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RESUMO
Introdução: O pneumotórax espontâneo primário

ocorre principalmente em adultos jovens, sendo um
evento muito frequente. Há uma incidência de 20 a
50% de recidiva neste tipo de pneumotórax, nos quais
90% das recorrências ocorrem do mesmo lado do
episódio inicial. Além disso, após o segundo episódio,
o índice de recorrência aumenta para 60 a 80%. Esses
dados deixam clara a utilidade que teria uma reação
de pleurodese na ocasião da primeira drenagem
torácica a fim de diminuir a possibilidade de
recorrência de pneumotórax. Objetivo: Este estudo
propõe investigar se os drenos pleurais feitos com
material de menor biocompatibilidade poderiam
produzir reação pleural suficiente para produzir
pleurodese, evento útil para evitar recidivas do
pneumotórax. Material e Métodos: Utilizamos 15
coelhos divididos em três grupos, sendo que cada um 
deles foi submetido à colocação de segmentos de
drenos de cloreto de polivinila (PVC), de látex e de

silicone. Resultados e Conclusões: A presença do
dreno de látex no espaço pleural provoca uma discreta
inflamação, com presença de histiócitos e eosinófilos,
assim como um espessamento focal da pleura visceral
e um agregado de linfócitos peribronquiolar. Os
demais drenos produziram reações inflamatórias
ainda mais discretas .

ABSTRACT
Introduction: Primary spontaneous pneumothorax

occurs primarily in young adults, being a very frequent
event. There is a recurrence incidence of 20-50% in
this type of pneumothorax, occuring about 90% of
recurrences on the same side of the initial episode.
Moreover, after the second episode, the recurrence
rate increases to 60%-80%. These data make clear
that would have utility in reaction pleurodesis at the
time of the first thoracic drainage in order to reduce
the possibility of recurrence of pneumothorax.
Objective: This study proposes to investigate whether 
the chest tubes made with lesser biocompatibility
material could produce pleural reaction enough to get
pleurodesis. This pleurodesis would be useful to avoid
recurrence of pneumothorax. Material and Methods:
15 rabbits were divided into three groups, each group
underwent placement of drains segments constituted
by polivinilchloride (PVC), latex and silicone. Results:
The presence of latex drain in the pleural space causes
a mild inflammation with presence of histiocytes and
eosinophils, as well as a focal thickening of the
visceral pleura and an aggregate of peribronchiolar
lymphocytes. Silicone and PVC drains produced more
discret inflammatory reaction.

INTRODUÇÃO
A drenagem torácica é um procedimento

rotineiramente realizado com o objetivo de esvaziar o
conteúdo anômalo da cavidade pleural. Dentre suas
indicações mais frequentes está o pneumotórax,
condição na qual há o acúmulo de ar entre as pleuras.
O pneumotórax espontâneo primário, que ocorre
principalmente em adultos jovens, tem incidência
aproximada de 10 casos para cada 100.000
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1pessoas/ano . Mesmo após a drenagem pleural, o
pneumotórax recidiva espontaneamente em até 20 a
50% dos casos, sendo que 90% das recorrências
ocorrem do mesmo lado do episódio inicial. Além
disso, após o segundo episódio, o índice de

2recorrência aumenta para 60 a 80% .
Esses dados deixam claro que idealmente a

drenagem pleural no pneumotórax deveria não
somente esvaziar o conteúdo aéreo, mas também
provocar uma inflamação local capaz de promover a
sínfise pleural (pleurodese) para diminuir a
possibilidade de recorrência. Os drenos utilizados
para o tratamento do pneumotórax habitualmente são
constituídos por cloreto de polivinila (PVC), de

3silicone ou de látex . Neste estudo experimental
procuramos verificar a inflamação na cavidade
pleural provocada por drenos de diferentes materiais.
Investigamos assim se determinados materiais podem
produzir inflamação suficiente para induzir
pleurodese, necessária para diminuir a recidiva do
pneumotórax espontâneo.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizados 15 coelhos clinicamente sadios,

adultos jovens (8 semanas), da linhagem Nova
Zelândia Branca com peso médio de 3,10 Kg. Os
animais foram divididos em três grupos: Grupo 1:
formado por 5 coelhos submetidos à drenagem
torácica com dreno de silicone N.14. Grupo 2:
formado por 5 coelhos submetidos a drenagem
torácica com dreno de PVC N.14. Grupo 3: formado
por 5 coelhos submetidos à drenagem torácica com
dreno de látex N.14 . A pesquisa foi desenhada para ser
executada em três etapas: 1)inserção do dreno
torácico dos diferentes materiais; 2)retirada dos
drenos torácicos sete dias após a introdução dos
mesmos; 3)sacrifício dos animais um mês após a
introdução dos drenos, com retirada de toda a caixa
torácica e colocação das mesmas imersas em formol
para posterior avaliação macroscópica e
microscópica das reações inflamatórias. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação
Animal da Faculdade de Medicina de Jundiaí (todos
os procedimentos foram realizados de acordo com os
princípios do COBEA).

Os animais foram anestesiados com acepromazina
(Acepran® Univet, São Paulo) e tiletamina-zolazepan
(Zoletil®, Virbac, São Paulo) e foi feito acesso venoso
(veia da orelha) para gotejamento trans-operatório de
soro Ringer Lactato. Em seguida, foi feita a tricotomia
e assepsia da região do hemitórax direito onde foi
inserido o dreno torácico. Sob técnica asséptica,
realizou-se uma incisão de aproximadamente um
centímetro na junção da linha hemiclavicular direita e
de uma linha transversal a dois centímetros acima do
processo xifóide. Com o uso de uma pinça hemostática

(Kelly), foi feita a divulsão da musculatura intercostal
e abertura da cavidade pleural. Por esse orifício foi
introduzido aproximadamente cinco centímetros do
dreno torácico acoplado a uma seringa de 20 ml para
aspiração do ar que inadvertidamente tivesse entrado
na cavidade. Após aspiração do ar da cavidade
pleural, a extremidade do dreno que iria ficar fora da
cavidade torácica foi obliterada com uma ligadura
forte e deixada 'sepultada' na parte externa da parede
torácica, mas sob os planos muscular e subcutâneo; a
ferida foi suturada com fio de nylon 3-0. Ao final da
operação, os animais foram alojados em biotério
próprio e a analgesia foi feita com colocação durante
três dias de dipirona sódica na água disponível para
os mesmos beberem. Na observação do período pós-
operatório não houve sinais de sofrimento dos
animais.

Após sete dias os animais foram novamente
anestesiados para remoção dos drenos e reconduzidos
ao biotério. Quando completaram 30 dias da retirada
do dreno de tórax, os animais foram submetidos a
anestesia profunda com Acepran® e Zoletil® (dose
dobrada) e em seguida feita a indução da morte com 
cloreto de potássio via endovenosa. Após o sacrifício,
o tórax foi retirado em bloco. Através da traquéia
foram injetados cerca de 60 ml de formalina a 10%
para manter os pulmões expandidos. As caixas
torácicas foram, então, embebidas em solução de
formalina a 10%.

Após 48 horas de imersão em formalina, o tórax
dos animais foi aberto mediante uma incisão esternal
e as cavidades pleurais foram expostas. O hemitórax 
direito foi cuidadosamente inspecionado, para
evidenciar a presença ou ausência de traves de
aderências. O grau de aderência foi quantificado por
escores de 0 a 4, sendo o escore 0 = sem aderência,
escore 1 = menos de três aderências localizadas,
escore 2 = mais de três aderências localizadas, escore
3 = presença de aderências disseminadas e escore 4 =
obliteração completa do espaço pleural em
decorrência de aderências.

Posteriormente, foram removidos fragmentos de
pulmão próximos ao local da drenagem e do
diafragma para serem submetidos à análise
microscópica. Estes fragmentos foram armazenados
isoladamente, identificados e mantidos desta forma
em formalina a 10% até a análise microscópica. Para
a análise microscópica, as amostras foram lavadas
em água corrente “over night”, desidratadas em
álcool etílico, diafanizadas em xilol e incluídas em
parafina. Foram obtidos cortes transversais
semisseriados de 5ì m e corados com hematoxilina e

eosina e pela coloração do picrosírius para estudo
das fibras colágenas.
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RESULTADOS
Foram feitas análises procurando indícios de

inflamação e aderências entre as pleuras visceral e
parietal e também entre a pleura visceral e o
diafragma. Na análise dos fragmentos diafragmáticos
não foram observados indícios de resposta
inflamatória ou qualquer outra alteração. Os
achados macroscópicos e microscópicos nos
fragmentos de pleura visceral estão descritos na
Tabela 1 e Figuras 1 e 2.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O pneumotórax espontâneo persiste sendo um

problema de saúde pública pela sua alta prevalência,
com pico de incidência em adultos jovens. Muitos
especialistas, baseados em evidências clínicas,
recomendam fazer prevenção da recorrência do
pneumotórax após o primeiro episódio, especialmente

4,5em pacientes cujas profissões são de risco . A alta
taxa de recorrência estimula o desenvolvimento de
diferentes abordagens terapêuticas, incluindo
toracoscopia, toracotomia e toracoscopia

6,7videoassistida . Entretanto, com o objetivo de
promover a recorrência do pneumotórax, todas essas
técnicas incluem algum tipo de pleurodese química ou

8,9mecânica (abrasão pleural ou pleurectomia) .
Tipos de drenos torácicos e biocompatibilidade é a

habilidade do material usado como equipamento
médico desempenhar a sua função, com mínimos
efeitos indesejáveis. A biocompatibilidade depende
das propriedades físicas do equipamento (rigidez) e a
sua natureza química (podem ocorrer alergias e
reações tóxicas). Os drenos de tórax mais comumente
usados são confeccionados com látex, PVC e

1 0s i l i c o n e . O s i l i c o n e t e m re c o n h e c i d a
biocompatibilidade, atribuída à sua inerente
estabilidade química e térmica, baixa tensão

Drenos Macroscopia Microscopia
PVC

Látex

Silicone

100% grau 0

40% grau 0 

60% grau 1 (Fig. 3A)

75% grau 0
25% grau 2 (Fig. 3B)

•100% ausência de 
espessamento pleural; 
•100% de ausência de 
infiltrações linfocitárias.

•40% espessamento de 
pleura visceral focal;
•20% agregado de linfócitos;
•40% hipersensibilidade do
tipo alérgica (eosinófilos)
(Fig.2A).

•50% espessamento de 
pleura visceral focal com 
células mais hipertróficas 
e discreta hiperplasia;
•100% ausência de células 
inflamatórias (Fig. 2B). 

Tabela 1: Análise macroscópica e microscópica das pleuras viscerais.

A

Figura 1: A: Coelho do grupo látex apresentando aderência grau 1(seta). 
B: Coelho do grupo silicone apresentando aderência grau 2 (seta). 5x.

B

A

B
Figura 2: A: Grupo látex mostrando espessamento da pleura visceral com
presença de agregados de histiócitos e eosinófilos no parênquima
subpleural (HE 100X). B: Grupo silicone mostrando espessamento
homogêneo do mesotélio pleural, com hiperplasia e hipertrofia discreta
(HE 40X).
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superficial e propriedade hidrofóbica.
Assim, o silicone permanece como o material de

10escolha para confecção de drenos . O PVC é
preparado pela polimerização do monômero do vinil
cloreto e enquanto polímero puro, é rígido e duro.
Assim, é necessária a adição de 'plasticizers' para
tornar o PVC mole e flexível. Entretanto, esses
'plasticizers' podem induzir à uma reação inflamatória

10aguda . A borracha de látex é obtida comercialmente
da seiva da seringueira e é uma suspensão natural
viscosa contendo polímeros de hidrocarbono, lipídios
e proteínas. A alergia ao látex é conhecida de longa
data e o agente alergênico mais importante parece que

9são as proteínas . As reações alérgicas ao látex
usualmente se apresentam como reações alérgicas do
tipo I (mediadas pela IgE) às proteínas, mas como
vários outros aditivos são usados durante a
manufatura (carbamatos, tiurames, mercato benzeno-
tiazole) pode também ocorrer reação do tipo IV ou
reações de hiperssensibilidade tardia (mediadas pelas

11células T) .
Assim, com o conhecimento de que os diferentes

materiais usados para fabricar tubos para drenagem
torácica causam reações inflamatórias de diferentes
proporções, este estudo foi desenhado para responder
se a drenagem torácica com dreno de látex poderia
provocar reação inflamatória de proporções a causar
pleurodese (evitando a recidiva de pneumotórax
espontâneo). A presença do dreno de látex no espaço
pleural provoca uma inflamação com presença de
histiócitos e eosinófilos, assim como um espessamento
focal da pleura visceral e um agregado de linfócitos
peribronquiolar. O dreno de silicone não gerou reação
inflamatória, mas forneceu um espessamento
homogêneo do mesotélio pleural, com discreta
hiperplasia e hipertrofia. Já o dreno de PVC não gerou
nenhum processo inflamatório ou espessamento
pleural.

Embora os animais que receberam segmentos de
tubos de látex na cavidade pleural tenham sofrido
maior reação inflamatória, este estudo não
demonstrou suficiente diferença na magnitude da
inflamação para recomendar preferência de
drenagens torácicas com drenos de látex para
produzir pleurodese e evitar pneumotórax recidivado.
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autores agradecem à Faculdade de Medicina de
Jundiaí (FMJ), aos Técnicos de Laboratório, ao CNPq
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77,5% na população estudada, resultado muito
superior ao obtido com os tratamentos sintomáticos
habituais e deve-se salientar ainda que a vacinoterapia
confere ao paciente imunidade a médio e longo prazos.

ABSTRACT
The relevance of the allergic rhinitis is

unquestionable, if be considered it's high and
increasing prevalence all around the world with
negative consequences in the quality of life. The aim of
this retrospective report is to evaluate the effectiveness
of the injectable desensitizer immunotherapy in the
symptom nasal obstruction in patients with such
illness. The authors got the records of 281 patients,
with diagnosis of allergic rhinitis, positive prick tests
for inhalants, submitted to subcutaneous specific
vaccinotherapy using solution with progressive
concentration, with desensitization purpose,
associated to environmental hygiene. It was considered
the symptom nasal blockage, before and at finish of the
treatment, quantified by a numeric score from zero for
absence of obstruction until three for severe nasal
blockage. The alergens were identified by puncture
cutaneous tests, routinelly realized with standardized
extracts containing dust, ácari, fungi of air, animal
piles, pollens, wool, gramineas and plumes. It were
analyzed the results taking in account the sex
distribution, age, score of initial and final symptom.
The medium score, in all the studied population was
2.40 before the beginning of the treatment and 0.54 at 
the final, signifying an improvement from nasal
obstruction of 77.5%, finding very much superior to
ordinary treatments using symptomatic drugs and it
can be emphasized that vaccinotherapy provides a long
time immunity to the patient.

INTRODUÇÃO
O estudo internacional chamado International

Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC),
apontou a existência de uma prevalência crescente da 
rinite alérgica em todo o mundo, além desta doença se
caracterizar como um fator de risco para a asma, de
acordo com a classificação Allergic Rhinitis and its
Impact on Asthma (ARIA), que enumera seu impacto na
qualidade de vida do indivíduo e elevado custo social,
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RESUMO
A rinite alérgica apresenta incidência elevada e

crescente no mundo, com reflexos negativos na
qualidade de vida do paciente. O objetivo deste
trabalho retrospectivo é avaliar a eficácia da
imunoterapia dessensibilizante injetável específica
para inalantes na obstrução nasal de pacientes
portadores dessa afecção. Foram levantados os
prontuários de 281 pacientes com diagnóstico de rinite
alérgica e testes cutâneos positivos para inalantes,
submetidos à vacinoterapia em concentrações
crescentes, com finalidade dessensibilizante,
associada à higiene ambiental. Foi quantificado o
sintoma obstrução nasal para cada paciente, antes e ao
final do tratamento, mediante um escore numérico,
desde zero - ausência do sintoma, até três – grau
severo. Os alergenos foram identificados por testes
cutâneos por puntura, utilizando extratos
padronizados de poeira doméstica, ácaros, fungos do
ar, pelos de animais, pólens, lã, gramíneas e penas. Na
análise dos resultados foram avaliados o gênero, faixa
etária, escores do sintoma obstrução nasal no início e
final do tratamento. O escore médio dos sintomas, em 
toda a população estudada foi de 2,40 antes do início
do tratamento e de 0,54 ao seu término, representando
uma melhora sintomatológica da obstrução nasal de
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sugerindo a necessidade de se atentar e buscar
melhores opções para a abordagem terapêutica dessa 

1doença .
O tratamento dessensibilizante com o uso da

imunoterapia específica realizada com os alérgenos
purificados está em uso frequente desde 1911 para o
tratamento de doenças alérgicas respiratórias. É mais
eficaz nas crianças e em adultos jovens do que mais
tardiamente. Sua eficácia foi demonstrada pela
utilização de placebo duplo-cego em estudos
controlados na rinoconjuntivite alérgica e na asma

2alérgica . A imunoterapia tem o potencial de aliviar
permanentemente as respostas imunológicas anormais
da rinite alérgica e reduzir ou mesmo abolir os
sintomas nasais a longo prazo, mesmo após o término
do tratamento. Soma-se a esta propriedade o fato de
que a imunoterapia pode impedir o início de novas
sensibilizações em pacientes alérgicos e a progressão

3da rinite para a asma .
Outros trabalhos publicados indicam que a

imunoterapia específica tem o potencial de reduzir
significativamente os sintomas e o uso de medicação,
além de impedir a progressão da asma para um quadro

4clínico mais severo da doença . As técnicas biológicas
moleculares modernas sugerem que a imunoterapia
pode afetar respostas do Th ou perfis alergeno-
induzidos da citocina, embora isto não seja um
consenso entre os pesquisadores. Entretanto, é
provável que a interleucina-5 (IL-5) seja a citocina
mais importante envolvida na eficácia clínica da
imunoterapia e a supressão da síntese da IL-5
alergeno-induzida esteja envolvida no mecanismo da

3,5imunoterapia .
A dessensibilização através de vacinas, realizada

como tratamento de alergias tem como objetivo, ou a
inativação das células Th2 alérgeno-específicas, que
deixam de estimular a produção de IgE nos linfócitos
B, ou a indução das célulasTh1 alérgeno-específicas.
Assim, espera-se manter em repouso ou corrigir uma
resposta imune já conduzida de forma exagerada e
inoportuna. A melhoria da qualidade na fabricação de
extratos alergênicos, cada vez mais purificados ao
longo das últimas décadas, a melhor compreensão dos
mecanismos de ação da imunoterapia, a segurança
para a saúde do paciente (riscos abaixo daqueles das
doenças) e a estandardização dos extratos e vias de
administração têm legitimado o uso de vacinas
dessensibilizantes na orientação terapêutica de

2doenças respiratórias alérgicas . Assim, o objetivo
deste trabalho foi a realização de um estudo estatístico
retrospectivo dos resultados obtidos na obstrução
nasal de pacientes portadores de rinite alérgica
diagnosticados por meio de testes cutâneos por
puntura, com a administração do tratamento
imunoterápico dessensibilizante injetável subcutâneo
para inalantes específicos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram analisados os prontuários de 281 pacientes de

ambos os sexos, com idade variando de 2 anos e 10
meses a 69 anos, com diagnóstico clínico de rinite
alérgica e testes cutâneos positivos para inalantes,
submetidos à vacinoterapia específica, com finalidade
dessensibilizante, no período de 1994 a 2004, em
consultório privado na cidade de Jundiaí, Estado de
São Paulo, Brasil (todo o estudo foi realizado dentro
dos princípios de ética em experimentação humana).

O sintoma obstrução nasal (O) foi qualificado em
cruzes e quantificado em pontos, com vistas à redução
da subjetividade das respostas, considerando-se zero
(0) para ausência do sintoma; um (1) para
sintomatologia leve ou uma cruz; dois (2) para
sintomatologia moderada ou duas cruzes; três (3)
pontos para sintomatologia severa ou três cruzes,
como pode ser observado no Quadro 1.

