 30,77% ainda estão cursando, 88,89% relataram que tiveram uma abordagem sobre ventilação mecânica 
durante a especialização e 61,53% relatam que na instituição de atuação não se tem uma educação continuada relacionada com a ventilação 
mecânica. Sobre a sistematização do paciente 100% relatam que consideram importante, porém, 53,84% relataram não elaborarem um cuidado 
individualizado.  Considerações finais: podemos inferir que grande parte não elaboram um plano de cuidados individualizado e não atuam no 
controle e ajuste de parâmetros ventilatórios por sobrecargas de tarefas burocráticas, superlotação das unidades, e insuficiência de conhecimento 
teórico-prático advindo da graduação e ausência de cursos de educação continuada. 

Palavras chave: Enfermeiro, ventilação mecânica, cuidados intensivos.

This study addresses the issue mechanical ventilation, specifically the conduct of nurse in front of the ventilatory alarms activate. The objective is to 
analyze the views and conduct of the nurse on mechanical ventilation, know factors difficult and easy to nurses in the health care to patients 
undergoing mechanical ventilation. This work was justified by current knowledge of nurses in the control of ventilation parameters, give us advance 
in the scientific-technical knowledge and implementation of appropriate nursing care. The survey was conducted in a private hospital in the city of 
Jundiaí-SP, with 13 nurses in both sexes, ages between 24 to 33 years. Data were collected through questionnaires individually. The content analysis 
showed three main categories: individualized care plan, and performance in the control and adjustment of ventilatory parameters and the 
theoretical and practical knowledge. Results: it was observed that 84.61% had an approach about mechanical ventilation during the graduation, 
38.46% of nurses specialized in intensive therapy and 30.77% are specializing, 88.89% reported that they had an approach during the expertise on 
mechanical ventilation and 61.53% reported that the institution of action has not been a continuing education related to mechanical ventilation. 
About the systematization of the patient 100% reported that they consider important, however, 53.84% reported not to develop an individualized 
care. Conclusion: we can infer that most don't develop an individualized care plan and not act on the control and adjustment of ventilatory 
parameters about loads of bureaucratic assignments, overcrowded of the units, and knowledge deficit is coming from the theoretical-practical and 
absence of courses continuing education.

Keywords: Nurse, Mechanical ventilation, Intensive care.

Perception of the nursing team to pain in the Newborn Intensive Care Unit Neonatal.

The nurse’s view and conduct on mechanical ventilation.
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Tempo de permanência e motivo de retirada de cateter implantável
de longa permanência em crianças e adolescentes.

ORTOLANI, Lucrécia C.M.; TRALDI, M.C.; GASPARINO, R.C. 
 Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

O estudo do tipo transversal e retrospectivo objetivou estabelecer a incidência de complicações associadas ao uso do cateter totalmente implantável 
do tipo Port–o-cath, em crianças e adolescentes com neoplasia. Realizado em um hospital do município de Jundiaí (SP), teve amostra de 62 implantes 
(n=62), realizados em 61 pacientes com idade variando de 1 mês a 17 anos. A coleta foi feita em prontuários e nos livros dos centros cirúrgicos de 
quatro hospitais utilizados para implantes, entre fevereiro de 2006 e julho de 2010. Os resultados indicam a mediana de tempo de permanência de 
391,5 dias, com variação de 23 a 1335 dias. A conclusão indicou uma incidência de 6,45% de complicações nos implantes, com um total de nove 
retiradas: quatro por conclusão do tratamento, quatro por complicações e uma por desistência do tratamento por parte da família.

Palavras chave: Cateter Venoso Central, Port-o-cath, Neoplasia, Enfermagem. 

The cross-sectional and retrospective study aimed to establish the incidence of complications associated with the use of indwelling catheter of the 
Port-o-cath kind in children and adolescents with neoplasia. Held in a county hospital in Jundiai (SP), it had a sample of 62 implants (n = 62) 
performed in 61 patients aged 1 month to 17 years. Samples were collected from medical records and in books of surgical centers of four hospitals used 
for implants, between February 2006 and July 2010. The results indicate a median length of stay of 391.5 days, range 23-1335 days. The conclusion 
indicated a 6.45% of complications in implants with a total of nine withdrawals: 4 through completion of treatment, 4 due to complications and a 
withdrawal of treatment by the family.