O levantamento dos dados foi realizado e pontuado
antes e ao final do tratamento dessensibilizante para
inalantes, considerando-se para efeito desta pesquisa,
o final do 4° frasco como término do tratamento, sendo
a seguir tiradas as duas médias de pontuação de toda a
população estudada. Os alérgenos foram
identificados, em todos os pacientes incluídos no
estudo, através da realização de testes alérgicos
cutâneos por puntura, sem que o paciente estivesse
fazendo uso de medicamentos anti-histamínicos ou
descongestionantes há no mínimo sete dias. Foram
testados rotineiramente os alérgenos através de
extratos padronizados de poeira doméstica,
Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides
pteronyssinus, Blomia tropicalis, Alleuroglyphos
ovatus , Suidas ia pont i f ic iae , Tyrophagus
putrescentiae, fungos do ar, pelos de animais
domésticos, polens de flores, lã, gramíneas e penas. A
quantificação dos resultados foi efetuada
comparativamente à resposta à histamina como
parâmetro de positividade e à solução fisiológica a
0,9% como padrão de negatividade. Ausência de
resposta foi considerada como negativa (-). Foi
considerada como resposta positiva a presença de
pápula e eritema. Respostas de mesma intensidade que
à histamina foram consideradas como (+++), isto é,
pápula e eritema similares ao local da puntura da
histamina. Respostas menos intensas que à histamina
foram classificadas como uma ou duas cruzes (+ ou
++) e as mais intensas, como quatro ou cinco cruzes
(++++ ou +++++). A leitura foi sempre realizada

6após 15 a 20 minutos, a exemplo de GREVERS et al. .
Os critérios de inclusão dos pacientes neste
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Quadro1: Quantificação do sintoma obstrução nasal.
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trabalho foram: sintomatologia clínica compatível
com rinite alérgica, estabelecimento do diagnóstico de
rinite alérgica a inalantes através de testes cutâneos
p o r p u n t u r a , re a l i z a ç ã o d o t r a t a m e n t o
dessensibilizante para os inalantes específicos
identificados nos testes cutâneos, tendo sempre a
mesma procedência das vacinas e a mesma técnica de
aplicação exclusivamente subcutânea, tendo sido
ministrados sempre quatro frascos de vacinas em
concentrações crescentes.

O primeiro frasco continha uma concentração
fraca de alérgenos, com 0,008 URC (unidades de
reatividade cutânea), equivalente a 1:100.000
PNU/ml, que foi administrada a cada 7 dias num total
de 8 doses. O segundo frasco continha uma
concentração média de alérgenos, com 0,08 URC,
equivalente a 1:10.000 PNU/ml, aplicada a cada 10
dias num total de 8 doses. O terceiro frasco foi o forte,
com 0,8 URC, equivalente a 1:1.000 PNU/ml, que foi
administrado a cada 14 dias num total de 7 doses e
finalmente o quarto frasco foi o extra-forte, com 8
URC, equivalente a 1:100 PNU/ml a cada 21 dias num
total de 9 doses.

Ao término de cada frasco de vacinas foi realizada
uma consulta de reavaliação incluindo quantificação
d o s s i n t o m a s c l í n i c o s e e x a m e c l í n i c o
otorrinolaringológico. As consultas de reavaliação
foram todas realizadas rotineiramente com o paciente
não acometido por viroses em sua fase aguda e sem uso
de medicações de qualquer tipo há no mínimo uma
semana. Em caso de virose, a reavaliação era realizada
logo após melhora de sua sintomatologia. A todos os
pacientes tratados foi fornecido um impresso contendo
minuciosas orientações sobre higiene ambiental com
vistas à redução da exposição aos alérgenos
detectados e prescrita solução acaricida para uso
ambiental.

Foram excluídos da casuística pacientes com
menos de dois anos de idade, todos os pacientes que
abandonaram o tratamento em qualquer de suas fases
p o r q u a i s q u e r m o t i v o s , p o r t a d o re s d e
hiperssensibilidade aos componentes da vacina e
pacientes que deixaram de realizar uma ou mais
consultas de revisão, rotineiramente efetuadas ao
término de cada frasco de vacinas.

RESULTADOS
Os resultados encontrados são mostrados a seguir 

na Tabela 1 e Gráfico 1: Distribuição por gênero dos
pacientes estudados. Tabela 2 e Gráfico 2:
Distribuição dos pacientes estudados por faixas
etárias. Gráfico 3: Distribuição dos pacientes
portadores de rinite alérgica com queixa de obstrução
nasal em quatro graus de intensidade respectivamente
(0 = ausência do sintoma; 1 = sintoma leve; 2 =
sintoma de intensidade moderada; 3 = sintoma
intenso), pré-tratamento dessensibilizante por
vacinoterapia específica na população estudada
(n=281). Tabela 3: Escore médio geral (de um máximo
de três) do sintoma obstrução nasal antes e após o

Tabela 1: Distribuição por gênero dos pacientes estudados.

Gênero Masculino Feminino Total

n

%

165

58,7

116

41,3

281

100

Distribuição por sexo da população
estudada                     n = 281

masculino feminino
Gráfico 1: Distribuição por gênero dos pacientes estudados.

Faixas etárias
n = 281

Gráfico 2: Distribuição dos pacientes estudados por faixas etárias.

Tabela 2: Distribuição dos pacientes estudados por faixas etárias. a=anos.
m=meses.

Obstrução nasal na rinite alérgica: efeitos da imunoterapia dessensibilizante específica. - Edmir Américo Lourenço e cols. 

Perspectivas Médicas, 22(1): 9-14, jan. / jun. 2011

Faixa etária

2 a 10m - 6a

6 a 1m - 12a

12 a 1m - 18a

18 a 1m - 24a

24 a 1m - 30a

30 a 1m - 42a

42 a 1m - 54a

acima de 54a

Total

n

29

91

64

40

15

31

7

4

281

%

10,32

32,38

22,78

14,23

5,34

11,03

2,49

1,43

100,00
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último frasco de tratamento dessensibilizante por
vacinoterapia específica para inalantes na população 
estudada (n=281). 0 = ausência do sintoma; 1 =
sintoma leve; 2 = sintoma de intensidade moderada; 3
= sintoma intenso.

DISCUSSÃO
É indiscutível a relevância da rinite alérgica

no exercício profissional do médico
otorrinolaringologista, se considerarmos sua
incidência elevada e crescente, a ponto de sua
incidência média beirar na atualidade um
quarto da população do planeta e o risco
aumentado de desenvolver asma brônquica se
não for tratada adequadamente, de acordo com
estudos e consensos recentes. Somam-se a isto
os custos pessoais, sociais e econômicos,
particularmente os reflexos na qualidade de
vida do indivíduo acometido, com limitações
físicas, emocionais, na saúde mental, fadiga
excessiva, no desempenho social, na percepção
geral da saúde e despesas financeiras, entre

7outros .

Estima-se que nos Estados Unidos da
América, 30 milhões de pessoas sofram de rinite
alérgica, ocasionando um impacto social de
dois milhões de dias/ano de absenteísmo
escolar e dez milhões de dias/ano de
absenteísmo no trabalho, estes últimos
representados por 3,4 milhões de dias reais e os
demais 6,6 milhões de dias por queda da
produtividade e do rendimento do trabalhador
em suas tarefas. Como custo financeiro direto e
indireto, isto representa mais de 3,8 bilhões de
dólares ao ano. Os procedimentos diagnósticos
e terapêuticos utilizados nos pacientes incluídos
neste trabalho foi o habitual, semelhante ao da 
prática médica em consultórios brasileiros.
Todo o levantamento dos prontuários foi
autorizado e está dentro dos princípios éticos
sem a necessidade de Termos de Ciência e
Consentimento assinados, tendo em vista que o 
estudo foi retrospectivo, não foi utilizada
identificação dos pacientes, garantindo o sigilo
e a ética médica. As provas cutâneas são
reconhecidas em toda a literatura médica
mundial como eficientes e precisas para o
diagnóstico etiológico das rinites alérgicas por
inalantes, fato que não ocorre nas rinites não
específicas, sejam elas vasomotoras,
eosinofílicas, medicamentosas ou alimentares.
Além da certeza diagnóstica, norteiam com
extrema segurança a composição das vacinas a
serem utilizadas na terapia da doença.

Mas se a imensa maioria dos pacientes tem
testes cutâneos positivos para poeira doméstica
e ácaros, por que não vacinar a todos os
alérgicos respiratórios com esses alérgenos
padronizados? Algumas vezes temos inclusive à
disposição no comércio, vacinas padronizadas
com estes alérgenos. A resposta é simples:
porque os testes cutâneos são, acima de tudo,
diagnósticos da afecção denominada alergia de
vias respiratórias a inalantes e esta deve sempre
ser diagnosticada antes de qualquer tratamento
de longa duração. Pelo menos isto é o que o bom
senso nos recomenda. Quanto à realização dos
testes cutâneos, a via deve ser a puntura simples
e não intradérmica, devido às respostas serem
similares e a segunda ser muito dolorosa, fato
que dificulta a realização dos mesmos em
crianças. Quinze a vinte minutos após a puntura
de todos os alérgenos a serem testados são
suficientes para a leitura do resultado dos testes
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Intensidade do sintoma obstrução nasal
pré-tratamento dessensibilizante

n=281

23 29
40

189

Tabela 3: Escore médio geral (de um máximo de três) do sintoma
obstrução nasal antes e após o último frasco de tratamento
dessensibilizante por vacinoterapia específica para inalantes na
população estudada (n=281).0 = ausência do sintoma; 1 = sintoma leve; 2
= sintoma de intensidade moderada; 3 = sintoma intenso.

Sintoma obstrução nasal
Escore médio

Antes do tratamento
2,40

Ao término do tratamento
0,54

Gráfico 3: Distribuição dos 281 pacientes portadores de rinite alérgica com
queixa de obstrução nasal pré-tratamento dessensibilizante por
vacinoterapia específica, em quatro graus de intensidade respectivamente
(0 = ausência do sintoma; 1 = sintoma leve; 2 = sintoma de intensidade
moderada; 3 = sintoma intenso).
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e este tempo não deve ser ultrapassado, tendo
em vista que as reações cutâneas tendem a se
esvaecer, o que a dificulta sobremaneira. É
possível, em casos de dúvida, realizar-se testes
de provocação nasal para a constatação do
desencadeamento de uma crise de prurido,
espirros, coriza hialina e/ou eventualmente
obstrução nasal em poucos minutos, contudo
este não é um teste quantitativo, mas apenas
qualitativo e não foi utilizado na população
estudada. Indivíduos anérgicos ou sob efeito de
alguns medicamentos podem apresentar todas
as respostas negativas, inclusive à histamina e
evidentemente esses testes deverão ser
desconsiderados e repetidos no futuro. Tais
medicamentos são principalmente os
descongestionantes sistêmicos, os antigripais e
os anti-histamínicos. Corticosteróides
sistêmicos e tópicos não alteram o resultado dos
testes cutâneos. Alguns pacientes apresentam
dermografismo e a resposta à solução
fisiológica pode ser uma pápula e até mesmo um
eritema, embora muito menores que a da
histamina; para o examinador, este passa a ser o
parâmetro de negatividade de resposta e assim
deve ser comparado a todos os alérgenos
testados. O tratamento dessensibilizante deve
s e r re s e r v a d o p a r a p a c i e n t e s c o m
sintomatologia rebelde aos tratamentos
convencionais, principalmente nas rinites
persistentes de grau moderado ou severo,
devendo sempre ser aliado à indispensável
higiene ambiental, com vistas à redução da
exposição aos alérgenos detectados, além da
prescrição de solução acaricida para uso
ambiental. A vacinoterapia tem a grande
vantagem de não apresentar quaisquer
incompatibilidades com anti-histamínicos
sistêmicos e tópicos, cromoglicato dissódico,
corticosteróides tópicos e sistêmicos, nem
restrições a eventuais complementações
cirúrgicas futuras, como por exemplo,
deformidades anatômicas do septo nasal e/ou
hipertrofias das conchas nasais.

Nenhum dos pacientes estudados foi
submetido a procedimento cirúrgico de
qualquer tipo durante a dessensibilização. As
unidades de medida usadas nas diferentes
concentrações da vacina foram: PNU (Unidade
de Nitrogênio Protéico), considerada como não
ideal e a URC (Unidade de Reatividade

Cutânea), considerada como ideal (URC de
50% em 1:800 corresponde a 1 URC nesta
diluição e 800 URC quando não diluída). O
frasco fraco da vacina corresponde à
concentração de 0,008 URC, o frasco médio à
0,08 URC, o frasco forte à 0,8 URC e o frasco
extra-forte à 8 URC. Aplicações intradérmicas
ou intramusculares são inadequadas e reduzem
substancialmente e decisivamente os efeitos e o
resultado do tratamento dessensibilizante. Foi
utilizada nesta população exclusivamente a via 
subcutânea. Some-se à eficácia, a grande
segurança do tratamento realizado, uma vez que
apenas um paciente entre todos os que foram
excluídos da casuística, o foi em virtude de
hiperssensibilidade aos componentes da
vacina , que desencadeava cr ise de
broncoespasmo após cada dose aplicada e este 
fato repetiu-se mesmo com a aplicação de doses
mais diluídas. Quanto à distribuição dos
pacientes por gênero, foi observada uma
predominância do sexo masculino (58,7%)
sobre o feminino. A média de idade dos
pacientes foi de 17 anos e 3 meses, com uma
frequência superior a 55% compreendidos na
faixa etária de 6 a 18 anos de idade. É citada na
literatura pesquisada a maior eficácia da
imunoterapia nas crianças e em adultos jovens
do que mais tardiamente na rinoconjuntivite

2alérgica e na asma alérgica .
O escore médio do sintoma obstrução nasal,

de acordo com os critérios metodológicos
estabelecidos neste trabalho, em toda a
população estudada (n=281) e portadora de
rinite alérgica foi de 2,40 antes do início do
tratamento e de 0,54 ao seu término, isto é, após
a última dose do quarto frasco de vacinas. Tal
re s u l t a d o re p re s e n t a u m a m e l h o r a
sintomatológica global de 77,5%, não
comparável aos tratamentos clínicos
medicamentosos usados na atualidade na
prática médica, salientando-se ainda a
imunidade que é conferida ao paciente a longo
prazo.

CONCLUSÃO
A imunoterapia dessensibilizante injetável

para inalantes específicos, embasada nos testes
cutâneos por puntura para o diagnóstico,
mostrou grande eficácia na melhora da
obstrução nasal em pacientes portadores de
rinite alérgica.
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RESUMO
O xeroderma pigmentoso é uma genodermatose

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

ABSTRACT
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 is to evaluate the
incidence of disease in Jundiaí, and genetically
determined 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 in the
region, 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.

INTRODUÇÃO
O xeroderma pigmentoso (XP) é uma doença

hereditária autossômica recessiva rara, que afeta
igualmente ambos os sexos e 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 um mecanismo celular denominado de
reparo por excisão de nucleotídeos, existindo diversos
genes envolvidos nesse sistema de reparo e sendo

1,3,4distribuídos na 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

1,3-7DNA danificado pela radiação ultravioleta .
A doença é caracterizada por extrema

fotossensibilidade e elevada incidência precoce de
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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-deteriorações 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 nos 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, na
dependência da mutação gênica que tenha ocorrido,
gerar alterações cutâneas, oftalmológicas ou

1,2,9-12neurológicas .
O grupo mais comum de complementação é a

variante XPC, encontrada na Europa, África e Estados
Unidos, possuindo forte associação com câncer de pele
precoce do t ipo melanoma e al terações

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

1,9do tipo não-melanoma e alterações neurológicas ,
podendo incidir em até um quarto da população

10japonesa afetada, a doença nessa 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 quatro anos e em 95% aos quinze anos de

2idade . 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 mais importante órgão a sofrer
danos induzidos pela luz solar, com até 80% dos
indivíduos acometidos. Gera alterações que incluem
fotofobia, conjuntivite crônica, opacidade da córnea e

2,11o desenvolvimento 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 ro 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 . Assim, esse estudo tem o intuito de
avaliar a incidência da doença na região de Jundiaí,
estado de São Paulo, Brasil, 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.

MATERIAIS E MÉTODOS
Todo o trabalho foi desenvolvido no Ambulatório de

Especialidades da Faculdade de Medicina de Jundiaí e
no departamento de Genética da Universidade Federal
do Estado de São Paulo, além da participação 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 estudo 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 todas as lesões de pele para o
acompanhamento e estudo da doença e realizamos a
coleta de todos os resultados anatomopatológicos das
lesões.

Essa fase do trabalho possibilitou o agrupamento
genético dos pacientes com 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 quais são as características clínicas
apresentadas através de sua evolução clínica.

RESULTADOS
No período estudado, foram identificados na região

de Jundiaí quatro pacientes portadores de XP, sendo
que todos realizavam acompanhamento ambulatorial
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da doença. Um, desses quatro pacientes, obituou
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 carcinomas 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 conjuntivite 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 uma irmã
com diagnóstico comprovado de XP (paciente 3)
faleceu devido a complicações de hepatite C e
neoplasia ginecológica. Na paciente S.R.F.O.
(paciente 3), sexo feminino, 38 anos, procedente da
cidade de Itupeva – SP e irmã da paciente 2, o início do
quadro também foi detectado com o diagnóstico de
anemia de Fanconi aos sete anos de idade.

Com o início do aparecimento de sardas e lesões de
pele por volta dos 14 anos de idade, 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 e sendo
necessária a realização de vulvectomia parcial há 2
anos. Houve evolução das lesões ginecológicas, com a
formação em região perianal de lesão intra-epitelial
escamosa de alto grau e citologia oncótica de
esfregaço do canal anal com a presença de células
neoplásicas. Devido a este quadro, a paciente foi a

óbito 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
ocorreram aos quatro anos de idade com o
aparecimento de sardas e aumento da sensibilidade e
sangramento dos lábios. Aos 14 anos de idade foi
diagnosticado o primeiro tumor na face, sendo que com
18 anos surgiu um tumor no 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
carcinomas espinocelular e basocelular. Após os 40
anos de idade houve uma estabilização da doença e do
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 direita. Não há parentes consanguíneos e
história de XP na família e também não há
envolvimento do sistema neurológico pela doença
(Tabela 1).

Tabela 1: Características clínicas dos pacientes com xeroderma
pigmentoso (XP).
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Número do 
paciente 1

Sexo

Idade

Região

Consanguinidade

História de
 XP na 
família

Idade de início
das lesões 

de pele

Envolvimento
ocular

Envolvimento
neurológico

Feminino

39 anos

Caieiras

Ausente

Presente
2 irmãos e

1 filha

5 anos

Conjutivite
crônica e 

lacrimejamento

2

Feminino

27 anos

Jundiaí

Ausente

Presente
1 irnã

14 anos

Perda da 
visão de longe

3

Feminino

38 anos

Itupeva

Ausente

Presente

+/- 14 anos

Ausente

4

Masculino

72 anos

Jundiaí

Ausente

Ausente

4 anos

Ectropia e 
perda da visão

direita

Ausente Ausente Ausente Ausente
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
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,

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

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

1,2doença , além de 75% dos casos apresentar história
familiar da doença, demonstrando a forte influência 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 populações com elevada taxa de

10consanguinidade . 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 aparecimento das lesões com até 10 anos de

2,11idade . 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,
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 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

4carcinogênico . 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,

1acompanhado de alterações 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

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

1,3,4,6há manifestações 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, não presente 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 em 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

11à radiação ultravioleta . O paciente deve evitar
atividades externas durante o dia, utilizar barreiras de
proteção como roupas especiais, bloqueador solar
(FPS 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.
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RESUMO
Introdução: As taxas de cesáreas têm apresentado

expressivo aumento em todos os países, sendo que no
Brasil ocorrem mais de 27% dos nascimentos por essa
via. Assim, procurando manter a via vaginal como de
eleição para a ultimação do parto, uma alternativa que
vem sendo difundida é a maturação cervical e a
indução do trabalho de parto obtidas artificialmente.
Objetivo: Avaliar o grau de informação e aceitação de
gestantes acerca da indução do parto vaginal, no
Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de
Jundiaí, localizado em Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Materiais e Métodos: Foram entrevistadas 110
gestantes, de agosto de 2007 a fevereiro de 2008,
naquele Hospital, através de um questionário que
tratava da avaliação do perfil sociodemográfico das
mulheres e do tema em questão. Resultados: A maioria
das gestantes encontrava-se abaixo de 25 anos de
idade, era casada, de cor branca e apresentava
segundo grau de escolaridade. Sessenta e quatro e
meio por cento desconhecia a indução do parto, porém
40% destas definiram o método corretamente. Das que
diziam conhecer o método, 28,6% já haviam realizado
tal procedimento e mais de 70% souberam responder

quando o mesmo é aplicado; 92,7% das gestantes
disseram nunca ter conversado com o médico sobre o
assunto e 46,4% responderam que aceitariam se
submeter à indução. Conclusões: A maioria das
gestantes desconhece a indução do parto e, dentre as
que conhecem, a informação não foi obtida através dos
médicos durante o pré-natal, mostrando a necessidade
da maior divulgação do método para que talvez essa
informação possa contribuir na diminuição dos índices
de cesárea em nosso país.