 Keywords: Central Venous Catheter, Port-o-cath, Complication rate, neoplasia, nursing. 

Length of stay and reason for withdrawal of indwelling catheter in children and adolescents.

Qualidade de vida de adultos hipertensos em tratamento ambulatorial.

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica na qual o paciente apresenta níveis de pressão arterial (PA) acima dos parâmetros 
normais, podendo ser causada por múltiplos fatores que podem lesionar diversos órgãos do organismo, alcançando por isso, grande importância 
epidemiológica no Brasil e no mundo. O diagnóstico da hipertensão arterial deve ser realizado essencialmente por meio da medida da PA e 
complementado por meio de exames clínicos e laboratoriais. A terapêutica adotada deve ser individualizada e de acordo com o risco que o paciente 
apresenta; porém independente do risco cardiovascular, mudanças do estilo de vida e dos hábitos alimentares devem ser adotadas. Tais mudanças de 
hábitos de vida e o uso contínuo de medicações caracterizam a HAS como uma doença crônica que pode comprometer a qualidade de vida. O Mini-
Cuestionario de Calidad Vida en Hiperténsion Arterial (MINICHAL) Versão Brasileira – é um instrumento adaptado e validado para a cultura 
brasileira e tem por finalidade identificar a percepção que os pacientes hipertensos têm sobre a sua qualidade de vida. O presente estudo teve por 
objetivo principal identificar a percepção da qualidade de vida de adultos hipertensos em tratamento ambulatorial. A pesquisa foi realizada em um 
ambulatório de especialidades numa amostra de 88 pacientes maiores de 18 anos e com o diagnóstico de HAS, que foram caracterizados através de 
um questionário socioeconômico e instrumento de avaliação da percepção da qualidade de vida. A percepção identificada neste estudo foi pior do que 
a de outros, o alfa foi satisfatório para ambos os domínios, existindo uma correlação entre os domínios e a última questão. A prática de exercícios 
físicos relacionou-se apenas com o estado mental (p = 0,02). Desse modo é possível concluir que a percepção de qualidade de vida em adultos 
hipertensos encontrada neste estudo foi diferente da população analisada na validação do Mini Questionário de Qualidade de Vida em Hipertensão 
Arterial (MINICHAL– BRASIL).

Palavras chave: Qualidade de Vida, Hipertensão, Pacientes Ambulatoriais.

MIAN, Natália C.; GASPARINO, R.C. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

Hypertension (HBP) is a clinical condition in which the patient has blood pressure (BP) above normal limits, which may be caused by multiple factors 
that may cause injury in several organs of the body, so that it has gain epidemiological importance in Brazil and worldwide. The diagnosis of 
hypertension should be performed primarily by measuring blood pressure, and complemented by clinical and laboratory examinations. Therapy 
should be individualized and adopted according to the risk that the patient has; but independent of cardiovascular risk, changes in lifestyle and eating 
habits should be adopted. Such changes in lifestyle and the continued use of medications characterize hypertension as a chronic disease that can 
compromise the quality of life. The Mini Cuestionario de la Calidad de Vida en Hipertensión Arterial (MINICHAL) - is a validated instrument and 
adapted to Brazilian culture and aims to identify the perception that hypertensive patients have on their quality of life. The present study aimed at 
identifying the perception of quality of life in adults hypertensive outpatients. The survey was conducted in a specialty clinic in a sample of 88 patients 
over 18 years with a diagnosis of hypertension, which were characterized by a socioeconomic questionnaire and assessment tool of perception of 
quality of life. The perception identified in this study was worse than the other, the alpha was satisfactory for both domains, there a correlation 
between the domains and the last question. The physical exercise was associated only with mental status (p = 0.02). Thus we conclude that the 
perceived quality of life in adults hypertensive patients in this study was different from the population analyzed in the validation of the Mini 
Cuestionario de la Calidad de Vida en Hipertensión Arterial (MINICHAL-BRAZIL).

Keywords: Quality of Life, Hypertension, Outpatient

Quality of life in adults hypertensive outpatients.

SUPLEMENTO TCC ENFERMAGEM

Perspectivas Médicas, 21(2):44-50, jul/dez 2010.