ABSTRACT
Introduction: The cesarean section rates have been

increased significantly worldwide. In Brazil, they
occur in more than 27% of births. Therefore, trying to 
maintain the vaginal delivery as the delivery of choice,
an alternative that has been spreading is the artificial
cervix ripening and labor induction. Objective: To
evaluate the pregnant women's level of awareness and
acceptance of vaginal labor induction in the University
Hospital of the Faculdade de Medicina de Jundiaí
(Jundiaí School of Medicine), located in Jundiaí, São
Paulo, Brazil. Materials and Methods: 110 pregnant
women were interviewed from August, 2007 to
February, 2008, answering a questionnaire on their
sociodemographic profile and vaginal labor induction.
Results: Most pregnant women were under 25 years of
age, married, white, and graduated in high school.
Approximately 64.5% were not aware of labor
induction. However, 40% defined this method
correctly. Of those who said were aware of this method,
28.6% had already been submitted to it, and more than
70% knew when this is to be applied; 92.7% said they 
had never talked about this subject with the physician,
and 46.4% answered they would accept the induction. 
Conclusions: A high number of pregnant women are
not aware of labor induction and, among those who
are, this information was not received from the
physician during the prenatal care, demonstrating that
this method still needs to be disclosed in order to help 
decrease the cesarean section rates in Brazil.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, as taxas de cesáreas têm

apresentado expressivo aumento em todos os países do
mundo. O Brasil encontra-se entre os países que
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apresentam os maiores índices, com mais de 27% dos
nascimentos ocorridos por cesárea. Em hospitais de
assistência privada, estes índices são ainda mais

1elevados, chegando a quase 80% dos partos .
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),

o limite aceitável para a incidência de cesáreas é de 10
a 15%. Desta forma, depreende-se que em nosso país
haja 560 mil cesáreas desnecessárias por ano, que
consomem quase 84 milhões de reais, recurso este que
poderia ser destinado a outras formas de assistência à

2saúde . Apenas como exemplo, no município de
Jundiaí, no ano de 2006, o índice geral de partos
cesáreas, incluindo a assistência pública e privada foi

3de 53,76% dos nascimentos , portanto muito acima do
preconizado pela OMS.

Aventa-se a possibilidade de que, em alguns casos,
exista preferência médica em se indicar a cesariana,
pela impossibilidade de realizar um parto normal,
além das preferências de algumas mulheres por essa
via de parto. Tal preferência pode estar relacionada ao
grau de escolaridade e de informação dessas

4gestantes, como mostrou Wilson em seu estudo com
1325 mulheres em um Hospital terciário do sudeste dos
Estados Unidos. Este encontrou expressivo aumento
das taxas de cesárea quanto maior era o nível de
escolaridade. Entretanto, vale ressaltar que, segundo a
Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia
(FIGO), indicações de cesáreas por razões não

5médicas representam um procedimento não-ético .
Em relação à opinião das mulheres, do ponto de

vista ético e jurídico, elas teriam o direito de escolher a
via de parto, no entanto, pelo fato de a cesárea
representar maior morbidade e mortalidade, esses
fatores precisam ser mais considerados e enfatizados
quando se discute a possibilidade de cesárea eletiva

6como opção para o nascimento .
7Faúndes e cols demonstraram que, apesar de os

médicos considerarem a cesárea como a via de parto
de maior preferência pelas gestantes, o mesmo não se 
observou quando as mulheres foram indagadas
diretamente pelos autores. Referem ainda que 89,4%
das mulheres que tiveram oportunidade de
experimentar os dois partos preferiram o parto normal,
reforçando a possível influência das conveniências
médicas nos índices de cesárea.

A expectativa das gestantes quanto ao tipo de parto
está fortemente relacionada à maneira como as
informações sobre o assunto são disponibilizadas e
acessíveis. Logo, a orientação sobre o parto durante o
pré-natal deveria rotineiramente fazer parte da
assistência obstétrica, sendo um instrumento

8educativo de alto potencial , uma vez que educação
sobre o processo de nascimento e a via de parto pode
aliviar os sentimentos e as inseguranças da paciente

9diante desse momento tão esperado .
Com o intuito de divulgar as vantagens do parto

normal, o Ministério da Saúde lançou, no final de
2007, a campanha de incentivo ao parto vaginal,
enfatizando que tal procedimento é, em geral, mais

seguro tanto para a mãe quanto para o feto ou recém-
nascido. Tal campanha foi veiculada até o final de

102008 e poderá contribuir para a diminuição desses
índices atuais.

Nesse sentido, procurando manter a via vaginal
como de eleição para a ultimação do parto, vem sendo
cada vez mais difundida e aceita dentro da prática
assistencial obstétrica, a maturação cervical e a
indução do trabalho de parto obtidas artificialmente,
através da modificação das condições do colo uterino,
tornando-o dilatável, e na obtenção de contrações

11uterinas capazes de desencadear o trabalho de parto .
Nos últimos anos, diversos estudos têm mostrado a

maior aceitação médica da indução do parto,
principalmente por não interferir na morbi-
mortalidade perinatal. A saber, Beebe et al.
compararam induções do trabalho de parto por razões
médicas com as eletivas e com os trabalhos de parto
espontâneos, concluindo que houve menor morbidade 
perinatal nas induções eletivas, com Apgar de primeiro

12minuto maior . Esses dados também podem ser
relevantes se comparados à cesárea, pois este tipo de
parto está associado a maiores taxas de morbi-

13mortalidade materna e infantil .
Diante dessa realidade, e somando-se a isso a

escassez de referências que avaliem o nível de
conhecimento e aceitação das gestantes sobre a
indução do trabalho de parto e do quanto tal
procedimento é realmente enfatizado durante os pré-
natais, nosso estudo visou avaliar o grau de
informação e aceitação de gestantes acerca do
procedimento, no Hospital Universitário da Faculdade
de Medicina de Jundiaí, na cidade de Jundiaí, São
Paulo, Brasil, para que, através de uma possível
mudança na postura do profissional médico que presta
atendimento a estas gestantes, eventualmente maiores
taxas de indução e, consequentemente menores taxas
de cesáreas sejam atingidas, melhorando os
parâmetros de saúde maternoinfantil da nossa região e
do nosso país.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado um estudo observacional, no período

de agosto de 2007 a fevereiro de 2008, através da
aplicação de um questionário às gestantes atendidas
nos ambulatórios, pronto-socorro e pré-parto do
Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de
Jundiaí. Este trabalho recebeu aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de
Jundiaí.

O questionário continha 30 questões, incluindo a
avaliação do perfil sociodemográfico das mulheres,
bem como o tema abordado. Após o término das
respostas, era explicado às gestantes, de maneira clara
e objetiva, o conceito da indução do parto, e em
seguida, a mesma era questionada se aceitaria ou não
realizar tal procedimento em caso de possibilidade de 
escolha.

Foram selecionadas 110 gestantes que respeitaram
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os critérios de inclusão e exclusão. Critérios de
inclusão: (1) Gestantes atendidas nos ambulatórios de
pré-natal, no pronto socorro e no pré-parto do
Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de
Jundiaí, entre os meses de agosto de 2007 e fevereiro de
2008; (2) Aceitação voluntária de participação na
pesquisa; (3) Consentimento livre e esclarecido lido e
assinado (anexo 2); (4) Gestantes a partir do 2º
trimestre de gestação. Critérios de exclusão: (1)
Gestantes no 1º trimestre de gestação; (2) Gestantes
debilitadas e física ou mentalmente incapacitadas.

As informações foram armazenadas em um banco
de dados no programa Microsoft Office Excel 2003 do
Windows, analisadas no programa SAS 9.02, e
calculadas médias, desvio-padrão, frequências
absolutas (n) e relativas (%). Os resultados estão
apresentados em forma de figuras e gráficos. A
associação das variáveis foi avaliada através do testes
de qui-quadrado ou exato de Fisher (quando 25% das
células ou mais tivessem valor esperado inferior a 5 –
ALTAMAN). O nível de significância foi assumido em
5% (p < 0,05).

RESULTADOS
Analisando-se os dados das tabelas, pôde-se obter 

o perfil sociodemográfico das mulheres estudadas,
sendo a maioria pertencente à faixa etária abaixo de 25
anos, casadas, apresentando segundo grau de
escolaridade, de cor branca e religião católica (Tabela
1).

Também obtivemos dados sobre o perfil obstétrico
dessas mulheres, estando a maioria com idade
gestacional maior que 29 semanas no momento da
entrevista, apresentando até duas gestações e número
de partos vaginais superior ao de cesarianas (Tabela
2).

No que diz respeito ao conhecimento das gestantes
acerca da indução do trabalho de parto, 64,5% das
entrevistadas referiram não saber o que é indução do
parto. A maioria nunca realizou tal procedimento, e
das que realizaram (12,1%), a maioria referiu boa
experiência.

Sobre os riscos que podem existir na indução do
parto, 42,7% das mulheres responderam que esse
procedimento não oferece nenhum risco, tanto à mãe
quanto ao feto. No entanto, diante da comparação de
riscos entre cesariana e indução do parto, mais da
metade dessas mulheres não soube responder (46,4%).

Com relação às vantagens e desvantagens da
indução do trabalho de parto se comparadas à
cesariana, 41,8% das gestantes responderam
corretamente quais são as vantagens, sendo que 46,4%
dessas mulheres não souberam referir as desvantagens
em questão.

Quando tomamos por referência as gestantes que
diziam saber o que é indução do parto (18 mulheres),
quatro delas já haviam realizado tal procedimento em
gestação anterior, o que mostrou relevante
significância estatística (p<0,05).

Dentre as mesmas dezoito gestantes, quase 90%
responderam corretamente à definição do método,
mostrando real conhecimento acerca do assunto.
Ademais, 72,2% delas souberam responder
corretamente quando é aplicado o método, resultado
significativo do ponto de vista estatístico (p=0,0048).

Apesar de 64,5% das gestantes referirem não saber
o que é indução do parto, mais de 40% destas definiram
o método corretamente. Tais resultados mostraram-se
estatisticamente significativos (p<0,0001).

Mais de 80% das gestantes que referiram conhecer
a indução do parto responderam corretamente como
tal procedimento é realizado.

Quando questionadas sobre os riscos que o
procedimento pode oferecer à mãe e ao feto, a maioria
das gestantes do grupo que referiu conhecer o método
acha que este não oferece riscos ao binômio materno-
fetal (66,7% e 61,1%, respectivamente); no entanto,
entre o grupo de gestantes que referem não saber o que
é indução do parto, a maioria refere também
desconhecer tais riscos (42,3% e 46,5%,
respectivamente), resultados estatisticamente
significativos (p<0,0001).

No grupo de gestantes que afirmaram saber o que é
indução do parto, quase 80% responderam
corretamente sobre as vantagens do método, e mais de
60% também apontaram corretamente suas
desvantagens, resul tados estat is t icamente
significativos (p<0,0001). Já entre o grupo que referiu
desconhecer o método, a maioria não soube referir tais
variáveis.

Nas questões referentes às indicações e contra-
indicações do procedimento, foram observadas certas
discrepâncias: no grupo que dizia conhecer o método,
50% das gestantes responderam corretamente uma das
indicações da indução do trabalho de parto, mas
44,4% delas erraram ao responder uma contra-
indicação do mesmo; já no grupo que dizia
desconhecer o método, a maioria não sabia responder
indicações e contraindicações do procedimento
(42,3% e 53,5%, respectivamente), resultados estes
significativos (p<0,0001).

Foi possível constatar que a maioria das gestantes
entrevistadas, independente de conhecimento prévio
ou não acerca do método, referiu nunca ter conversado
com seus respectivos médicos sobre a indução do
trabalho de parto, porém tais resultados não foram de
relevância estatística.

Sobre a aceitação da realização de indução do
trabalho de parto como possibilidade de escolha, e
após conhecer todos os riscos e benefícios do método, a
maioria que referiu aceitá-lo encontrava-se no grupo
que afirmava saber o que é indução do parto (55,6%),
enquanto que no grupo que desconhecia o método,
45,1% das gestantes ainda não saberiam se aceitariam
ou não realizá-lo. Todavia, tais resultados não foram
significativos do ponto de vista estatístico.
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Características

Faixa Etária

ATÉ 25 ANOS

MAIOR QUE 25 ANOS

TOTAL

Estado civil

CASADA

SOLTEIRA

AMASIADA

OUTRO

TOTAL

Grau de escolaridade

1º GRAU

2º GRAU

ENSINO SUPERIOR

NENHUM

TOTAL

Raça

BRANCA

NEGRA

PARDA

OUTRA

TOTAL

Religião

CATÓLICA

EVANGÉLICA

N

60

50

110

50

21

38

1

110

46

56

2

5

110

59

15

36

0

110

60

33

%

54,5

45,5

100

45,5

19,1

34,5

0,9

100

41,8

50,9

1,8

4,5

100

53,6

13,6

32,7

0

100

54,5

30

Tabela 1: Perfil sociodemográfico das gestantes entrevistadas no Hospital
Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí, no período de agosto 
de 2007 a fevereiro de 2008.

Características N %

Tabela 2: Perfil obstétrico das gestantes entrevistadas no Hospital
Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí, no período de agosto 
de 2007 a fevereiro de 2008.

Idade gestacional

ENTRE 14 E 28 SEMANAS

A PARTIR DE 29

SEMANAS

TOTAL

Número de gestações

1 OU 2

3 OU MAIS

TOTAL

Número de partos vaginais

0

ATÉ 2

3 OU MAIS

TOTAL

Número de cesarianas

0

ATÉ 2

3 OU MAIS

TOTAL

Número de abortos

0

ATÉ 2

TOTAL

40

70

110

89

21

110

69

33

8

110

87

21

2

110

86

24

110

36,3

63,6

100

80,9

19,1

100

62,7

30

7,27

100

79,1

19,1

1,8

100

78,2

21,8

100
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Avaliando-se o perfil sociodemográfico das

mulheres que participaram da pesquisa, observou-se
que a maioria apresentava idade menor que 25 anos
(54,5%), todavia o conhecimento sobre a indução do
parto foi maior entre aquelas com idade maior de 25
anos (61,6%), dado provavelmente relacionado ao fato
de que as mulheres com mais idade apresentaram
maior paridade e, portanto, maior vivência em relação
a partos. No entanto, estudo realizado por Battista et
al, na Universidade da Califórnia, com mais de 9000
mulheres multíparas, mostrou que a indução do
trabalho de parto nessa população deve ser cautelosa,
uma vez que foi associada à maior taxa de
complicações obstétricas, como a falha de indução e

14evolução para cesárea .
O fato de a maioria das pacientes que relataram

conhecer o procedimento, possuir segundo grau
completo, aponta para uma possível relação entre o
nível de escolaridade e conhecimento do procedimento
indução do trabalho de parto, embora os dados não
tenham mostrado significância estatística.

O presente estudo mostrou que, apesar do
desconhecimento da maior parte das gestantes acerca
da indução do trabalho de parto, houve um índice de
acerto significativo (88,9%) para aquelas que
referiram conhecer o procedimento, mostrando que,
provavelmente em algum momento, essas gestantes
tiveram contato com o assunto. Contudo, quando
questionadas se o conhecimento adquirido foi obtido
através do médico durante a assistência pré-natal,
constatou-se que isso não ocorreu na maioria dos
casos (83,3%), o que demonstra a provável precária
relação médico-paciente durante a assistência pré-
natal.

Apenas pequena porcentagem das mulheres
(12,1%) havia realizado previamente uma indução do
parto vaginal, relatando boa experiência, apesar de
25,8% não ter lembrança da aplicação do método em
partos anteriores. Esse dado novamente demonstra a
falta de informação das gestantes, visto que muitas
passam pelo procedimento de indução do parto sem
sequer serem informadas do mesmo. Isso também
confirma a baixa utilização da indução do parto em
nosso país.

Em relação à comparação dos riscos da indução do
parto com os da cesárea, ficou evidente a dúvida das
gestantes, uma vez que 46,4% daquelas que
participaram da pesquisa relataram não saber se o
procedimento de indução oferece mais riscos tanto à
mãe quanto ao feto do que a cesárea. Sabe-se que
apesar de a indução do trabalho de parto ser um
método eficaz e seguro para a ultimação do parto,
quando comparado à cesárea, ele não é isento de
riscos, podendo ocorrer, a saber, hiperestimulação
uterina, que evolui com taquissistolia e aumento das

14chances de cesariana por falha de indução .

Estudo realizado em hospital terciário do sudeste
dos Estados Unidos (n = 1325 mulheres) avaliou a
probabilidade de evolução para cesárea, quando se
compara a indução do parto em primíparas e
multíparas, e constatou que a indução do trabalho de
parto em primíparas necessita de maiores cuidados,
uma vez que este grupo apresentou maior risco de
evolução para cesárea, principalmente em casos de

4idade materna avançada . No entanto, outro estudo,
realizado por Ray et al. na França, mostrou que
mulheres que tiveram o parto induzido com colo
favorável (Bishop ≥ 5), incluindo primíparas, não
demonstraram aumento do risco de evolução para a
cesárea durante o parto, se comparadas com as
mulheres que iniciaram o trabalho de parto

15espontaneamente .
Quanto às vantagens do método quando

comparado à cesariana, 41,8% das mulheres
mostraram conhecimento, apesar de um grande
número delas relatarem desconhecer a questão. Esses 
dados podem ser relevantes quando considerada a
preferência das gestantes pelo parto vaginal, conforme
o estudo de Barbosa et al., que mostrou os motivos
pelos quais as mulheres não querem realizar a
cesariana, incluindo recuperação mais difícil e lenta
(39,2%) e dor e sofrimento maior após o parto

16(26,8%) .
É relevante o fato de que quase metade das

gestantes entrevistadas (46,4%) demonstrou aceitação
do procedimento de indução do parto vaginal como
possibilidade de escolha, após conhecer seus riscos e
benefícios, enquanto que porcentagem semelhante
(41,8%) permaneceu na dúvida. Esse resultado nos
mostra a necessidade de aprimoramento das
informações às gestantes com relação à via do parto,
pois uma melhor comunicação entre médicos e
gestantes poderia contribuir para a melhora da

17situação atual dos altos índices de cesariana .
Segundo Zorzetto, a aceitação da cesariana pela
mulher é, em parte, consequência do desequilíbrio de

2poder na relação entre médico e paciente .
Este estudo se reveste de importância também por

abordar um aspecto da indução do trabalho de parto
que, até onde pudemos verificar na literatura sobre o
assunto, não mereceu atenção dos autores, que é o grau
de informação das gestantes acerca do método.

Finalizando, pôde-se concluir diante dessa
realidade que há a necessidade de maior divulgação da
possibilidade de se induzir o parto para que, a partir do
aprimoramento do conhecimento acerca desse
procedimento, possa haver uma diminuição nos
índices de cesárea em nosso país. Uma proposta
possível seria incluir este assunto nas campanhas
governamentais e de outras entidades afins que
incentivam o parto vaginal, como a que está sendo
veiculada no Brasil no momento, bem como divulgar
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mais esse assunto aos médicos nos cursos de
reciclagem e até mesmo durante o curso de graduação.
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RESUMO
De acordo com a Organização Mundial de Saúde

(OMS), aproximadamente 5 milhões de pessoas
morrem a cada ano no mundo por doenças causadas
pelo tabaco, seu uso afeta a mucosa da cavidade oral,
orofaringe, hipofaringe, laringe, esôfago, pulmão e
também está relacionado com outros tipos de doenças.
O principal objetivo do trabalho é avaliar a relação do
tabaco nos portadores de Carcinoma Espinocelular do
Trato Aerodigestivo Alto (CEC do TADA). Realizamos
trabalho prospectivo e retrospectivo para acompanhar
os pacientes portadores dessa neoplasia desde sua
entrada nos Ambulatórios de Cirurgia de Cabeça e
Pescoço da Faculdade de Medicina de Jundiaí e do
Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, avaliando
o pré e pós-operatórios e o seguimento buscando a
confirmação da relação entre o tabagismo e essa
neoplasia maligna. Foram entrevistados 47 pacientes,
no período de agosto de 2006 a janeiro de 2007.
Quanto ao tabagismo e etilismo, o principal enfoque
do nosso trabalho foi a uma incidência absoluta de
tabagismo (100%) e a associação ao alcoolismo em
74% dos casos. Quanto à localização, Cavidade Oral 
12 casos; Orofaringe 15 casos; Laringe 16 casos e
Hipofaringe 3 casos. O Estádio clínico IV foi o mais

encontrado em nosso trabalho com 20 casos, seguido
de Estádio clínico III com 11 casos, perfazendo 65,5%
de casos com diagnóstico de doença avançada. Para o
Estádio II, 6 casos, e Estádio I, 4 casos perfazendo
20,9% de casos de diagnóstico de doença precoce.
Devido à deficiência do desenho do trabalho, não foi
possível obter nenhuma resposta conclusiva quanto à
relação de pacientes portadores de CEC do TADA com
o tabagismo. Podemos afirmar que neste trabalho
ocorreu relação direta entre o consumo de tabaco e o
diagnóstico de CEC do TADA e que 80,4% pararam de
fumar após o diagnóstico e o tratamento.

ABSTRACT
According to World Health Organization (WHO),

about 5 million people die every year worldwide from
diseases caused by tobacco. Use affects the oral cavity,
oropharynx, hypopharynx, larynx, esophagus, lung
and is also related to other diseases. The main
objective is to evaluate the relationship of smoking in
patients with squamous cell carcinoma of the upper
aerodigestive tract (SCC of UAT). We performed
retrospective and prospective study to follow patients
with this tumor since its entry into the Ambulatory of
Head and Neck Surgery in the Faculdade de Medicina
de Jundiaí and Hospital de Caridade São Vicente de
Paulo, evaluating the pre-and postoperative and
follow-up seeking confirmation of the relationship
between smoking and this malignancy. We interviewed
47 patients between August 2006 and January 2007. As
for smoking and drinking, the main focus of our work
was an absolute incidence of smoking (100%) and the
association with alcoholism in 74% of cases.
Regarding location, Oral Cavity 12 cases, 15 cases
Oropharynx, Hypopharynx Larynx 16 cases and 3
cases. The clinical stage IV was the most commonly
found in our study with 20 cases, followed by Stage III
with 11 clinical cases, comprising 65.5% of cases
diagnosed with advanced disease. For Stage II, 6
cases, Stage I, four cases totaling 20.9% of patients
diagnosed with early disease. The inadequate design of
work, unable to get any conclusive answer about the
relationship of patients with SCC of UAT with
smoking.We can affirm that this work was a direct
relationship between tobacco consumption and the
diagnosis of SCC of UAT and that 80.4% stopped
smoking after diagnosis and treatment.

Incidência de tabagismo nos pacientes com carcinoma espinocelular do trato aerodigestivo 
alto no serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina de Jundiaí. 

Incidence of smoking in patients with Squamous cell carcinoma of upper aerodigestive
 tract in Head and Neck Surgery Service in the Faculdade de Medicina de Jundiaí. 
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INTRODUÇÃO
O cigarro é um dos produtos de consumo mais

vendidos no mundo. De acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 5 milhões
de pessoas morrem a cada ano no mundo por doenças

1-8causadas pelo tabaco . No Brasil, a estimativa é
8maior que 200 mil mortes/ano devido ao cigarro .

Os componentes do tabaco causam danos não
somente aos usuários, mas também aos fumantes
passivos, criando consequências devastadoras na

1saúde e danos econômicos incalculáveis . Este inclui
os custos de cuidar dos fumantes enfermos, os custos
pela perda de produtividade devido à morte ou

6incapacidade relacionada ao consumo de fumo .
O uso do tabaco afeta a cavidade oral, orofaringe,

hipofaringe, laringe, esôfago e pulmões, mas também
desenvolve outras doenças como tumor da bexiga, de
pâncreas, do cérvix uterino, além de doenças como
enfisema, coronariopat ias , osteoporose e
complicações da saúde reprodutiva (disfunção erétil e
infertilidade), afetando assim a saúde de várias

1formas .
O Carc inoma Espinoce lu lar do Trato

Aerodigestivo Alto (CEC do TADA) é uma malignidade
epitelial agressiva, sendo atualmente a sexta neoplasia
mais comum no mundo, o que representa mais de 90 %
dos tumores de cabeça e pescoço. A designação comum
de “câncer de boca e orofaringe” refere-se a uma
categoria abrangente de localização de neoplasias
com diferentes etiologias e perfis histológicos, embora

2majoritariamente se refira ao CEC . Sua etiologia é
multifatorial, integrando fatores endógenos, como a
predisposição genética e fatores exógenos ambientais 
e comportamentais, de cuja integração pode resultar a

2manifestação do agravo . A doença afeta
majoritariamente as pessoas com mais de 45 anos de
idade e, internacionalmente, há muita variação inter e

2intrarregional de incidência .
Impedir que as crianças e adolescentes comecem a

fumar é fundamental para reduzir consequências
mortais do tabaco, pois elas estarão expostas por mais
tempo às substâncias tóxicas, sendo os futuros alvos

1das doenças causadas pelo cigarro . Diversos estudos
indicam que se o uso do tabaco não começar na
infância ou na adolescência, dificilmente essas
crianças e jovens serão consumidores de tabaco na

1vida adulta . Assim, o principal objetivo do trabalho foi
avaliar a relação do tabaco nos portadores de CEC do
TADA.

MATERIAIS E MÉTODOS
Realizamos trabalho prospectivo e retrospectivo

para acompanhar os pacientes portadores de CEC do
TADA, desde sua entrada nos Ambulatórios de
Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de
Medicina de Jundiaí e do Hospital de Caridade São
Vicente de Paulo, em Jundiaí, estado de São Paulo,
Brasil, avaliando o pré e pós-operatórios e o
seguimento buscando a confirmação da relação entre

o tabagismo e essa neoplasia maligna. Todo o estudo
foi baseado nos princípios éticos em experimentação
humana.

Casuística
Foram entrevistados 47 pacientes, no período de

agosto de 2006 a janeiro de 2007, entre eles, 29
pacientes (61,7%) no ambulatório do Hospital de
Caridade São Vicente de Paulo e 18 (38,3%) no
ambulatório de especialidades da Faculdade de
Medicina de Jundiaí.

A faixa etária estudada nesses pacientes foi:
menores que 50 anos de idade e maior ou igual à 50
anos como demonstrado no Gráfico I.

Todos os pacientes foram avaliados em relação ao
Sexo, Cor, Estado Civil conforme está demonstrado na
Tabela 1.

Os pacientes utilizavam vários tipos de tabagismo e
em alguns casos mais de um tipo, divididos em: cigarro
comum, cigarro de palha, cachimbo e charuto. Esses
dados são apresentados no Gráfico II.

Gráfico I: Incidência de pacientes com CEC por idade.

Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido.

Tabela 1: Caracterização da Amostra.

Fonte: Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido.
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Características da amostra Nº de pacientes %

Sexo
Masculino
Feminino
Cor
Branca
Negro
Parda
Sem informação
Estado Civil
Casado
Viúvo
Solteiro
Divorciado
Amasiado

40
7

36
5
4
2

27
8
6
3
1

85,1
14,9

80,0
11,1
8,9
-

60,0
17,8
13,3
6,7
2,2
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Metodologia
O critério de seleção dos pacientes foi

exclusivamente serem portadores de CEC do TADA
tratados nos ambulatórios da Disciplina de Cirurgia
de Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina de
Jundiaí (Ambulatórios de Especialidades e Hospital de
Caridade São Vicente de Paulo). A determinação
diagnóstica foi feita pelo exame físico de cabeça e
pescoço utilizado pela Disciplina.

Todos os pacientes responderam a um Protocolo
(Anexo II) elaborado especificamente para avaliar os 
hábitos e o ambiente do paciente portador de CEC do
TADA. O Protocolo e todo o projeto foram aprovados
pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina de
Jundiaí.

Os pacientes ouviram e aceitaram os termos de
consentimento, passando posteriormente pela
entrevista.

Metodologia Estatística
Os dados foram descritos através de médias,

desvio-padrão, mediana e frequências absolutas (n) e
relativas (%).

Foi utilizado o teste exato de Fisher para avaliar a
associação entre algumas variáveis e a atitude de
parar de fumar. O nível de significância assumido foi
de 5%.

RESULTADOS
Os resultados foram analisados em relação aos

dados pessoais, do tumor primário, do estadiamento,
do tratamento e dos vícios.

Dados pessoais
As características de maior incidência entre os

pacientes portadores de CEC do TADA entrevistados
foram entre os fumantes do sexo masculino (85,1%) e a
cor branca (80,0%). A faixa etária média foi de 59,1
anos.

Os dados pessoais obtidos foram analisados em
relação à:

- Pacientes-tabagismo exclusivo e associação de
tabagismo com etilismo;

- Pacientes que pararam ou não com o hábito após
o diagnóstico e tratamento;

- Quantidade do tabagismo e etilismo;
- Tempo do tabagismo e etilismo;
- Doenças associadas ao CEC do TADA

relacionadas com os hábitos dos pacientes.
O Gráfico III indica a incidência dos pacientes que

fumaram, beberam e associação entre esses dois
vícios.

O Gráfico IV apresenta a incidência de pacientes
que permaneceram ou pararam com o vício do
tabagismo e/ou etilismo após o diagnóstico e
tratamento do CEC do TADA.

A Tabela 2 mostra a incidência de pacientes
portadores de CEC do TADA que convivem com
fumantes mesmo após interrupção ou não do hábito de
fumar.

As principais doenças associadas com o CEC do
TADA foram: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS),
Diabetes Mellitus (DM) e Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC), indicadas na Tabela 3.

12

34

0

Gráfico III: Relação da incidência de pacientes tabagistas e/ou etilistas.

Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido.
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Gráfico II: Tipos de tabagismo.

Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido.

Gráfico IV: Incidência de pacientes tabagistas e/ou etilistas que pararam 
ou não com o vício.

Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido.

Tabela 2: Pacientes portadores de CEC do TADAe convívio com fumantes

Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido. 

Convívio com Fumante Nº de pacientes %

SIM
NÃO

22
20

52,4
47,6
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Tabela 3: Doenças associadas nos pacientes com CEC do TADA.

Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido. 

Comorbidades Nº de pacientes %

HAS
DM
DPOC

38
3
4

84,4
6,7
8,9
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A caracterização das amostras quanto às medias
estão relacionadas à idade, tempo de tabagismo,
quantidade de tabagismo, tempo de etilismo,
quantidade de etilismo e tipo de bebida - destilado e/ou
não destilado. Os dados obtidos foram apresentados
junto com as médias e com o desvio padrão na Tabela
4.

Dados do Tumor Primário
O principal dado relacionado ao tumor primário

foi a sua localização, sendo consideradas as
subdivisões: Cavidade Oral (CO), Orofaringe (Orof.),
Hipofaringe (Hipof.) e Laringe (Lar.) apresentados no
Gráfico V.

Dados do estadiamento
O estadiamento tem a finalidade de definir a

extensão da neoplasia e sua disseminação
locorregional ou à distância. O sistema de
classificação utilizado foi o TNM (2003).

Em alguns pacientes não foi possível obter o
estadiamento clínico por falta de dados no prontuário
ou por dificuldade de identificar a extensão do tumor
primário sem exames de imagem.

Dados do tratamento
Os tratamentos realizados nos portadores de CEC 

do TADA foram:
- Cirurgia ou Radioterapia exclusiva;
- Cirurgia associada à Radioterapia (Rt) com ou

sem Quimioterapia (Qt).
O Gráfico VI demonstra os pacientes que foram

submetidos ao tratamento exclusivo com cirurgia ou
radioterapia e os tratados com a associação de
tratamentos.

Dados relacionados com o vício
Em relação ao vício do tabagismo e do etilismo, um

importante dado foi o número de pacientes que
pararam de fumar e/ou de beber após instituir o
tratamento.

Os pacientes que pararam ou não de fumar após o
diagnóstico e tratamento do CEC do TADA foram
comparados com seus dados pessoais (sexo, cor,
estado civil), tipo de tabagismo e doenças associadas.
Esses dados estão demonstrados na Tabela 7.

Gráfico V: Relação da localização do tumor primário com os portadores de
CEC do TADA.

Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido.
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Tabela 5: Estadiamento Clínico (EC) dos pacientes portadores de CEC
pela classificação TNM.

Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido. 

EC Nº de pacientes %

Estádio I
Estádio II
Estádio III
Estádio IV
Sem dados

4
6
11
20
6

8,5
12,8
23,4
42,6
12,7
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Tabela 4: Caracterização da amostra quanto às médias e desvio padrão.

Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido. 

Variável Nº de pacientes desvio-padrão

Idade
Tempo de tabagismo
Quant. de tabagismo
Tempo de etilismo
Quant. de destilado
Quant. de não destilado

47
45
46
30
25
8

59.1
35.8
24.0
29.2
614.0
1631.3

10.1
14.6
17.4
16.8
470.0

1861.3

Média

+-
+-
+-
+-
+-
+-

Gráfico VI: Tipos de tratamentos utilizados nos pacientes com CEC do
TADA.

Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido.

Tabela 6: Tratamento e atitude em relação ao fumo e álcool.

Nº de pacientes %

Parou de Fumar
Sim
Não
Sem informação
Parou de Beber
Sim
Não
Nunca bebeu

37
9
1

26
8

13

80,4
19,6

-

76,5
23,5

-
Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido. 
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Tabela 7:Relação entre as características dos pacientes, tipo de tabagismo
e a parada ou não do hábito.

Não parou de fumar

Sexo
Feminino
Masculino
Cor
Branca
Negra
Negro
Parda
Estado Civil
Casado
Viúvo

Parou de fumar Valor-p
n % n %

1
8

5
0
1
2

2
2

11,1
88,9

62,5
0,0

12,5
25,0

28,6
28,6

6
31

30
1
3
2

25
6

16,2
83,8

83,3
2,8
8,3
5,6

80,6
19,4

1.0000

0.3072

0.0112

Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido. 
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Não foram encontradas diferenças significativas
entre os pacientes que pararam ou não de fumar em
relação às variáveis estudadas (p > 0,05), exceto no
que diz respeito ao estado civil (p < 0,0112).
Observamos que entre os pacientes que não pararam
de fumar, a maioria foi de solteiros (57,1%) e nos que
pararam, este percentual foi de 6,5%. Também entre os
pacientes que pararam de fumar, a maioria era casada
(80,6%), enquanto que nos que não pararam, este
percentual foi de 28,6%, como ilustrado no gráfico
VIII.

No Gráfico VII houve relevância nos valores
mostrados quanto à atitude de parar de fumar, segundo
o estado civil.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
De acordo com nossos resultados, em relação ao

gênero foram encontrados 40 casos (85,1%) do sexo
masculino e sete (14,9%) do sexo feminino. Esses
dados são semelhantes aos encontrados na dissertação
de mestrado de Camarini defendida em 1999, onde, os
Carcinomas Espinocelulares da cavidade oral
acometeram 81,1% dos pacientes do gênero masculino
e 19,9% do feminino. De mesmo modo, Dedivitis et al.,
2004 analisaram pacientes com CEC de boca e
orofaringe na Santa Casa de Santos e encontraram
uma proporção de 82% de pacientes no sexo masculino
e 18% no sexo feminino.

Quanto à cor, registramos em nosso estudo 36

casos (80%) para cor branca, 5 casos (11,1%) negra, 4
casos (8,9%) parda, enquanto Camarini (1999)
encontrou 91,58% de indivíduos da cor branca, 1,8%
negra, 0,32% parda, 0,12% amarela.

A idade média encontrada no nosso estudo foi de
59.1 anos. No trabalho de Sampaio et al. (1981),
analisando CEC da cavidade oral encontraram 28,8%
de pacientes na quinta década e no trabalho de
Deviditis et al. (2004), a mediana encontrada segundo
a idade foi de 62 anos. Já, segundo Camarini (1999), a
maior frequência de seus pacientes encontrava-se na
sexta década. Mesmo apresentando uma pequena
variação quanto à idade nos trabalhos analisados, a
literatura é semelhante ao nosso trabalho mostrando
uma idade de maior incidência entre 50 a 70 anos.

Já quanto ao tabagismo e etilismo, o principal
enfoque do nosso trabalho foi com relação à incidência
absoluta de tabagismo (100%) e a associação ao
alcoolismo em 74% dos casos. Na literatura analisada
encontramos diferenças quanto aos dados referentes
ao tabagismo e semelhante em relação ao etilismo.
Dedivitis et al. (2004) encontraram 74% de pacientes 
fumantes e 76% de pacientes etilistas, porém estes
dados englobam todos os pacientes (etilistas e/ou
tabagistas), independente de fazerem o uso
concomitante ou não das substâncias.

Quanto à localização do tumor primário neste
estudo, não ocorreu uma diferença de incidência em
relação aos diferentes sítios no Trato Aéreo Digestivo 
Alto e foram obtidos: na cavidade oral, 12 casos
(26%); orofaringe, 15 casos (32,6%); laringe, 16
casos (34,7%), entretanto a hipofaringe, com 3 casos
(6,5%), apresentou uma menor incidência quando
comparada às outras localizações, considerando um
total de 46 pacientes analisados.

Em relação ao estado civil, os pacientes casados
apresentaram maior taxa de interrupção do hábito de 
fumar (80,6%) em relação aos solteiros (6,5%), viúvos
(19,4%), divorciados (9,7%) e amasiados (0,0%). Não
encontramos na literatura nenhum trabalho que possa
ser correlacionado com esse dado.

O Estádio clínico IV foi o mais encontrado em
nosso trabalho, com 20 casos (42,5%), seguido de
Estádio clínico III com 11 casos, (23,3%), perfazendo 
65,5% de casos com diagnóstico de doença avançada.
Para o Estádio II, 6 casos (12,4%), e Estádio I, 4 casos
(8,5%) perfazendo 20,9% de casos de diagnóstico de
doença precoce. No estudo de Dedivitis et al. (2004)
analisando apenas CEC da cavidade oral e orofaringe,
também foi encontrada uma maior incidência de
pacientes com diagnóstico de doença avançada
totalizando 72,3% (Estádio IV, 26 casos 40% e Estádio
III, 21 casos 32,3%), e os restantes 31,7% de pacientes
com diagnóstico de doença mais precoce (Estádio II,
15 casos 23%, Estádio I, 5 casos 7,3%, Carcinoma in 
situ, em 1 caso 1,4%).

Em relação às comorbidades associadas ao CEC
do TADA, a Hipertensão Arterial Sistêmica foi a
doença com maior incidência no presente estudo, com
38 pacientes (82,6%). Segundo Iribarren et al., 1999,
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Gráfico VII: Atitude de parar de fumar segundo o estado civil.

Fonte: Levantamento de dados segundo o protocolo estabelecido.
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76% dos fumantes demonstraram uma variação de
pressão arterial, alta contração sistólica e diastólica
num estudo do efeito do cigarro com o risco associado
à doença cardiovascular. Por meio de análise da
literatura encontramos pessoas que inalam a fumaça
do cigarro, o aumento da concentração de
carboxiemoglobina leva a um pH sanguíneo alcalino, 
facilitando a absorção de nicotina através da boca e
mucosa nasal, contribuindo para a doença
cardiovascular.

Os dados foram analisados estatisticamente
utilizando o Teste Exato de Fisher, pois existiam dados
com frequência menor que cinco, impossibilitando a
utilização do Qui-Quadrado.