     RESUMOS 

                                                                                                                                                                          47

Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, com o objetivo de analisar a percepção do paciente a respeito da imagem do enfermeiro. O intuito foi 
identificar as características pelas quais o profissional é identificado no seu local de trabalho. Foi realizado num hospital público do interior do estado 
de São Paulo, que atende a população materno-infantil do município e região. A coleta foi realizada entre os meses de junho e julho de 2010, através de 
um questionário estruturado autoaplicado. A amostra foi composta por pacientes internados no hospital durante um período mínimo de 24 horas, 
com n=124, contou com a participação majoritária de mulheres (88%), posto que é uma instituição em que predomina o contato com o sexo feminino, 
seja como usuárias do serviço ou como acompanhantes das crianças. Os resultados indicaram que 62% dos pacientes reconhecem o enfermeiro e o 
diferenciam dos demais integrantes da equipe de enfermagem através dos procedimentos técnicos que realiza; da postura, traduzida na maneira 
como este se aproxima e se comunica com o paciente ou familiar, e pelo uniforme, sendo significativa apenas sua associação profissional com os 
procedimentos técnicos (p=0,04). Dentre os participantes que relacionaram esta alternativa, a maioria (52,2%) concluiu o ensino médio e 70,8% 
estavam internados por período de até 3 dias. As conclusões sugerem serem estas as estratégias de marketing profissional dos enfermeiros do 
hospital, que podem ser exploradas para transmitir a imagem que a instituição deseja cultivar entre os usuários.

Palavras chave: Marketing em saúde, Marketing profissional, Enfermagem, Gestão em saúde, Gestão em enfermagem.

Marketing profissional na saúde: a imagem do enfermeiro na percepção do paciente.

Prevalência de helmintos em crianças de dois a sete anos de idade,
na Unidade de Saúde da Família da área 21, no bairro Santa Gertrudes em Jundiaí-SP.

DIAS, Jeane V.; TRALDI, M.C. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

STORARI, Letícia B., VENDRAMIN, A.  
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

This paper is a quantitative study with the goal to analyze the patient's insight about the nurse's image. The purpose was to verify the characteristics 
which the professionals are identified with at their job location. This research took place at a public hospital in the countryside of São Paulo which 
attends the infant population and population of mothers from the county and region. The gathering of information happened between the months of 
June and July of the year 2010 through a self-applicative structured questionnaire. The sample was composed by patients committed at the hospital 
for a minimum period of 24 hours, with n=124 and could count on with a major participation of women (88%) being this institution a place where the 
contact with the female sex is predominant either as users of the service or as children's companions. The results indicated that 62% of the patients 
can differentiate the nurse from the other nursing staff members through the technical procedures they perform, their posture, translated in the 
manner how this worker approaches and communicates with the patient or the patient's family, and by their uniform being significant just the 
association related to technical procedures (p=0,04). Among the participants which related this latter alternative most of them (52,2%) have already 
graduated in high school and 70,8% of them had been committed for 3 days. The conclusions suggest being these the professional marketing 
strategies of the nurses of the hospital that can be explored to transmit the image which the institution is willing to captivate among the users.

Keywords: health marketing, professional marketing, nursing, health management, nursing management.

O presente trabalho teve como objetivo determinar a prevalência de helmintos em crianças de dois a sete anos de idade, moradoras na área 21, e 
matriculadas em uma escola municipal no Bairro Santa Gertrudes em Jundiaí- SP. Foram analisadas 45 amostras de fezes de crianças para avaliação 
de parasitismo por meio de exame coproparasitológico.   As amostras foram processadas no Laboratório da Faculdade de Medicina de Jundiaí, no 
período de março a setembro de 2010, utilizando a técnica de Hoffmann, Pons e Janer (Sedimentação Espontânea). Os resultados obtidos nas 45 
amostras avaliadas foram 15 amostras positivas apresentando os seguintes parasitas: Giardia lamblia (8,9%), Ascaris lumbricoides (2,2%), 
poliparasitadas com Ascaris e Trichuris (20%), Endolimax nana (2,3%) e amostras negativas (66,6%). Os parasitas observados nas amostras de fezes 
das crianças estão relacionados à via de transmissão por meio de terra ou água e aos fatores de risco, como as precárias condições de higiene e 
saneamento básico. Foram realizadas medidas de educação continuada com as crianças por meio de mini palestras e as crianças parasitadas foram 
medicadas seguindo ainda com orientações preventivas para controle destas helmintoses nas famílias. 