Houve deficiência de alguns dados devido ao
preenchimento incorreto dos protocolos de
atendimento, por falta de experiência da equipe na
aplicação das primeiras entrevistas.

Como pudemos observar, as pesquisas sobre
epidemiologia são realizadas em vários países,
principalmente nos Estados Unidos e na Europa, o que
não retrata nossa realidade e por essa razão
realizamos esse levantamento para que diante dos
resultados obtidos possamos sensibilizar as
autoridades da área da saúde para a realização de
programas de prevenção ao tabagismo junto à

3população .
Devido à deficiência do desenho do trabalho, não

foi possível obter nenhuma resposta conclusiva quanto
à relação de pacientes portadores de CEC do TADA
com o tabagismo. Em um estudo futuro será necessário
avaliar um grupo controle de pacientes não fumantes e
compará-lo a este trabalho, a fim de estabelecer o fator
de risco do tabagismo com o CEC do TADA.

Podemos afirmar que neste trabalho ocorreu
relação direta entre o consumo de tabaco e o
diagnóstico de CEC do TADA e que a maioria dos
pacientes(80,4%) parou de fumar após o diagnóstico e
o tratamento.
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RESUMO
O câncer colorretal é a quinta causa de morte mais

comum por câncer e sua etiologia está relacionada
com fatores ambientais, como raça, idade, álcool,
tabaco, dieta, doenças inflamatórias intestinais, além
de fatores genéticos que têm sido descritos em até 25%
dos pacientes. Sintomas prevalentes são alterações
intestinais, emagrecimento, sangramento e dor retal,
massa palpável abdominal e muco nas fezes. Os
tumores de cólon são curáveis quando detectados
precocemente e a cirurgia ainda permanece como o
único tratamento curativo para o câncer de cólon. O
estadiamento é o fator mais importante para avaliar a
sobrevida dos pacientes após a cirurgia.

ABSTRACT
Colorrectal cancer is the fifth most common cancer

cause of death and its etiology is related to
environmental issues, like race, age, alcohol, tobacco,
diet, inflammatory bowel diseases, not to mention
genetic issues that have been found in 25% of patients.
Some prevalent symptoms are changes in bowel habits,
loss weight, rectal pain and bleeding, palpable tumor in
abdomen and feces with mucus. Colon's tumors are
curable when early detected and the surgery still
remains as the unique treatment that cures this cancer.
Staging the resected tumor is the most important factor

to estimate the patient's surveillance after the surgery.

INTRODUÇÃO
O câncer de cólon, juntamente com o câncer de

reto, é o terceiro tipo de câncer mais diagnosticado em
ambos os gêneros nos Estados Unidos, onde a

1expectativa é de 150.000 novos casos por ano . No
Brasil, esta doença é a quinta causa de morte mais

2,3comum por câncer .
A etiologia da maioria dos casos de câncer de cólon

4parece relacionada com fatores ambientais . Raça,
idade, álcool, tabagismo, dieta de alto valor calórico e
rica em gordura, retocolite ulcerativa e doença de
Crohn são citados como fatores de risco para o

2,4surgimento da doença . Enfermidades hereditárias
como a polipose familiar, o câncer colorretal
hereditário sem pólipos, além de parentes em primeiro
grau com adenomas diagnosticados antes dos sessenta
anos de idade, história pregressa de câncer de mama, 
ovário e endométrio têm sido relacionados com o

2desenvolvimento das neoplasias colorretais . A
sintomatologia varia de acordo com a localização do
tumor: os tumores do ceco e do cólon ascendente
podem crescer bastante antes de causar sintomas
obstrutivos ou outras alterações nos hábitos
intestinais, enquanto as lesões no cólon direito
costumam ulcerar, causando uma perda sanguínea
crônica e insidiosa que não altera o aspecto das fezes;
os tumores de cólon transverso e descendente tendem a
obstruir a passagem das fezes, gerando cólicas,
obstruções parciais e até perfuração; lesões no
retossigmóide, por sua vez, levam a hematoquezia,

4,5tenesmo e diminuição no calibre das fezes .
Um dos fatores mais importantes para a diminuição

da morbimortalidade do câncer colorretal é o tempo de
6evolução . Uma rotina preventiva, com exames de

triagem em indivíduos que se encontram
aparentemente saudáveis, mas que são mais propensos
a desenvolver a doença, seja pela idade igual ou
superior a cinquenta anos ou por história familiar
positiva para câncer, é de fundamental importância

1para surpreender lesões precursoras de câncer . As
recomendações de rastreamento do câncer colorretal
são baseadas na compreensão da sequência adenoma-
carcinoma, de acordo com a estimativa de risco para a
neoplasia na população: (a) baixo risco – indivíduos
com idade superior a cinquenta anos e sem outros
fatores de risco; (b) risco moderado – pacientes com

RELATO DE CASO

Adenocarcinoma de cólon descendente ulcerado ao mesocólon.

Colon descending's adenocarcinoma ulcers to mesocolon.
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história familiar de câncer do intestino em um ou mais
parentes de primeiro grau, história pessoal de pólipo
maior do que um centímetro ou múltiplos pólipos de
qualquer tamanho e indivíduos com antecedente
pessoal de câncer do intestino tratado com intenção
curativa; (c) alto risco – indivíduos com história
familiar positiva para câncer de intestino ou com
diagnóstico de doença inflamatória intestinal na forma

7de pancolite ou colite esquerda .
O exame colonoscópico é reservado a pacientes

com pesquisa positiva de sangue oculto nas fezes,
quando a origem do sangramento não foi detectada
pelo toque retal ou retossigmoidoscopia, e para a
população de risco moderado ou alto para

7desenvolvimento de câncer colorretal . Com a
vantagem de poder identificar melhor pequenas lesões
e de fornecer um achado histopatológico, a
colonoscopia é o exame preferencial para o
diagnóstico do câncer colônico, além de que se forem
encontrados pólipos fora da área de ressecção da lesão
principal, estes podem ser retirados durante a
colonoscopia; na presença de lesão infiltrante, deve-se

6realizar biópsia quando possível . A ultrassonografia,
a tomografia computadorizada e a ressonância
magnética são exames cuja utilidade se volta mais para
o estadiamento da doença, ou seja, para estudar seu

7grau de evolução .
O objetivo de um estadiamento na enfermidade

neoplásica é o de identificar não somente a extensão
locorregional da lesão primária, mas também a sua
extensão à distância, tornando possível a previsão da
evolução e prognóstico de cada tumor em cada
paciente, o que tem influência decisiva na adequação

6,7do tratamento . No período intraoperatório, a ampla
inspeção da cavidade abdominal, por via aberta ou
laparoscópica, com biópsias das eventuais lesões
suspeitas é sem dúvida uma medida recomendável para
direcionamento do tratamento adjuvante; no tempo
pós-cirúrgico, a avaliação da agressividade tumoral e
de sua invasibilidade é feita pelo exame
anatomopatológico do material ressecado na

6cirurgia . Para o câncer de cólon, sugere-se estadiar
segundo a classificação TNM e de Dukes e/ou Astler-
Coller.

O câncer do intestino é uma doença tratável e
frequentemente curável, sendo a cirurgia o seu

7tratamento primário . O tratamento cirúrgico pode ter
a intenção curativa, quando remove completamente o
tumor primário, órgãos e estruturas localmente
comprometidas e metástases identificadas, observados
os preceitos técnicos oncológicos; ou intenção
paliativa, quando sua finalidade é aliviar ou reduzir os
sintomas em pacientes que não tenham condições de

6cura por ressecção . Tratamento neoadjuvante
(anterior à cirurgia) ou adjuvante (posterior à
cirurgia) com quimio e radioterapia podem ser

6necessários . O seguimento dos pacientes com câncer
colorretal deve ser realizado por um período de cinco 
anos desde a data de diagnóstico e tem protocolo

8estabelecido na literatura . Dessa forma, o objetivo
deste trabalho foi relatar um caso de adenocarcinoma
de cólon descendente ulcerado ao mesocólon.

RELATO DE CASO
Paciente do sexo masculino, 66 anos, aposentado,

procurou serviço de saúde queixando-se de um
“caroço na barriga”. Em consulta com o cirurgião (no
órgão de atendimento), relatou que há cerca de um ano
notou o aparecimento de uma massa palpável na
topografia do flanco esquerdo, associada a uma
discreta dor que se irradiava para o abdome superior e
para o dorso. Foi relatada diarreia fétida, espumosa,
explosiva, com frequência média de seis episódios por
dia, além de dois episódios de enterorragia volumosa.
Houve perda ponderal de aproximadamente dez
quilogramas e progressiva astenia. Sobre sua história 
pregressa, o paciente informou ser tabagista e etilista
há mais de quarenta anos, consumindo cinco cigarros e
50 gramas de álcool por dia. Negou ser portador de
diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica,
doença de Chagas, alergias alimentares e
medicamentosas, bem como o uso atual de medicação.
Referiu passado cirúrgico de osteossíntese de tíbias
devido a fratura por trauma. Não soube dar
informações sobre seus antecedentes familiares. No
exame físico, o paciente apresentava-se em regular
estado geral, anictérico, acianótico, com mucosas
conjuntivais hidratadas e hipocoradas (3+/++++).
Não apresentava alterações em cabeça e pescoço ou
nas auscultas respiratória e cardíaca.

O abdome encontrava-se semigloboso, algo tenso,
hipertimpânico, doloroso à palpação em hipocôndrio e
flanco esquerdos. Nessas regiões, palpava-se uma
massa única, endurecida, semifixa, medindo
aproximadamente dez centímetros e maciça à
percussão. No aparelho geniturinário, no toque retal e
nas extremidades não foram observadas alterações.
Como hipóteses diagnósticas, foram levantadas duas
hipóteses iniciais: síndrome consumptiva e massa
abdominal a esclarecer. Nos exames complementares,
o hemograma mostrou alteração da série vermelha,
com hematócrito de 26% e hemoglobina de 8,6 g/dL. As
funções renal e hepática, eletrólitos, coagulograma e
exame de urina apresentavam-se dentro dos padrões de
normalidade. A radiografia de tórax evidenciou uma
área hipotransparente mediastinal e a tomografia
computadorizada mostrou pulmões hipotransparentes
sem adenomegalias ou derrame pleural, linfonodo
hilar esquerdo calcificado e calcificação parietal na
crossa da aorta. O eletrocardiograma não apresentou
anormalidades e no ecocardiograma constatou-se
esclerose valvar mitral e aórtica, além de discreta
insuficiência mitral. A radiografia simples de abdome 
evidenciou hipertransparência e alguns níveis
h i d ro a é re o s d i f u s a m e n t e . A t o m o g r a f i a
computadorizada mostrou lesão de aspecto
neoplásico, muito provavelmente relacionada ao cólon
esquerdo, com sinais de invasão pancreática. À
endoscopia digestiva alta, o estômago apresentava
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compressão extrínseca da parede posterior. Na
colonoscopia, observou-se tumoração vegetante e
multilobulada na flexura esplênica (Figura 1). O
anatomopatológico demonstrou achado compatível
com adenocarcinoma infiltrante de cólon descendente.

Com base nessas informações, optou-se pelo
tratamento cirúrgico. Durante o preparo pré-
operatório, foram administradas seis unidades de
concentrado de hemácias e solicitado leito na Unidade
de Terapia Intensiva. O procedimento cirúrgico
consistiu de laparotomia exploradora com colectomia
esquerda e anastomose coloncolônica. Após a retirada
do tumor, a peça foi encaminhada ao patologista, que
observou um adenocarcinoma de cólon, ulcerado ao
mesocólon (Figuras 2 e 3). Após a cirurgia, o paciente
evoluiu bem. Todo o estudo foi realizado dentro dos
preceitos de ética em experimentação humana.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O câncer colorretal é uma doença insidiosa e com

manifestação clínica tardia e assim, quando surgem as
manifestações clínicas, seguidas do diagnóstico, a

9doença já se encontra em etapa avançada , sendo a
média da idade de diagnóstico da doença em torno dos
63 anos e a prevalência um pouco maior no sexo

10feminino .

O paciente relatado neste estudo, do sexo
masculino e com 66 anos de idade, quando procurou o
serviço de saúde queixava-se de um “caroço na
barriga” cujo maior diâmetro foi estimado em dez
centímetros nas regiões de hipocôndrio e flanco
esquerdos. O paciente referiu perda de peso de
aproximadamente dez quilogramas no último ano,
astenia e apresentava sinais de consumo muscular. Os
exames laboratoriais mostraram hematócrito de 26% e
hemoglobina de 8,6 g/dl. Assim, foi levantada a
hipótese diagnóstica de síndrome consumptiva ou
emaciação, desordem metabólica altamente complexa,
que envolve fatores como anorexia, anemia, lipólise,
ativação de resposta de fase aguda e resistência
insulínica, manifestando-se nos pacientes sob a forma
de perda de massa magra, com consumo dos músculos
esqueléticos, contribuindo para cerca de 33% das

11mortes em pacientes com câncer .
Um conjunto de proteínas inflamatórias, incluindo

citocinas, interferon gama e fator de necrose tumoral, 
encontra-se elevado no sangue periférico de pacientes
oncológicos e é responsável pelo consumo muscular e

12pela inibição da síntese protéica . Os exames de
imagem solicitados para esclarecer o diagnóstico
apontaram para uma lesão de aspecto neoplásico no
cólon esquerdo, confirmada pelo histopatológico como

Figura 1: Tumoração vegetante e multilobulada na flexura esplênica à colonoscopia 5x.
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Figura 2: Peça cirúrgica removida na colectomia esquerda 5x.

Figura 3:Adenocarcinoma infiltrante de cólon descendente, ulcerado ao mesocólon. 5x.
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um adenocarcinoma infiltrante. Na literatura,
encontramos que 15% dos tumores colônicos se

10localizam no cólon esquerdo . Utiliza-se o termo
câncer colorretal localmente avançado quando se
refere a tumores infiltrantes ou aderentes a órgãos
adjacentes e/ou a estruturas sem metástase à distância,
sendo este tipo de tumor o responsável por 5 a 22% dos

13carcinomas colorretais .
Nos antecedentes pessoais desse paciente, pelo

menos dois fatores de risco para o desenvolvimento de
câncer foram claramente identificados: tabagismo e
etilismo. Embora não seja consenso na literatura sobre
a influência do tabagismo na gênese do câncer de
cólon, encontramos um estudo no qual foi observado
um aumento de risco relativo (RR = 1,94; IC 95% 1,13-
3,35; p≥ 0,008) para indivíduos que fumavam há pelo
menos 35 anos, quando comparados aos não fumantes;
ressalta-se que o risco relativo aumenta

14proporcionalmente ao tempo do hábito tabagista .
Estudo realizado no Brasil mostrou uma forte

correlação positiva entre consumo de álcool e taxas de
mortalidade por neoplasia de cólon, em ambos os
sexos (p = 0,0001); um outro estudo, apresentou 70%
dos entrevistados relatando que ingeriam bebida
destilada, nos quais foi observada uma associação
entre ingestão de álcool e desenvolvimento de câncer
de cólon e reto, com presença de dose-resposta, a
saber: RR igual a 1,5 (IC 95% 1,0 - 2,4) para os
indivíduos que bebiam de 1-30 ml por dia, e RR de 1,9
(IC 95% 1,3 – 2,9) para aqueles que consumiam 30 ml
ou mais de álcool por dia, quando comparados com

14pessoas que não ingeriam bebidas alcoólicas . Quanto
ao tratamento, é importante ressaltar que os tumores
de cólon são curáveis em uma porcentagem

15significativa de pacientes quando detectados a tempo .
A cirurgia ainda permanece como o único

tratamento curativo para o câncer de cólon, sendo a
ressecção ampla ou multivisceral (ressecção em bloco
dos órgãos e/ou estruturas vizinhas ao tumor) a técnica
recomendada nos casos de câncer localmente

13avançado . Para o mesmo autor, cirurgias extensas
são recomendadas devido ao bom controle local do
câncer colorretal e pacientes com câncer localmente
avançado que foram submetidos a extensas ressecções,
têm uma expectativa de sobrevida de cinco anos.
Pacientes que foram submetidos a cirurgias paliativas
tiveram maiores taxas de complicação (77,8% contra
53,5%) e de mortalidade pós-operatória (66,7%
contra 18,6%) quando comparados com os

13procedimentos curativos .
O estadiamento do tumor ressecado é o fator mais

importante para avaliar a sobrevida dos pacientes
16depois da cirurgia . O paciente relatado apresentava

uma lesão extensa para além da serosa, ulcerada ao
mesocólon, com acometimento de linfonodos
regionais, sem metástases à distância, o que permitiu o

estadiamento do tumor como T3N1M0, estádio III ou
Dukes C. Ressecções extensas, durante cirurgias
curativas, são o melhor tratamento para pacientes com
câncer colorretal localmente avançado; entretanto,
durante o procedimento cirúrgico, no momento da
dissecção do tumor colônico e da identificação das
estruturas adjacentes, pode haver a manipulação e o
carreamento de células neoplásicas na superfície
peritoneal, resultando em um mau prognóstico, de
modo que a metástase para os linfonodos e a
infiltração para órgãos adjacentes têm sido

13identificadas como indicadores de prognóstico ruim .
Ao mesmo tempo em que observamos que 81% dos

pacientes com câncer do cólon não necessitam de
10terapia adjuvante , para alguns estágios da doença

esse adjuvante terapêutico mostra-se bastante eficaz. A
quimioterapia aumenta as taxas de cura em pacientes 
com estadiamento III ou Dukes C, todavia quando o
câncer de cólon tem metástase à distância (estádio IV
ou Dukes D), é incurável na imensa maioria dos casos,
a não ser quando houver a possibilidade de ressecção

15cirúrgica das metástases . A diminuição significativa
das taxas de complicações e óbitos pós-operatórios
pode ser atribuída à melhoria nos métodos de
estadiamento, aos cuidados pré e pós-operatórios, aos
cuidados intensivos e à experiência da equipe

13cirúrgica . Embora não tenha sido possível fazer o
seguimento do paciente deste caso, este
acompanhamento deve ser realizado principalmente
com os pacientes que foram estadiados como II ou III
(Dukes B2 ou C) e tem por objetivo detectar os casos de
recorrência antes que surjam as manifestações
clínicas.

Apesar dos avanços alcançados nos últimos anos,
praticamente a metade dos pacientes com câncer

15colorretal morre devido à progressão de sua doença .
O prognóstico não tem variado de forma significativa,
já que a maior parte dos pacientes são diagnosticados

10em etapas avançadas , como no caso relatado.
Melhorias na prevenção primária e secundária, novas
modalidades terapêuticas e melhores agentes
quimioterápicos são necessários para melhorar a
sobrevida dos pacientes.
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2masculino na razão de 4:1 . A sua patogênese envolve a
ausência dos plexos ganglionares intestinais
intrínsecos (Meissner e Auerbach), o que ocasiona a
perda da inibição parassimpática, alterando o

3relaxamento do segmento afetado . Na embriogênese,
os neuroblastos primitivos migram caudalmente entre
a sexta e a décima segunda semana de gestação. Por
razões desconhecidas, esta migração se interrompe,
deixando o cólon distal desprovido de células
ganglionares. O segmento afetado se estende
proximalmente desde o esfíncter anal interno (EAI),
sendo que seu comprimento dependerá do momento em
que se interrompe a migração (será mais extenso

3quanto mais cedo ocorrer tal fato . Logo, a
aganglionose tem várias formas, desde a mais branda
até as mais graves, relacionadas ao comprimento do
segmento agangliônico envolvido e ao grau de
obstrução.

A doença de Hirschsprung geralmente acomete um
segmento aganglionar curto do cólon distal, limitando-
se ao reto e sigmóide em 70% dos casos.
Comprometimento mais extenso de todo o cólon e
intestino delgado pode ocorrer em 1 a 10% dos casos,

4podendo atingir até o duodeno . Ainda há a forma
limitada quase que exclusivamente ao EAI,
denominada segmento ultracurto, que atinge cerca de 

314 a 20% dos pacientes . Os achados radiológicos
clássicos da DH foram documentados e incluem
estreitamento e espasmo do segmento distal
agangliônico do intestino em continuidade com o

1,5segmento proximal dilatado, normalmente inervado .
Pode-se também suspeitar da doença quando há

1,6significativa retenção do contraste , presença de
prega transversal paralela no cólon proximal dilatado

1e enteropatia exsudativa no cólon proximal dilatado .
Os achados clássicos não estão sempre presentes,

especialmente em neonatos. Alguns achados
radiológicos nos casos difíceis podem ocorrer,
entretanto podem refletir doença subclínica, mascará-

5la ou mimetizá-la . Assim, não há sinais radiológicos
patognomônicos e o diagnóstico definitivo somente
pode ser obtido pelo estudo histopatológico.

O diagnóstico precoce da DH é desejável, já que a 
intervenção cirúrgica imediata é de máxima
importância, pela possibilidade de complicações
sérias como enterocolite necrotizante e perfuração

3,6com peritonite . Associando-se a este fato as
particularidades diagnósticas desta entidade,
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RESUMO
É relatado o caso de um paciente de 4 anos, do sexo

masculino, com história de obstipação intestinal
crônica desde o nascimento. Em sua investigação, foi
realizado estudo baritado (enema opaco), que mostrou
o segmento proximal do cólon dilatado, uma zona de
transição e o segmento distal do cólon ganglionar. A
hipótese diagnóstica de Doença de Hirschsprung foi
estudada, pois seu diagnóstico precoce é desejável,
tendo em vista que a intervenção cirúrgica imediata é
de máxima importância. Ressalte-se, no entanto, que
os achados radiológicos clássicos podem nem sempre
estar presentes, dificultando o diagnóstico.

ABSTRACT
It’s presented the case report of a male 4 years old

patient, with history of chronic constipation since birth.
In the investigation, it was performed the contrasted
enema, that showed the colon's enlarged proximal
segment, a transition zone and the distal segment of the
ganglionic colon. The diagnosis of Hirschsprung's
disease was studied because its early diagnosis is
wanted, since immediate surgery is of major
importance. However, classical radiological signs may
not always be present, impairing the diagnosis.

INTRODUÇÃO
Doença de Hirschsprung (DH) é uma anomalia

congênita potencialmente letal, relativamente comum
1em crianças . Sua incidência é de cerca de 1:5000

nascidos vivos e acomete predominantemente o sexo
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Figura 1: Imagem radiográfica de enema opaco (perfil) (seta). 5x.

Figura 2: Enema opaco (perfil) em fase de injeção do contraste (seta). 5x.

justifica-se uma análise da DH. Assim, relatamos um 
paciente do sexo masculino, 4 anos, com obstipação
crônica desde o nascimento, tendo passado por várias
consultas pediátricas e tratamentos para a obstipação,
porém sem sucesso. Foram realizados por duas vezes
enemas baritados com diagnóstico de normalidade.
Após consulta pediátrica, foi encaminhado à
Radiologia do Hospital de Caridade São Vicente de
Paulo, em Jundiaí – estado de São Paulo – Brasil, com
o intuito de se pesquisar aganglionose. Ao exame
físico, a criança apresentava-se em bom estado
nutricional, sendo referidas apenas cólicas
abdominais constantes e dificuldade para evacuar.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo foi realizado dentro dos princípios

éticos da pesquisa em seres humanos e de acordo com
os órgãos da Faculdade de Medicina de Jundiaí. O
estudo foi baritado com sonda fina, administrando-se
fracionadamente 5 ml do contraste e obtidas
radiografias em perfil (Figura 1). Foi observado
estreitamento segmentar do reto numa extensão de
aproximadamente 2 cm, caracterizando a zona de
transição do segmento agangliônico (Figura 2).

RESULTADOS
Figura 1: Enema opaco (perfil). A imagem mostra o

contraste sendo injetado por via retal, sendo possível
visualizar o segmento distal agangliônico do reto, e o
início do delineamento pelo contraste do segmento
estreitado (zona de transição). Figura 2: Enema opaco
(perfil) em fase de injeção do contraste. É possível
visualizar o segmento distal agangliônico do reto, o
estreitamento (zona de transição) e o segmento
proximal do reto, ganglionar.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Para diagnóstico da DH, os métodos de imagem

mais usados são a radiografia simples (R-X) de
abdome e o estudo contrastado do cólon, chamado

3enema baritado . O diagnóstico da DH nem sempre é
simples. Se dependermos da presença da zona de
transição demonstrável, ou seja, uma mudança
abrupta do calibre entre o intestino gangliônico e o
agangliônico, um certo número de crianças não será
diagnosticado. Embora a zona de transição seja o sinal
mais confiável, ela nem sempre está presente,

1dificultando o diagnóstico . Na presença da zona de
transição, o cólon não deve ser inteiramente
preenchido com bário. O tubo do enema deve ser
introduzido cerca de 2,5 cm da borda anal e o bário
deve ser injetado até que a zona de transição apareça.
A borda anal deve ser marcada pela marca de metal.
Isso não é necessário no perfil, onde o assoalho pélvico
é identificado, entretanto no R-X oblíquo, a borda deve

1ser marcada .
A posição da criança na realização do enema é

importante para se demonstrar satisfatoriamente a
zona de transição. Deve-se realizar o R-X nas posições
anteroposterior e perfil, pré e pós-evacuação. O R-X de
perfil é essencial para se identificar claramente o reto e
a borda anal. A posição anteroposterior geralmente

1esconde o segmento curto agangliônico . O enema
baritado deve ser realizado sem preparação intestinal
prévia, a fim de não mascarar a zona de transição
característica. Deve-se usar a menor quantidade de
contraste possível e somente contrastar até o nível do
ângulo esplênico, evitando assim um grau maior de
distensão.

O exame inclui controles tardios, depois de 24 e 48
3horas, para avaliar o tempo de eliminação do bário .

Um estudo brasileiro de Villar et al., realizado nos
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Departamentos de Cirurgia Pediátrica e Pediatria do
Instituto Fernandes Figueira com 55 crianças, 81,8%
destas tiveram o diagnóstico de DH sugerido pelo
resultado do enema baritado e em 18,2% o exame foi
contraindicado devido às más condições clínicas.
Considerando apenas a população de recém-natos, o
enema baritado foi feito em 22, mostrando-se

6conclusivo em 17 (77,2%) . A acurácia dos exames
radiológicos no diagnóstico de DH na presente série de
casos foi de 81,8%, muito satisfatória quando
comparada, por exemplo, à estabelecida em 67,9% por

7outro estudo realizado , contudo os resultados de
forma geral mostram que os achados radiológicos
clássicos podem nem sempre estar presentes,
dificultando o diagnóstico.
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SAÚDE E ESPIRITUALIDADE NA VISÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA

Diego Carter Campanha Borges, Gilberto Luppi dos Anjos
Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

Introdução: Diversos estudos demonstram relações entre espiritualidade/religiosidade e saúde. Entretanto, para que a investigação
científica e o ensino médico possam ocorrer de forma precisa, é necessário haver consenso de significado quanto ao fenômeno a ser
observado. Objetivos: Compreender quais os conceitos de espiritualidade trazidos pelos estudantes de medicina e sua relação com a
religiosidade dos mesmos. Metodologia: Aplicou-se um questionário padrão aos discentes de uma escola médica brasileira contendo: 
conceito de espiritualidade; relação entre "Saúde e espiritualidade" e religiosidade pela escala Duke Religion Index (DUREL). Avaliaram-
se os conceitos mais utilizados e os escores da DUREL foram comparados entre aqueles que escolheram ou não cada um dos conceitos.
Resultados: Participaram do estudo 210 estudantes, de maioria feminina (63,1%), média de 21,52(DP:2,064) anos e distribuídos entre os 6
anos do curso. Espiritualidade foi conceituada principalmente como "Crença em algo transcendente à matéria", "Crença e relação com
Deus / Religiosidade" e "Busca de sentido e significado para a vida humana''. O assunto foi correlacionado com "Humanização da
medicina", "Interferência positiva ou negativa da religiosidade na saúde" e "Abordagem do viver e do morrer". As diferentes dimensões de
religiosidade dos alunos moldaram o modo de entender o conceito de espiritualidade e sua relação com a saúde de forma significativa.
Conclusão: Houve uma falta de clareza quanto aos conceitos de espiritualidade e sua relação com a área de saúde. É necessário um
maior aprofundamento nas escolas médicas para que o estudante tenha contato com esses valores e possa criar sua própria visão sobre o
tema.

Agradecimentos: NAPED, CNPq/PIBIC

MKO431 IMPROVES THE SALIVARY SECRETORY CELLS OF SPONTANEOUSLY DIABETIC MICE

Éber Emanuel Mayoral, Eduardo José Caldeira
Tissue Morphology Laboratory, Department of Morphology and Basic Pathology, Faculty of Medicine of Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São 

Paulo, Brazil.

Introduction and objective: The incretin-based therapies are effective in patients possessing certain levels of preserved beta-cell function.
However, doubts still exist regarding the efficacy of this treatment in the recovery of tissues damaged by type I diabetes. Thus, the objective
of this study was to evaluate the effect of therapy with MKO431 (Sitagliptin) in salivary glands of spontaneously diabetic mice. Methods and
Results: Ten mice were divided into two groups of 5 animals each: group I (NOD diabetic) and group II (NOD diabetic treated with
MKO431). The group II was treated during 4 weeks with addition of MKO431 mixed in the food. Group I was conducted in the same way
without receiving, however, any treatment. Glucose level was monitored during treatment and salivary glands samples were collected at
the end of therapy for morphometrical analysis. Non-treated animals consumed less liquid and solid, when compared to animals of group
II. Despite this, minor body weight was observed in animals of group II. High glucose levels were observed in non-treated animals, while in
animals with treatment, reduction of these levels was observed. Tissue restructuring was observed in animals submitted to MKO431
therapy. Conclusions: According to results, the therapy might have been important for the body weight control in diabetic animals. In
addition, this therapy was also important to recovery of salivary glands, thus contributing for the reestablishment of tissues damaged by the
hyperglycemic condition.
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QUANTITATIVE MORPHOLOGICAL EVALUATION OF FIBROELASTIC COMPONENTS IN THE ABDOMINAL AORTA OF RATS
SUBMITTED TO CHRONIC PASSIVE SMOKING

Daniela Alvarez, Paula Genovez, Mariana Pissolato, Cesar Fabrega-Carvalho*
*Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

*Departamento de Anatomia, ICB, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.

Com reconhecido poder de poluição ambiental é de se esperar que, indivíduos expostos passivamente à fumaça que sai da ponta acesa
do cigarro, sofram as consequências tanto quanto o fumante ativo. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar as prováveis
alterações dos componentes fibrilares da aorta abdominal de ratos frente ao tabagismo passivo e crônico. Ratos machos foram divididos
nos dois grupos, controle (GC, n=10) e tabagista (GT, n=10). Os animais do GT foram expostos, diariamente e por um período de 30
semanas, à fumaça de 3 cigarros (alto teor– alcatrão:10mg; nicotina: 0,8mg; monóxido de carbono: 10mg). Os animais do GC foram
manipulados nas mesmas condições experimentais do GT, sem exposição à fumaça do cigarro. Findo o período experimental, os animais
de ambos os grupos (GC, GT) foram sacrificados com overdose de anestésico. As aortas abdominais foram dissecadas e submetidas a 
procedimentos histológicos rotineiros, corados com HE, Picrossirius e Verhoeff, analisados e digitalizados em microscópio sob luz normal
e polarizada. Para a determinação da área relativa das densidades (Vv/µm²) das fibras colágenas e elásticas foi utilizado um sistema teste
contendo 100 pontos. Diferenças significativas entre os grupos (P<0,01) foram notadas: nas densidades de fibras elásticas
(GT=5,15%±0,34 / GC=11,47%±1.19) e de fibras colágenas totais (GT=7,12%±1,68 / GC=19,9%±3.58) na túnica média vascular. Na
túnica adventícia observou-se diminuição significativa (P<0,05) da densidade do colágeno total (GT=27,08%±2,01 / GC=38,82%±7,96),
correspondendo, principalmente, à perda de colágeno do tipo I (GT=24,4%±1,86 / GC=32,08%±6,38). Os resultados permitem inferir os
seguintes significados morfofuncionais: 1) A diminuição da capacidade elástica da túnica média; 2) A perda da resistência total da parede
do vaso em consequência da diminuição da densidade de colágeno I na túnica adventícia. Desta forma, conclui-se que o tabagismo
passivo promove alterações morfoquantitativas estruturais, tendo como consequência geral a perda de elasticidade e aumento da
fragilidade da parede da aorta abdominal, tornando-a susceptível, em longo prazo, a dilatações.

Sources of research support: FAPESP
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EVALUATION OF METHODS FOR CENTRIFUGAL FLOTATION IN SODIUM DICHROMATE AND SODIUM DICHROMATE TREATED
ANTIFORMINE TO RECOVER T. CANIS EGGS IN SOIL SAMPLES FROM PUBLIC PARKS JUNDIAÍ

Ana Amélia Barbiere Bonatelli, Alcione Vendramin Gatti
Department of Morphology and Basic Pathology, Faculty of Medicine of Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brazil.

Toxocariasis is a disease caused by Toxocara canis, an intestinal parasite found in dogs and cats, which leads to infection of humans from
the ingestion of eggs, may cause severe clinical manifestations such as Visceral Larva Migrans Syndrome which mainly affects children
aged 1 to 4 years and lead to conditions from fever, to the central nervous system. The frequency of human infection with Toxocara canis in
Brazil is showing variable rates from 3% to 90% depending on the sample characteristics and place of study, the frequency of toxocariasis in
humans is considerably higher in tropical and developing countries. In Brazil, the frequency of Toxocara canis eggs that are found in the soil
is high. As Brazil has several factors that contribute to Toxocara canis infection, as dogs abandoned, often contaminated soil and because
the clinical manifestations have high potential for gravity, there is great importance of studies like this, to show to the health authorities the
importance of educational and preventive measures aiming to the quality of life and health. The study aimed: to analyze the presence of
Toxocara canis eggs in soil of different public squares in Jundiaí city, São Paulo, Brazil, using two different methods, to compare the
effectiveness of such techniques in the recovery of evolutionary forms of the parasite under different soil granules; determine and
compare which was more conducive climate for recovery of forms of the parasite. It was concluded that: the recovery of Toxocara sp. was
low and the method of centrifugal flotation in sodium dichromate was more efficient in recovering the parasite than the dichromate
treated antiformine with higher recovery of larvae when the climate was dry and there were trees near the collection site and that recovery
larvae was higher in squares located in the outskirts of Jundiaí.

Grants: NAPED, CNPq/PIBIC

IMPLANTES SUBPERIOSTAIS DE HIDROXIAPATITA E COLÁGENO NO FÊMUR DE RATAS OVARIECTOMIZADAS

Natália Metedieri Miguel, Marcelo Rodrigues da Cunha
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

Defeitos associados à perda óssea podem ser reparados com enxertos sintéticos como hidroxiapatita e membranas de colágeno. Além
disso, o periósteo age como uma membrana limitante que comanda o crescimento ósseo. A respeito das indicações clinicas da
associação dos biomateriais com periósteo, alguns fatores, incluindo doenças associadas com a deficiência mineral óssea como a
osteoporose, podem comprometer os resultados relatados na literatura. O risco de osteoporose está aumentado em casos de
ovariectomia, uma vez que hormônios femininos como o estrógeno estimulam crescimento ósseo e mineralização. Esse estudo avaliou o
processo de crescimento ósseo em implantes subperiostais de hidroxiapatita e membranas de colágeno no fêmur de ratas com
osteoporose induzida por ovariectomia. A hidroxiapatita em grânulos indicada para implantes endo-ósseos não foi eficiente na técnica de
implante subperiostal, demonstrou-se biocompatível, porém sem propriedades osteocondutoras e osteoindutoras, uma vez que não
determinou formação de tecido ósseo. O colágeno mostrou-se um bom biomaterial para implante subperiostal, com boa
biocompatibilidade e propriedades osteocondutoras, evidencidadas pelo osso neoformado em direção e ao redor de seu sítio de
implantação. A ovariectomia não causou alterações significativas na quantidade de osso neoformado, havendo osteocondução e
deposição de matriz óssea tanto no grupo controle quanto no ovariectomizado. Entretanto, a ovariectomia limitou a atividade
osteoindutora do colágeno, observada apenas no grupo controle.

Agradecimentos: NAPED, CNPq/PIBIC

CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROVOCADAS POR ENTEROTOXINAS ESTAFILOCÓCICAS (SES) SOBRE AS CONTAGENS DE 
GRANULÓCITOS MADUROS E IMATUROS NA MEDULA ÓSSEA DE CAMUNDONGOS

William Takeshita, Ivani Aparecida de Souza
Departamento de Biologia e Fisiologia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

As enterotoxinas estafilocócicas (SEs) são proteínas produzidas e excretadas pelo Staphylococcus aureus, e são as principais
responsáveis pela maioria das condições patológicas associadas às infecções por esta bactéria, incluindo as infecções pulmonares
observadas em ambientes hospitalares. Estudos clínicos recentes têm relatado uma forte correlação entre a presença de anticorpos do
tipo IgE para SEs e a amplificação de doenças inflamatórias pulmonares alérgicas em humanos. No entanto, os mecanismos responsáveis
pela exacerbação do quadro alérgico em humanos atópicos, após exposição com estas toxinas ainda são pouco investigados e
conhecidos. Assim, o objetivo principal deste projeto é investigar se a instilação intranasal de SEA ou a SEB provoca alterações no número
de granulócitos (neutrófilos e eosinófilos maduros e imaturos) da medula óssea de camundongos. Nossos resultados mostram
claramente que a infiltração de neutrófilos para o LBA de animais instilados com SEA ou SEB é acompanhada por um aumento na
maturação destas células na medula óssea, caracterizado por aumento nas contagens de neutrófilos imaturos em todos os tempos
estudados. Os resultados obtidos para as contagens de neutrófilos maduros na medula óssea de camundongos expostos as estas SEs
também revelam aumento no número destas células na medula óssea, logo após o acúmulo das mesmas no LBA. Acúmulo de eosinófilos
no LBA de camundongos instilados com SEA ou SEB foi observado entre 4 e 24 h após, o que refletiu em um aumento destas células, na
forma madura, na medula óssea a partir das 4 h. Por outro lado, uma diminuição no número de eosinófilos imaturos, na medula óssea, foi
observado em animais expostos a SEA em todos os tempos estudados, enquanto que em animais expostos a SEB observamos aumento
no número destas células na fase inicial da resposta inflamatória (4 e 16 h) seguido de diminuição na fase tardia (24 e 48 h). Estes
resultados sugerem que a instilação nasal de SEA ou SEB intensifica o processo de maturação de neutrófilos e eosinófilos na medula
óssea. Estes resultados suportam a hipótese de que estas SEs são capazes de modular os eventos hematopoéticos que comandam a
formação e mobilização de granulócitos da medula óssea para o sangue periférico e deste para o foco de inflamação. Considerando-se os
altos índices de infecções hospitalares provocadas por Staphylococcus aureus, e as recentes evidências clínicas de que o prévio contato
com SEs representa um fator etiológico para o desenvolvimento de doenças respiratórias alérgicas, os dados obtidos neste projeto
representam um grande avanço no esclarecimento dos mecanismos de ação destas toxinas.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ SOBRE AS
MANIFESTAÇÕES BUCAIS DE DOENÇAS E DE CONDIÇÕES SISTÊMICAS

Bruna Brenha Ribeiro, Luciane Miranda Guerra
Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

Muitas doenças ou condições sistêmicas podem apresentar manifestações bucais, cujo reconhecimento pelo médico pode permitir o 
diagnóstico precoce de tais enfermidades, o que é fundamental para a melhora da qualidade de vida do paciente. O presente estudo teve
como objetivo averiguar o conhecimento dos estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) acerca de tais
manifestações e de sua relação com as referidas doenças e condições sistêmicas. Para tanto, foram abordados os alunos do 5º e 6º anos
da referida Instituição e, para aqueles que consentiram, foi aplicado um questionário com questões objetivas sobre o assunto. Totalizou-
se, assim, uma amostra constituída por 37 alunos. Foi aplicado o teste de qui-quadrado e adotado o nível de significância de 5%. A análise
estatística demonstrou que em decorrência do tamanho da amostra, a mesma não foi significativa, o que caracterizou o presente estudo
como piloto. Foi feito um estudo exploratório das respostas obtidas, bem como uma avaliação da clareza e objetividade do questionário.
Observou-se, entre outras coisas, que o presente questionário mostrou-se um instrumento válido para tal pesquisa; para esses alunos
entrevistados, a relação entre manifestações bucais e doenças sistêmicas pareceu ser a que careceu de melhor embasamento, e que o
assunto pesquisado merece maior aprofundamento, dada a sua relevância no processo terapêutico.