Palavras chave: Inquérito parasitológico, Crianças, Prevalência.

Professional Marketing in the Health Department: the image of the nurse from the patient’s insight. 

Helminth prevalence in children two to seven years old
at the Family Health Unit area 21, the district in Santa Gertrudes, Jundiaí - SP.

This study had the objective to determine the helminth prevalence in children 2 to 7 years oh age, living in area 21, and enrolled in a public school 
district in Santa Gertrude, Jundiaí – SP. Fourty five samples of these children`s faeces were analysed for assessment of parasitism. The samples were 
processed at the Laboratory of Medical College of Jundiaí (Laboratório da Faculdade de Medicina de Jundiaí), on the period between March and 
September 2010, using the technique of Hoffmann, Pons and Janer (Spontaneous Sedimentation). The results obtained on the 45 samples tested were 
15 positives samples showing the following parasites:  Giardia lamblia (8.9%), Ascaris lumbricoides (2.2%), Ascaris and Trichuris (20%), Endolimax 
nana (2.3 %) and 30 negative samples (66.6%).  The parasites found on the children's faeces samples are transmitted by land or water and they are 
associated with risk factors such as poor hygiene and sanitation. A continuous education programme was desenvolved for the childrens with lectures, 
medication for the ones infected and preventive guidelines for the families.

Keywords: Inquiry parasitological, childrens and prevalence.
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Coping Religioso-Espiritual dos familiares de pacientes internados
em Unidade de Terapia Intensiva.

Objetivo: avaliar o Coping (enfrentamento) Religioso-Espiritual (CRE) dos familiares de pacientes internados em Unidade de terapia intensiva (UTI). 
Método: estudo de natureza descritiva de campo com abordagem quali-quantitativa. Amostra: 45 familiares de pacientes de UTI, 80% do sexo 
feminino e 20% do sexo masculino com idade entre 18 e 65 anos. Coleta de dados: os familiares responderam ao questionário de caracterização da 
amostra e à Escala CRE. Resultados: o valor do CRE total desta pesquisa foi de 3,4 (valor esperado é de 1,00 a 5,00), considerando esse valor, 
comprovou-se que os familiares participantes desta pesquisa fazem uso de estratégias de CRE. Em relação ao valor da razão CREN/CREP (sendo N 
negativo e P positivo), o valor encontrado foi de 0,7 (valor esperado varia de 0,20 a 5,00), considerou-se que os familiares desta pesquisa fazem maior 
uso de estratégias de CRE positivas do que negativas.  Conclusões: os familiares utilizam estratégias de CRE positivas mais do que estratégias de CRE 
negativas durante o processo de hospitalização de um familiar em UTI. Observou-se neste estudo também que independentemente da 
religião/espiritualidade todos os familiares relataram acreditar em Deus e a maioria acredita que a religião/espiritualidade tem ajudado muito no 
manejo para enfrentar o estresse da hospitalização. 

Palavras chave: Espiritualidade, Estresse psicológico, Unidades de terapia intensiva.

SCHLEDER, Letícia P.; PUGGINA, A.C. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

Aim: to evaluate Spiritual-Religious Coping (SRC) of patient's familiar hospitalized in Intensive Care Unit (ICU). Method: study of descriptive nature 
with quali-quantitative focus. Sample: 45 patient's familiar of ICU, 80% feminine sex and 20% masculine sex with age between 18 and 65 years. Data 
collection: the familiars answered the sample characterization questionnaire and SRC Scale. Results: the value of total SRC of this research was 3,4 
(expected value is between 1,00 and 5,00), considering this value, was proved that the participants of this research use of SRC strategies. In relation to 
the value of reason SRCN/SRCP, the value was 0,7 (expected value is between 0,20 and 5,00), was considered that the familiars of this research use 
more SRC positive strategies than negative. Conclusions: the familiars use more SRC positive strategies than negative strategies during the 
hospitalization process of a familiar in ICU. Was also observed in this study that independently of the religion/spirituality all the familiars believe in 
God and the majority believes the religion/spirituality has helped very much in the control of stress during hospitalization.