Agradecimentos: NAPED, CNPq/PIBIC

EUTANÁSIA - OPINIÕES ENTRE MÉDICOS E A POPULAÇÃO NÃO RELACIONADA À ÁREA DE SAÚDE

Letícia Pansutti, Alessandra Rezzaghi Pettoruti
Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

A presente pesquisa traz um levantamento de opiniões acerca da eutanásia, termo etimologicamente referente à "boa morte", e
empregado pela medicina no sentido de adianta-lá, com a intenção de aliviar o sofrimento. O estudo estabelece uma amostra de médicos
e outra de pessoas que não tenham relação com a área da saúde, contidas na população do município de Jundiaí, tendo como objetivo a
análise das diversas esferas formadoras de opinião como a experiência profissional, a formação acadêmica, os valores morais, o
conhecimento legal e a crença religiosa, a fim de realizar uma comparação de seus posicionamentos frente aos resultados obtidos.

Agradecimentos: NAPED, CNPq/PIBIC

AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO ACIDENTAL PELO VÍRUS DA HEPATITE B (HBV) ENTRE OS ESTUDANTES DA
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Eduardo Antunes Moreira Cançado, Zuleica Caulada Benedetti
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é um problema mundial. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que 15% da população
brasileira já teve contato com o HBV e que 1% da população apresenta a doença em seu estado crônico. A prevenção é a única forma de
controle da infecção/doença, sendo esta realizada principalmente por meio da vacinação. Profissionais da área de saúde fazem parte dos
grupos de risco para a HBV. Contudo, poucos são os estudos sobre infecção acidental pelo HBV dentre estudantes desta área. Neste
sentido, tornou-se interessante investigar o tema junto aos estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). O estudo
foi realizado no período de 2006 a 2011 para avaliação e registro por meio da aplicação de questionários, onde cada estudante de
medicina participou como caso. Considerou-se como resultado, tanto a infecção acidental pelo HBV, quanto o estado de imunização
(vacinação realizada), o grau de imunização (sorologia anti-HBV), os fatores de risco e as orientações recebidas para prevenção da
infecção pelo HBV. Com os dados obtidos nos questionários, foi possível traçar o padrão preventivo em relação à HBV adotado pelo aluno
do curso de medicina da FMJ. Assim, dos 239 alunos que responderam ao questionário, apenas um aluno apresentou contaminação
acidental pelo HBV, ocorrida devido à não utilização correta de materiais de segurança. Foi observada uma tendência a um maior número
de alunos vacinados ao longo da progressão dos anos de curso, o que pode refletir sua maior preocupação acerca de prevenção e com o
início do regime de internato, em que há maior contato potencial com pacientes portadores do HBV. Porém, até o quarto ano, é baixo o
índice de alunos que recebeu as três doses da vacina, o que gera um risco maior de contração da infecção pelo HBV, face ao cumprimento
de seus programas de estudo. Avaliando a realização da sorologia para hepatite B, fundamental para a confirmação de imunização,
observou-se que apenas uma pequena parte dos alunos realizou o exame, sendo o percentual máximo encontrado nos alunos de sexto
ano (55%). Além disso, anotou-se uma grande desinformação sobre o exame sorológico para determinação de anticorpos anti-HBV pós-
vacina, principalmente nos primeiros anos de curso. Também foram coletados dados contraditórios em relação ao recebimento de
informações sobre medidas de biossegurança e embora a análise do comportamento sexual dos alunos tenha revelado um padrão não
promíscuo, assusta, conforme reportado, a falta de uso de preservativos nas suas relações sexuais. Estes resultados apontam para a
necessidade na FMJ, de um ação educativa específica em relação à prevenção para o HBV, estimulando uma maior cobertura vacinal e
um maior incentivo à realização do exame sorológico dos alunos, bem como assegurando informações de biossegurança pertinentes, 
desde os primeiros anos, para que o aluno tenha diminuído o risco de contaminação pelo HBV durante o curso todo.

Agradecimentos: NAPED, CNPq/PIBIC

UTILIZAÇÃO DA FORÇA MAGNÉTICA PARA ATRAIR OBJETOS METÁLICOS INSERIDOS EM RATOS

Flávio Maia Castilho, Marcus Vinícius Henriques de Carvalho
Departamento de Cirurgia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

Os autores desenvolveram este estudo para avaliar a possibilidade de manutenção do campo magnético e a consequente atração de
objetos metálicos inseridos dentro do organismo de ratos. Há um número reduzido de relatos na literatura médica sobre o uso da força
magnética para tais fins e sua utilização poderia ajudar a evitar cirurgias de grande porte para retirada de corpos estranhos metálicos.
Foram inseridos, cirurgicamente, um objeto magnético e uma agulha cirúrgica entre a musculatura abdominal dos ratos e realizadas
radiografias depois de 30 dias para a verificação da posição dos objetos. Houve atração total entre os objetos metálicos em 68,7% dos
casos, sugerindo fortemente que o campo magnético permanece no meio orgânico.
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ASSISTÊNCIA DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO FRENTE A UM POTENCIAL DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS EM UMA UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA

Ariane Aparecida dos Santos, Márcia Regina Campos Costa da Fonseca
Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

Um grande número de pacientes tem a terapêutica dos transplantes como uma esperança de vida. Porém, tal terapia implica em diversos
cuidados, exigindo qualificação e comprometimento da equipe atendente. Este estudo, de natureza qualitativa, teve como objetivo
compreender como ocorre a assistência do profissional enfermeiro frente a um potencial doador de órgãos e tecidos em uma Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), de um hospital privado filantrópico do interior de São Paulo. O referencial teórico adotado foi o Interacionismo
Simbólico e, como referencial metodológico, o Interacionismo Interpretativo, para análise das narrativas dos enfermeiros que
participaram da pesquisa. Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada com 10 enfermeiros que atuavam em UTI,
prestando assistência direta ao paciente. A análise dos dados evidenciou que, embora todos os enfermeiros sensibilizem-se frente ao
potencial doador, ainda são necessários maiores esclarecimentos e treinamentos sobre o referido tema, a fim de aperfeiçoar o cuidado
prestado, visto que, uma equipe hospitalar treinada é o ponto chave para o sucesso da doação. Além disso, a atual pesquisa enfatiza que o
enfermeiro é peça fundamental no processo de doação de órgãos e tecidos, fazendo-se necessário valorizar mais esse tema durante a
formação acadêmica, o que propiciará o adequado conhecimento, resultando em condutas profissionais mais uniformes, além do
aumento do número de potenciais doadores e transplantes concretizados, reduzindo assim, a disparidade existente entre a oferta e a
demanda de órgãos para transplantes.
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COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DE CITOLOGIA CONVENCIONAL E EM BASE LÍQUIDA PARA O DIAGNÓSTICO DAS LESÕES 
PRECURSORAS DO CÂNCER DO COLO UTERINO

Anna Carolina Pompermayer Coradelli, João Bosco Ramos Borges
Departamento de Tocoginecologia, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

O câncer de colo uterino é uma das neoplasias femininas mais comuns no mundo inteiro, com mais de 500 mil novos casos anuais,
segundo a Organização Mundial de Saúde, sendo a quarta causa de morte por neoplasia em mulheres, no Brasil, principalmente nas
regiões de baixo poder socioeconômico. A infecção pelo Papilomavirus Humano, um vírus DNA com mais de 50 subtipos, entre eles de
baixo, intermediário e alto risco, é a causa primária do câncer cervical e desempenha papel central na carcinogênese, tendo sido
encontrado em 99,7% das lesões pré-malignas e malignas cervicais. Clinicamente, temos uma fase inicial, de latência ou de período de
incubação viral, que pode se estender indefinidamente, não produzindo nenhuma modificação celular. Já na segunda fase, a sub-clínica,
evidenciam-se as alterações na mucosa e nas células epiteliais, diagnosticadas por colposcopia e por exame citológico
respectivamente.Por fim, na terceira fase, ativa ou clínica da doença, as lesões podem ser identificadas ao exame clínico convencional,
observando-se as verrugas genitais, denominadas de condiloma acuminado. Epidemiologicamente, temos uma prevalência de 20 a 40%
em mulheres na faixa etária entre 20 e 30 anos de idade, sendo que a grande maioria é infectada pelo vírus antes dos 25 anos de idade,
notando-se que o tipo de vírus oncogênico, carga viral e persistência da infecção são primordiais para o aparecimento das lesões, com
prognóstico intimamente relacionado ao tamanho da lesão no ato do diagnóstico. Dessa maneira, mediante a importância do diagnóstico
precoce das lesões pré-malignas e malignas do colo do útero, somado à necessidade de se assegurar a viabilidade das amostras
encaminhadas para diagnóstico, buscamos comparar a citologia em base líquida com a citologia convencional, verificando a incidência
de casos de lesões pré-neoplásicas e neoplásicas do colo uterino entre mulheres da comunidade de Jundiaí, São Paulo, Brasil,
referenciadas ao serviço de Patologia do Trato Genital Inferior do Ambulatório de Saúde da Mulher - PMJ, cujo motivo do referenciamento
seja alteração da citologia oncótica colhida em UBS ou alteração do colo uterino observado ao exame especular, correlacionando as
lesões encontradas às informações clínicas, de comportamento sexual e social das pacientes, com dados obtidos no questionário a ser
aplicado. Como metodologia, realizamos um estudo coorte transversal, onde cada paciente participou como caso, considerando o
resultado da citologia de base líquida, e como controle, considerando o resultado da citologia oncótica convencional. Nosso estudo
mostrou que a citologia cérvico-vaginal convencional e a citologia com base líquida apresentaram resultados semelhantes, concluindo
que ambos os métodos apresentam boa eficácia e podem ser usados na triagem básica para o câncer de colo uterino, apenas devendo
levar em consideração a disponibilidade desse novo método, seu custo e preparo dos profissionais de saúde que realizarão as coletas do
material.
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FACTORS RELATED TO THE TURNOVER OF DOCTORS IN THE PROGRAM OF FAMILY HEALTH OF JUNDIAÍ

Alessandra Presotti Correia, Maria Cristina Traldi
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

O objetivo do trabalho foi identificar os fatores relacionados à rotatividade dos médicos e traçar o perfil desses profissionais do PSF,
analisando comparativamente o perfil dos que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e nas Unidades de Saúde da Família de Jundiaí, São
Paulo, Brasil. A amostra foi composta por 84 médicos: 77 de UBSs e 7 de USFs de Jundiaí-SP, que responderam ao questionário. Os
médicos do PSF têm entre 30 e 39 anos de idade, 42,9% têm menos de 10 anos de formado e 71,4% trabalham no PSF há mais de 2 anos. Os
resultados mostraram significância p=0,0117 entre ter residência em pediatria e atuar em UBS e ter concluído residência em instituição
privada e atuar em UBS, p=0,0487. Ter vínculo empregatício estável mostrou-se significativo entre os médicos das UBSs, p=0,0001, assim
como ter carga horária de 20hs semanais. Para os médicos do PSF, ter experiência anterior em saúde da família revelou-se significativo,
p=0,0001. A incapacidade de cuidar/atender a diferentes faixas etárias foi fator significante para explicar a rotatividade no PSF, p= 0,0125,
de acordo com os médicos da UBS. Para os que atuam em PSF, os fatores significantes foram: o tipo de vínculo empregatício p=0,0158 e
falta de prestígio do cargo, p=0,0281. Concluiu-se que há uma diferença na percepção dos motivos que levam à rotatividade de médicos
no PSF. Na visão dos especialistas (UBS), seria atuar como generalistas; para os do PSF, seria o tipo de vínculo empregatício e a falta de
reconhecimento do trabalho pelos pares.
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IMPLANTES DE POLI (L-ÁCIDO LÁTICO) PLLA ASSOCIADO À HIDROXIAPATITA E AO COLÁGENO EM DEFEITOS CRIADOS 
EXPERIMENTALMENTE NO FÊMUR DE RATOS

Ana Alice Wolf Maciel, Marcelo Rodrigues da Cunha
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

As fraturas ósseas provocadas por traumas têm por consequência a perda da estabilidade biomecânica, integridade e configuração
estrutural do osso, bem como uma interrupção parcial ou total do suprimento sanguíneo. A regeneração óssea ocorre por eventos
celulares de osteogênese e neovascularização. Entretanto, em casos de intensa perda de massa óssea decorrente de ressecção tumoral,
deformidades congênitas e fraturas de alta energia, há a necessidade da utilização de enxertos autógenos. Estes por sua vez, apresentam
algumas desvantagens, como morbidade da área doadora e lesões neurovasculares. Desta maneira, podem ser aplicados enxertos de 
biomateriais como alternativa à restauração do tecido ósseo lesado. Os materiais sintéticos indicados podem ser os polímeros PLLA,
cerâmicas de hidroxiapatita e as membranas de colágeno, uma vez que apresentam excelentes propriedades de biocompatibilidade e
osteocondução. O objetivo do trabalho foi avaliar a capacidade osteorregeneradora do PLLA isolado e associado às cerâmicas e ao
colágeno, quando aplicados em defeitos ósseos criados no terço distal do fêmur direito de ratos. Após oito semanas da cirurgia da
implantação dos biomateriais, os animais foram sacrificados e as amostras foram submetidas aos métodos histológicos e,
posteriormente, às análise macroscópica, radiológica e histológica do processo de neoformação óssea. Conclui-se neste projeto que os
biomaterias estudados são biocompativeis, pois não foi observado nenhum infiltrado inflamatório. Além disso, obteve-se neoformação
óssea ao redor da área do implante utilizando o PLLA isolado e associado com a hidroxiapatita e o colágeno, entretanto, o processo de
neoformação óssea foi mais intenso utilizando o PLLA juntamente com colágeno.
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E DE CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS DOS PORTADORES DE LEUCEMIAS NA INFÂNCIA ATENDIDOS
NA REGIÃO DE JUNDIAÍ- SP

Marcela Boraschi Marçal, Mônica V N Lipay
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

As leucemias perfazem 1/3 dos casos de câncer infantil, predominantemente as do tipo aguda, que são as mais comuns na infância. No
presente estudo foram avaliados os seguintes parâmetros: os tipos de leucemias diagnosticadas na instituição, os tratamentos usados, a
idade dos pacientes, a procedência dos pacientes, os exames citogenéticos e possíveis patologias associadas. Este estudo foi realizado no
lnstituto de Clínicas Pediátricas Bolívar Risso - hospital do Grendacc (ICP Bolivar Risso / Grendacc) com o objetivo de levantar um perfil
epidemiológico dos pacientes tratados nesta instituição. Neste estudo observou-se que 94% das leucemias têm manifestação aguda,
dentre elas 90% foram leucemias linfóides agudas. A idade média para manifestação da doença observada no estudo foi 7.22 anos.
Estudos recentes demonstraram que alguns rearranjos cromossômicos e alterações moleculares estão fortemente relacionados a
subgrupos clínicos distintos e são preditivos de características clínicas e de respostas terapêuticas. A citogenética do câncer tem ocupado
importante papel no entendimento da biologia tumoral, da progressão tumoral e no entendimento dessas doenças. Entre os 31 casos com
análise cariotípica, 58% apresentavam cariótipo normal e 42% evidenciaram alterações cromossômicas, sendo variação do número de
cromossomos (40%), translocação t(15;17) (20%), translocação t(9;22) (10%), translocação t(4;11) (10%), translocação t(12;17) (10%),
translocação t(11;14) (10%). A finalidade desse estudo foi traçar as características epidemiológicas dos tipos leucêmicos atendidos no ICP
Bolivar Risso / Grendacc. O perfil de leucemias prevalente encontrado no estudo foi de Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), porém
algumas características, como os exames citogenéticos, que apresentam importante correlação com o prognóstico da doença, não foi
encontrado em todos os prontuários dos pacientes estudados, não podendo estabelecer esse parâmetro no perfil epidemiológico que 
caracteriza a doença.
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IDADE DA MENARCA EM ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
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Objetivo: comparar a idade da menarca entre as adolescentes do município de Jundiaí- SP com as de suas mães, associando aos
diferentes níveis socioeconômicos, visto que, de acordo com a literatura, a menarca vem diminuindo em torno de três meses a cada
década em países economicamente desenvolvidos. Métodos: estudo descritivo e exploratório de corte transversal, utilizando-se de
questionários. Os critérios de inclusão foram meninas com idades entre 11 e 16 anos devidamente matriculadas entre a 5° série do ensino
fundamental e 2° ano de ensino médio. Para a análise dos dados foi utilizado o pacote Statistical Package For Social Sciences para Personal
Computer (SPSS-PC). Resultados: Houve diferença significativa (p < 0,0001) entre a média da idade da menarca das adolescentes (12 
anos ± 1) e as de suas mães (13,1 ± 1,6), sugerindo que a menarca vem diminuindo com os anos. Em relação ao nível socioeconômico
não foi encontrada associação significativa com a idade da menarca (p> 0,05). Conclusão: A menarca vem diminuindo com o passar dos
anos. Embora o índice de correlação da menarca da mãe e da filha nesse estudo ter sido significativo (p = 0,01), a correlação foi fraca (r =
0,23). Apesar da literatura mostrar que a idade da menarca está relacionada com o padrão socioeconômico, o presente estudo não
encontrou diferenças relevantes estatisticamente (p> 0,05) uma vez que a variação da idade da menarca das adolescentes foi pouco
significativa quando comparada à classe social a que pertenciam.
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INVESTIGAÇÃO DE OVOS DE TOXOCARA CANIS PELO MÉTODO DE WILLIS EM FEZES DE CÃES DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS DE 
JUNDIAÍ

Ana Paula Alvarega, Alcione Vendramin Gatti
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