Keywords: Spirituality, Psychological Stress, Intensive Care Units.

Spiritual-Religious Coping of patient’s familiar hospitalized in Intensive Care Unit.

Mapeamento da rede social de apoio à saúde na cidade de Jundiaí.

PEREIRA, Fabiana R.; TRALDI, M.C. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

O objetivo deste estudo foi identificar as entidades que integram a rede social de apoio à saúde na cidade de Jundiaí e descrever as suas atividades. O 
estudo é descritivo e de natureza qualitativa e foi realizado na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil. Participaram da pesquisa as instituições 
cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes e que apoiem a área da 
saúde e duas instituições não cadastradas, porém atuantes na cidade de Jundiaí, que foram encontradas por referências de outras, todas de natureza 
não-governamental e filantrópica. A coleta de dados ocorreu no período de agosto a novembro de 2010, por meio de questionário, através do contato 
telefônico, e-mail e visita física à instituição. Foram encontradas 23 entidades que apoiam à saúde, sendo categorizadas pelo seu campo de atuação. 
Concluiu-se que as instituições filantrópicas são de suma importância para a população, uma vez que estas suprem as demandas não atendidas pelo 
serviço público. É relevante dizer que poucos estudos sobre o tema foram encontrados, sendo importante que surjam novos conceitos e ideias.

Palavras chave: Rede de apoio social, SUS e ONG.

The objective of this research is to identify the entity that integrate a social network of health support in the city of Jundiaí and describe its activities. 
The study is descriptive, it has a qualitative nature and it was done in the city of Jundiaí, São Paulo state - Brazil. The institutions that are registered in 
the project are the ones that are part of the Municipal board of social assistance and the Municipal board of children and teenagers rights which give 
support to health issues and two non registered institutions, therefore institutions that are active in the city of Jundiaí, that were found by references 
coming from others, all coming from non governmental and philanthropic backgrounds. The data collection occurred during the months of august 
through november of 2010, through questionnaires, telephone contact, e-mail and many institution visits. Were found 23 entities that give support to 
health issues and categorized by where (fields) they are active. In conclusion the philanthropic institutions are very important to the population, once 
they solve all the demanded necessities that cannot be attended by the public health service. It is relevant to say that not many researches about the 
issue were found, it is very important that new ideas and concepts come up to our attention. 

Keywords: Social network support, SUS and ONG. 

Research in social network support to health issues in the city of Jundiaí.
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A incidência de acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes
em trabalhadores da área de enfermagem.

O presente estudo buscou identificar o perfil dos trabalhadores de enfermagem que se acidentou com instrumentos perfurocortantes, através de 
notificações feitas ao CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) na cidade de Jundiaí – SP. A amostra foi composta por 30 
trabalhadores da área de enfermagem de hospitais públicos. Os resultados mostram que 46,7% (14) dos trabalhadores acidentados eram auxiliares 
de enfermagem. Quanto ao gênero, 80% (24) eram do sexo feminino. Quanto ao tempo de profissão, 33,3% tinham 16 anos ou mais. A faixa etária 
mais atingida foi a dos 31 aos 40 anos com 50%. 96,7% (29) dos acidentes foram causados por agulhas de punção venosa. Os dados obtidos neste 
estudo indicam que para a prevenção dos acidentes devem ser incluídos nos programas de educação continuada, mudança de comportamento dos 
trabalhadores.

Palavras-chave: Enfermagem, Acidentes de Trabalho, Perfurocortantes. 

Silva, Mariana F.B. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

The present study sought to identify the profile of nursing workers that had accidents with sharp instruments, through notifications made to CEREST 
(Reference Center for Occupational Health) in Jundiaí - SP. The sample consisted of 30 workers of nursing of public hospitals. The results show that 
46.7% (14) of the injured workers were nursing assistants. Regarding gender, 80% (24) were female. As for the length of employment 33.3% were 16 
years or more. The age group most affected was from 31 to 40 years with 50%. 96.7% (29) of the accidents were caused by needles for venipuncture. 
Data from this study indicate that the prevention of accidents should include continuing education programs along with the change in behavior of 
workers.

Keywords: Nursing, Occupational Accidents, Sharp.

The incidence of accidents workers with sharp in the Nursing field.

Invasão do espaço territorial e pessoal do paciente hospitalizado:
percepção do paciente e equipe de enfermagem.

FORATORI, M.C.; PUGGINA, A.C.; GASPARINO, R.C. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

Objetivo: Identificar os sinais de invasão do espaço territorial e pessoal, na percepção do paciente e da equipe de enfermagem e compará-las. Método: 
estudo de natureza descritiva de campo, com abordagem quantitativa. Amostra: 30 pacientes hospitalizados, 50% do sexo feminino e 50% do sexo 
masculino, com idade entre 18 e 59 anos e 30 profissionais de enfermagem colaboradores da mesma instituição, 83,3% do sexo feminino e 16,7% do 
sexo masculino, com idade entre 20 e 48 anos. Coleta de dados: Pacientes e profissionais de enfermagem foram submetidos a um questionário de 
caracterização da amostra e, na sequência, às perguntas da escala EMS-FIETEP, sendo que para os profissionais, os itens da escala foram modificados 
e direcionados para percepção dos mesmos. Resultados: Observou-se diferença significativa em relação à invasão do espaço territorial entre 
profissionais e pacientes, tanto quanto se comparou o escore que a média das 19 questões resultava (p=0,03) quanto nas mediana (p = 0,03). 
Observou-se uma média superior no profissional 5,46   0,75 do que nos pacientes 5,08   0,50. Para a invasão do espaço pessoal, não foram observadas 
diferenças significativas. Conclusão: Foram identificados sinais de invasão do espaço pessoal e territorial pelos pacientes e profissionais de 
enfermagem, observou-se que os pacientes sentem-se mais invadidos em relação ao espaço territorial comparado ao espaço pessoal. Algumas 
situações foram consideradas pelos profissionais de enfermagem como invasão do espaço pessoal e territorial, porém os pacientes consideraram as 
situações indiferentes.

Palavras-chave: Comunicação não-verbal, Comportamento Espacial, Enfermagem, Espaço Pessoal, Hospitalização.

Aim: To Identify the signs of invasion of the territorial and personal space, in the perception of patient and of the nursing team and to make a 
comparison. Method: studying of the descriptive nature of field, with quantitative approach. Sample: 30 hospitalized patients, 50% female and 50% 
male, aging from 18 to 59 years old and 30 nursing professionals of the same institution, 83,3% female and 16,7% male, aging from 20 to 48 years old. 
Data Collecting: patients and nursing professionals were asked to answer the sample characterization survey and, after that, the questions of the 
EMS-FIETEP scale, for the professionals the items of the scale were modified and aimed for their perception. Results: It was observed significant 
difference in relation to the invasion of territorial space between professionals and patients, not only when the score of the average of the 19 questions 
resulted (p=0,03) but also in the medians (p = 0,03). It was observed a superior average in the professional 5,46 ± 0,75 than in the patients 5,08 ± 0,50. 
In the personal space invasion, it was not observed any significant differences. Conclusion: signs of territorial and personal space invasion were 
identified by the patients and nursing professionals, it was observed that the patients feel more invaded in relation to territorial space compared to 
personal space. Some situations were considered by the nursing professionals as personal and territorial space invasion, however the patients 
considered the situations indifferent. 

KeyWords: Non verbal Communication, Spatial Behavior, Nursing, Personal Space, Hospitalization.

Invasion of the territorial and personal space of the hospitalized patient:
perception of the patient and nursing team.
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A parada cardíaca é uma situação dramática, definida pela ocorrência súbita de interrupção da circulação sanguínea, culminando com perda da 
consciência. O sucesso no atendimento de uma Parada Cardiorrespiratória está diretamente ligado ao treinamento e conhecimento da equipe, o que 
pode ser feito através de recursos de suporte básico e avançado de vida. A equipe de enfermagem depara-se atualmente com exigências impostas pela 
tecnologia e realizadas pelos usuários dos serviços de saúde, na busca de atendimentos qualificados. Decorre, então, a necessidade permanente de 
aprimoramento e atualização dos seus conhecimentos. O conhecimento das diretrizes favorece a integração entre os membros da equipe 
multidisciplinar durante o atendimento da Parada Cardiorrespiratória, aumentando potencialmente as chances de sobrevida destes pacientes. O 
objetivo deste trabalho é caracterizar o perfil sociodemográfico dos enfermeiros, analisar o nível de conhecimento dos mesmos sobre Ressuscitação 
Cardiopulmonar e relacionar os resultados ao setor atual de atuação. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo, com abordagem 
quantitativa, a coleta de dados realizou-se em agosto de 2010, no Hospital São Vicente de Paulo no município de Jundiaí, estado de São Paulo - Brasil, 
onde foram aplicados questionários com questões objetivas aos enfermeiros das unidades de terapia intensiva (n=24). Resultados: Os enfermeiros 
eram na maioria do gênero feminino 66,6% (16), com a média de 32 anos de idade e 6,6 anos em média de formação, onde 79% (19) possuem 
especialização e apenas 4% (1) possui curso em ACLS.  Os enfermeiros da UTI geral obtiveram o maior número de acertos (77%) e os profissionais da 
unidade Semi-Intensiva tiveram 74% de acertos, enquanto os da unidade UTI coronariana acertaram 72% das questões, e por fim os enfermeiros da 
UTI neurológica acertaram 65% do questionário. Foi observado que os profissionais atuantes na UTI geral obtiveram um melhor desempenho, o que 
condiz com a literatura, pois as especializações da maioria, 7 (63,6%) dos 11 profissionais deste grupo são relacionadas com as áreas de atuação em 
urgência e emergência e em UTI adulto, o que facilita o atendimento em emergências clínicas. Diante do exposto conclui-se que o profissional 
enfermeiro ocupa uma posição extremamente importante frente ao processo de RCP e que a necessidade de aprimoramento e capacitação é 
fundamental para o sucesso da assistência. Entende-se ainda que o processo de educação permanente envolve aspectos bastante complexos em uma 
instituição de saúde, uma vez que envolve fatores políticos, pessoais e financeiros. 
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Conhecimento dos enfermeiros de Unidade de Terapia Intensiva
sobre ressuscitação cardiopulmonar.
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Cardiac Arrest is a dramatic situation defined by the occurrence of sudden interruption of effective circulation, leading to unconsciousness.  The 
success in the attendance of a Cardio Respiratory Arrest is directly linked to the team training and knowledge, what can be done through life's basic 
and advanced support resources.  The nursing team currently faces requirements imposed by technology and used by the health service users, aiming 
qualified attendance. It happens, then, the permanent necessity of improvement and knowledge recycling. The knowledge of the procedures helps the 
integration between the multidiscipline team members during the attendance of the Cardio Respiratory Arrest, and potentially increases the chances 
of these victims survival. The objective of this essay is to classify the social demographic profile of these nurses and analyze their level knowledge about 
the Cardiopulmonary Resuscitation and relate the results to their working field. Methodology: It is a descriptive essay, prospective, with quantitative 
approach; the data collection was realized on August/2010 in the São Vicente de Paula Hospital in the city of Jundiaí, São Paulo state - Brazil, it were 
applied questionnaires with objective questions to the nurses of the intensive therapy units (n=24). Results: The nurses are in grand part female 66,6% 
(16), with an average age of 32 years old and 6,6 years of experience, who 79% (19) holds a specialization title and only 4% (1) has done a ACLS course. 
The nurses of the general ICU had the higher number of correct answers 77% and the professionals of the semi-intensive had 74% of the correct 
answers, while the Heart's ICU scored 72% of the questions and, at last, the nurses of the Neuro ICU answered correctly 65% of the questionnaire. It 
was noticed that professionals from the general ICU had a better performance, what goes in hands with the literature, because most of specializations, 
7 (63,6%) of the 11 professionals of this group, are related to the emergency and urgency fields and alto adult ICU, what makes easier the attendance 
in clinical emergencies. As per the above showed, it's concluded that the nurse professional holds an extremely important position in the RCP process 
and that the necessity of improvement and proper training is fundamental for the success of the attendance. It's also understood that permanent 
education process brings complex aspects in a health institution, since it involves political, personal and financial factors. 
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Nurse’s knowledge of intensive care unit on CPR.
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