O cão é, dentre os animais domésticos, é o mais próximo do homem, podendo transmitir inúmeras doenças para seus donos, dentre elas
a toxocaríase. A prevalência desta parasitose em cães é principalmente observada em filhotes de cães, pois as cadelas infectadas podem
transmitir o helminto por via tranplacentária e pelo leite. O ser humano é hospedeiro acidental do Toxocara sp., e se contamina pela
ingestão de quantidade suficiente de ovos infectantes do parasito, podendo ter quadros de larva migrans visceral com possível eosinofilia,
distúrbios hepáticos, respiratórios e neurológicos, além de miocardite, urticária e pancreatite. A variabilidade das manifestações clínicas
está relacionada com a quantidade de ovos ingeridos, a frequência da infecção e da resposta inflamatória do indivíduo. As crianças são
mais susceptíveis à infecção por brincarem em solo contaminado e também devido à não consolidação dos hábitos de higiene na idade
infantil . O estudo teve como objetivo investigar amostras de fezes de cães pelo método de Willis em quatro diferentes clínicas veterinárias
de Jundiaí e observar a relação entre a quantidade de cães infectados observados com o nível socioeconômico da localização das
clínicas. Não houve positividade para ovos do parasita nas fezes, nem relação com o nível sócio econômico das clínicas, concluindo que
tais cães recebem um tratamento diferenciado pelo proprietário, o que evita a contaminação. Porém, as fezes de cães não coletadas,
foram confirmadas como potenciais fontes de infecção humana e merecem políticas voltadas para o controle no ambiente urbano.
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PREVALÊNCIA DE TABAGISMO EM ALUNOS DA FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ
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Após o surgimento dos primeiros trabalhos relacionando o tabagismo ao câncer de pulmão na década de 1950, o assunto tabagismo
passou a ser muito discutido no meio médico e científico. Mesmo com a ciência de que o tabaco é altamente prejudicial à saúde, ainda
existe uma prevalência considerável do tabagismo entre estudantes de medicina, que serão os futuros cuidadores dos pacientes
tabagistas na população geral. Em nosso trabalho analisamos a prevalência de tabagismo entre os estudantes da Faculdade de Medicina
de Jundiaí, São Paulo, Brasil, no ano de 2011. Foram entrevistados 268 alunos, sendo 36,2% do sexo masculino e 63,8% do sexo feminino, e
a maior parte deles encontrava-se na faixa etária entre 19 e 24 anos (87,3%).Foi encontrada uma prevalência de 4,9% entre todos os anos
da graduação. Como proposta a partir dos dados obtidos por este estudo, e no sentido de sensibilizar os alunos precocemente na carreira
médica, enfatizando sua importância como agentes promotores de saúde, propomos a implantação de cursos sobre o tabagismo na
instituição, ministrados em conjunto com professores e alunos, já no primeiro ano da graduação, com o objetivo de reduzir a prevalência
do hábito tabágico entre a classe médica. Apesar da prevalência menor que a observada em outros estudos, devemos incentivar a
introdução de disciplinas que discutam o tema tabagismo, além de medidas que auxiliem na cessação do tabagismo.
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Saúde e educação são dois fatores intimamente relacionados e dependentes; através da educação conquista-se a saúde e com saúde 
tem-se disposição para aprender, desenvolver e crescer individualmente e coletivamente. O Brasil carece de estudos relacionando
educação com promoção e educação em saúde, e por isso o presente estudo segue esta temática. O estudo foi desenvolvido com cerca
de 20 alunos da 5° série (6° ano) com 10 anos de idade em uma escola de uma comunidade rural da cidade de Jundiaí, interior do estado
de São Paulo. Brasil. Por meio de aulas com recursos audiovisuais e atividades lúdicas foram abordados temas em Parasitologia. O
objetivo geral foi de transmitir às crianças a importância dos temas abordados, a necessidade de prevenção, educação e promoção em
saúde, além de incentivar que os assuntos não ficassem restritos à sala de aula, sendo solicitada a transmissão de conhecimentos aos 
familiares e demais colegas. Como objetivos específicos, foram esclarecidos aos estudantes sobre os modos de se prevenir parasitoses
como a esquistossomose, amebíase, giardíase, ancilostomose e teníase, além de transmitir noções sobre os sintomas e sinais de cada
uma destas doenças, ciclo do parasito e formas de transmissão, a fim de ampliar o conhecimento dos alunos do 5º ano do ensino
fundamental sobre algumas variáveis que envolvem o processo saúde-doença. O estudo alcançou resultados positivos na promoção e 
educação em saúde, evidenciados pelos resultados dos testes avaliados ao final. O resultado do estudo foi significativo (p<0.05),
demonstrando a sedimentação dos conhecimentos transmitidos, a incorporação da educação e promoção em saúde e possível
utilização no dia-a-dia dos estudantes.
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REGENERAÇÃO DOS DEFEITOS ÓSSEOS PREENCHIDOS COM HIDROXIAPATITA NA TÍBIA DE RATOS COM SECÇÃO TOTAL DO 
NERVO CIÁTICO

Isabela Ortiz Laraia, Marcelo Rodrigues da Cunha
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

O metabolismo ósseo é influenciado por diversos fatores, inclusive pela atividade muscular como estimulador da plasticidade óssea.
Portanto, situações como lesões da medula espinhal e nervosas periféricas podem comprometer a arquitetura óssea devido à inatividade
muscular. Assim sendo, o objetivo do trabalho foi avaliar a capacidade osteogênica do biomaterial de hidroxiapatita quando implantada
em defeitos criados na tíbia direita de ratos submetidos à secção do nervo ciático. Após oito semanas da cirurgia da implantação da
hidroxiapatita, os animais foram sacrificados e as amostras submetidas aos métodos histológicos de rotina e posteriormente às análises
macroscópica, radiológica, histológica e morfométrica do processo de neoformação óssea na área receptora. De acordo com as análises
observadas nesse trabalho pode-se concluir que a hidroxiapatita utilizada é biocompatível, uma vez que não houve infiltrado
inflamatório. Além disso, o processo de regeneração óssea foi mais intenso quando utilizado o biomaterial em questão nos grupos em
que não houve secção total do nervo ciático.
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AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS RECÉM-NASCIDOS COM ANOMALIAS CONGÊNITAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 
JUNDIAÍ – SP

Carolina Lyder Noronha, Mônica Vannucci Nunes Lipay
Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

Anomalia congênita é anormalidade estrutural de qualquer tipo presente ao nascimento. Vários estudos epidemiológicos demonstraram
que cerca de 3% de todos os infantes recém-nascidos apresentam malformações evidentes. Outros 3% apresentam anomalias que só são
detectadas mais tarde entre 2 e 5 anos de idade. Além disso, as grandes anomalias, presentes em cerca de 15% dos embriões iniciais,
resultam em abortos espontâneos durante as seis a oito primeiras semanas da gestação. As alterações congênitas estão geralmente
associadas a fatores genéticos relacionados a erros cromossômicos ou a herança monogênica. No entanto, nem sempre as
malformações congênitas são consequentes de alterações genéticas e sim de fatores ambientais relacionados à exposição materna a
agentes infecciosos ou químicos do meio. O presente projeto tem por objetivo realizar estudos epidemiológicos sobre dados de
nascimento de crianças com anomalias congênitas, no serviço de neonatologia do Hospital Universitário de Jundiaí, com a finalidade de
obter informações a respeito da prevalência das alterações dismórficas, sua classificação e sua importância como fator de morbidade.
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A literatura especializada mostra que o uso crônico de nicotina provoca, no lobo ventral, alterações epiteliais e modificações estromais
tais como, aumento da concentração de fibras colágenas e reticulares, e modificações fenotípicas das células musculares lisas, as quais
apresentaram perfil secretor. Entretanto, o indivíduo exposto passivamente à fumaça do cigarro inala não somente a nicotina, mas sim,
praticamente todas as substâncias componentes do cigarro. Assim, considerando a importância de compreender os diversos fatores que
podem alterar a glândula prostática tem o presente estudo o objetivo de avaliar a densidade das fibras colágena e o volume das células
musculares lisas do estroma da estroma prostático decorrente do tabagismo passivo e crônico. Ratos machos (Rattus norvegicus albinus)
foram divididos nos grupos controle (GC, n=5) e tabagista (GT, n=5). Os animais do GT foram mantidos em um recipiente de 180 cm³ 
(desenvolvido pelo autor) simulando ambiente de fumantes onde foram expostos à fumaça de 3 cigarros (alto teor – alcatrão: 10mg;
nicotina: 0,8mg; monóxido de carbono: 10mg) diariamente por 30 semanas. Os animais do GC foram manipulados nas mesmas
condições experimentais do GT, sem exposição à fumaça do cigarro. Findo o período experimental, os animais de ambos os grupos (GC,
GT) foram sacrificados com overdose de anestésico Francotar/Virbaxyl (Vibra Roseira®,SP, Brazil) (1:1) na dosagem de 0,25mL/100g de
peso corpóreo e amostras do lobo anterior da próstata foram retiradas e submetidas a procedimentos histológicos rotineiros. Cortes semi-
seriados de 5 a 10µm foram corados com Hematoxilina & Eosina (H&E) e Picrossirius Hematoxilina. A metodologia descrita foi submetida
ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina de Jundiaí e obteve parecer favorável à sua realização (protocolo nº 
336/2010). Para a determinação da área relativa estroma/parênquima (Vv/µm²) e densidade das fibras colágenas (Vv/µm²) foi utilizado 
um retículo de integração de 100 pontos sobreposto às imagens digitalizadas (com aumentos finais de 40X e 850X, respectivamente). Para
determinação de volume das células musculares lisas foram utilizados: retículo de integração de 100 pontos e régua graduada acopladas
à ocular de 10 vezes e objetiva de 100 vezes. Não foram observadas diferenças significativas (P>0,05) entre as áreas relativas
estroma/parênquima (GC=36,88±10,74 / GT=42,19±4,63). Quanto à densidade das fibras colágenas, foram observadas diferenças
significativas (P<0,01) na porcentagem de fibras do tipo III (GC=56,40±4,97 / GT=28,79±4,32), e do tipo I (GC=43,60±4,97 /
GT=71,21±4,32). Quanto às células musculares lisas notou-se aumento significativo (P<0,01) dos volumes nucleares médios
(GC=3,32µm³±0,26 / GT=5,08µm³±0,19). Já, os volumes médios citoplasmáticos (GC=123,47µm³±20,40 / GT=97,64µm³±18,99) e
celulares totais (GC=126,81µm³±20,49 / GT=102,73µm³±19,18) não apresentaram diferenças significativas (P>0,05). Os resultados
permitem inferir: 1) Um processo inflamatório, associado à fibrose glandular, caracterizado pelo aumento significativo da densidade de
fibras colágenas do tipo I; 2) Aumento da síntese nuclear, caracterizada pelo aumento significativo do volume nuclear. Desta forma, é lícito
concluir-se que o tabagismo passivo promove alterações morfoquantitativas estruturais, tendo como conseqüência, a fibrose do lobo
anterior da próstata.
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ADOLESCENTS: KNOWLEDGE OF CONTRACEPTIVE METHODS AND VULNERABILITY TO PREGNANCY AND STDS

Adriana L M Mori, Natália Fachini, Maria Cristina Traldi
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

identificar a vulnerabilidade dos adolescentes à gravidez e às DSTs, relacionada ao conhecimento sobre os
métodos contraceptivos escola pública de ensino fundamental, n

estruturado e autoaplicado, contendo questões a respeito de doenças sexualmente transmissíveis
e de métodos contraceptivos (tipos, forma de utilização, efeitos adversos) no intuito de verificar qual(is) domínios(s) do conhecimento
podia(m) ser relacionado(s) à vulnerabilidade A amostra de conveniência foi composta por 113 adolescentes de 12 a 18 anos, sendo a
maioria do sexo feminino (69,0%), representando 39,64% dos matriculados na 7ª e 8ª séries do período diurno. Os resultados revelaram
que 68,1% dos adolescentes não mantinham relacionamento de namoro e 16,8% (n=19) tinham iniciado a vida sexual, dos quais 73,7%
(n=14) referiram utilizar algum método contraceptivo e/ou barreira para DSTs, sendo a camisinha masculina o mais citado (n=10). A TV, a
escola e os folhetos explicativos foram os meios mais referidos como fonte de informação e a referência para esclarecimento de dúvidas a
respeito de sexualidade foi a escola. As conclusões apontam para uma condição de menor vulnerabilidade para a maioria dos
adolescentes, decorrente do domínio sobre métodos contraceptivos pouco divulgados nas campanhas de massa, com significância para
a camisinha feminina p=.0,0011,DIU p=0,0360 e anticoncepcional injetável p=0,0468 , demonstrando conhecimento detalhado sobre o
assunto, sendo maior entre os estudantes da 7ª. Série, que participam de projeto especial sobre sexualidade (p=0,0005 ) que sensibiliza
os adolescentes para a educação sexual.

Este estudo teve por objetivo
entre adolescentes da o município de Jundiaí. Trata-se de uma pesquisa

quantitativa, que utilizou questionário

.
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FATORES ASSOCIADOS À NÃO ADESÃO À VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA EM IDOSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO 
DE JUNDIAÍ

Thaís Virgínia Felício Mussi, Maria Cristina Traldi
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo, Brasil.

Introdução: Embora haja um número crescente de doses da vacina contra influenza aplicadas anualmente no Brasil, a homogeneidade
das coberturas vacinais é considerada baixa. Nesse sentido, evidências recentes apontam fatores individuais, os quais podem diferir
segundo grupos específicos e locais de residência, como determinantes para a adesão ao imunobiológico entre a população idosa.
Objetivo: Identificar os fatores associados à não adesão à vacinação contra influenza em 2010 entre idosos inseridos de forma regular em
atividades culturais e de socialização. Casuística e método: Estudo de natureza quantitativa e prospectiva desenvolvido em um centro de
referência para a população idosa do interior do estado de São Paulo com uma amostra composta por 120 idosos. Os dados foram
coletados por meio de um questionário estruturado composto por perguntas fechadas e analisados através do software SAS versão 9.1.3.
O nível de significância assumido foi de 5% (p < 0.05). Resultados: Os fatores associados à vacinação contra influenza e motivos da não
adesão mostram origem multifatorial. Estiveram associados à vacinação características sociodemográficas (escolaridade); detenção de
informação a respeito da influenza (preocupação em relação à doença, reconhecimento da doença como causa de morbimortalidade) e
da vacina (importância atribuída à vacinação, crédito na eficácia e crença na ocorrência de eventos adversos pós-vacinais);
recomendação da vacinação por profissionais de saúde; presença de doenças crônicas autorreferidas (hipertensão arterial crônica e
doença cardíaca crônica) e o tipo de atividade realizada pelo idoso (artesanato e literatura). Os principais motivos referidos para a não
vacinação foram o medo de eventos adversos pós-vacinais e falta de informações esclarecedoras acerca da vacina. Conclusão: Os
resultados remetem à necessidade de maior empenho dos profissionais de saúde nas ações de promoção à saúde, seja nos momentos
de desenvolvimento de atividade grupal ou individual, visando esclarecer a parcela de idosos que demanda informação mais acurada e
em nível mais aprofundado de detalhamento a respeito de eventos adversos e sobre a eficácia da vacina contra influenza.
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Introdução: A leucopenia é a diminuição do número de glóbulos brancos circulantes no sangue. Adultos, adolescentes e crianças passam
a apresentar leucopenia, quando a contagem total de leucócitos estiver abaixo de 4.000/µl. As leucopenias constituem grande número de
encaminhamentos ao ambulatório de hematologia pediátrica atualmente. Objetivos: realizar o levantamento da frequência e etiologia
de crianças e adolescentes encaminhados ao ambulatório de hematologia pediátrica portadores de leucopenias num período de 3 anos.
MATERIAIS e MÉTODOS: estudo descritivo e retrospectivo baseado em levantamento de prontuários, do ambulatório de hematologia
pediátrica entre 2007 a 2009, encaminhados por médicos das Unidades Básicas de Saúde, Saúde da Família, pronto socorros e
consultórios pediátricos, segundo protocolo pré estabelecido. RESULTADOS: Foram identificados 162 prontuários, dos quais 48 não foram
encontrados, e trabalhou-se com 114 pacientes. A maior causa de leucopenia encontrada foi a constitucional (31,5%), tanto nas primeiras
avaliações como nos diagnósticos definitivos, seguidas pelas secundárias a infecções. A idade de maior prevalência para leucopênicos foi
entre 9 e 14 anos. Não houve associação significativa para sexo, procedência. DISCUSSÃO: apesar das inúmeras causas de leucopenias,
observou-se o predomínio das benignas, constitucionais e reacionais, sem maior gravidade, o que está de acordo com os achados de
literatura. CONCLUSÃO: A leucopenia constitucional foi o principal diagnóstico inicial e definitivo entre as leucopenias encaminhadas. 
Isso denota a grande frequência de afrodescendentes em nossa população e questiona a importância de se discutir interpretação de
hemogramas para os profissionais de saúde. Sugere-se a capacitação de profissionais de saúde visando a melhora do diagnóstico das
leucopenias e evitando-se alarde desnecessário nos casos de leucopenias constitucionais.
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A fumaça do cigarro leva a prejuízos morfofuncionais de diversos sistemas orgânicos, o que pode repercutir em diversas doenças. Com o
conhecido poder da poluição ambiental é de se esperar que indivíduos expostos passivamente a fumaça do cigarro sofram as
conseqüências tanto quanto o fumante ativo. Portanto, as descrições morfológicas da glândula prostática, frente ao tabagismo ativo ou
pela influência da nicotina, apontam o poder deletério do cigarro. Na literatura, contudo, os efeitos do tabagismo passivo são escassos.
Assim sendo, o presente trabalho teve como objetivo geral avaliar as possíveis alterações dos compartimentos, epitelial e estromal do
lobo dorsal da próstata de ratos frente ao tabagismo passivo e crônico. Ratos machos (Rattus norvegicus albinus) foram divididos nos
grupos controle (GC, n=5) e tabagista (GT, n=5). Os animais do GT foram mantidos em um recipiente de 180 cm³ (desenvolvido pelo
autor) simulando ambiente de fumantes onde foram expostos à fumaça de 3 cigarros (alto teor – alcatrão: 10mg; nicotina: 0,8mg;
monóxido de carbono: 10mg) diariamente por 30 semanas. Os animais do GC foram manipulados nas mesmas condições experimentais
do GT, sem exposição à fumaça do cigarro. Findo o período experimental, os animais de ambos os grupos (GC, GT) foram sacrificados
com overdose de anestésico Francotar/Virbaxyl (Vibra Roseira®,SP, Brazil) (1:1) na dosagem de 0,25mL/100g de peso corpóreo e
amostras do lobo anterior da próstata foram retiradas e submetidas a procedimentos histológicos rotineiros. Cortes semi-seriados de 5 a
10µm foram corados com Hematoxilina & Eosina (H&E) e Picrossirius Hematoxilina. A metodologia descrita foi submetida ao Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina de Jundiaí e obteve parecer favorável à sua realização (protocolo nº 336/2010). Para a
determinação da área relativa estroma/parênquima (Vv/µm²) e densidade das fibras colágenas (Vv/µm²) foi utilizado um retículo de
integração de 100 pontos sobreposto às imagens digitalizadas (com aumentos finais de 40X e 850X, respectivamente). Para determinação
de volume das células musculares lisas foram utilizados: retículo de integração de 100 pontos e régua graduada acopladas à ocular de 10
vezes e objetiva de 100 vezes. Os resultados revelaram que não houve diferenças significativas dos volumes, tanto das células epiteliais
como das células musculares lisas. Quanto à densidade das fibras colágenas, também não foram observadas diferenças significativas na
porcentagem de fibras do tipo III e do tipo I. Concluiu-se, portanto que o tabagismo passivo não modificou a morfologia das células
epiteliais, das células musculares lisas e da fibra colágenas. Provavelmente o lobo prostático em questão apresente algum fator que
resiste aos efeitos deletérios da fumaça do cigarro. Contudo, mais estudos sobre o assunto são necessários.
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EFFECTS OF PASSIVE SMOKING ON THE VENTRAL LOBE OF THE PROSTATE GLAND OF RATS

Mariana Mazeu, Natasha Segre, Cesar Fabrega-Carvalho*
*Departamento de Morfologia e Patologia Básica, Faculdade de Medicina de Jundiaí, Jundiaí, São Paulo, Brasil

*Departamento de Anatomia, ICB, Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil.

A fumaça do cigarro influencia negativamente os diferentes sistemas orgânicos, levando-os a prejuízos morfofuncionais o que, pode
repercutir em diversas doenças. Com reconhecido poder de poluição ambiental é de se esperar que, indivíduos expostos passivamente a
fumaça que sai da ponta acesa do cigarro, sofram as conseqüências tanto quanto o fumante ativo. Portanto, as descrições morfológicas
da glândula prostática frente ao tabagismo ativo ou pela influência da nicotina, apontam o poder deletério do cigarro, contudo seus efeitos
passivos são escassos na literatura. Assim sendo, o presente trabalho teve como objetivo geral avaliar as prováveis alterações dos
compartimentos, epitelial e estromal do lobo ventral da próstata de ratos frente ao tabagismo passivo e crônico. Ratos machos (Rattus
norvegicus albinus) foram divididos nos grupos controle (GC, n=5) e tabagista (GT, n=5). Os animais do GT foram mantidos em um
recipiente de 180 cm³ (desenvolvido pelo autor) simulando ambiente de fumantes onde foram expostos à fumaça de 3 cigarros (alto teor –
alcatrão: 10mg; nicotina: 0,8mg; monóxido de carbono: 10mg) diariamente por 30 semanas. Os animais do GC foram manipulados nas
mesmas condições experimentais do GT, sem exposição à fumaça do cigarro. Findo o período experimental, os animais de ambos os
grupos (GC, GT) foram sacrificados com overdose de anestésico Francotar/Virbaxyl (Vibra Roseira®,SP, Brazil) (1:1) na dosagem de
0,25mL/100g de peso corpóreo e amostras do lobo anterior da próstata foram retiradas e submetidas a procedimentos histológicos
rotineiros. Cortes semi-seriados de 5 a 10µm foram corados com Hematoxilina & Eosina (H&E) e Picrossirius Hematoxilina. A
metodologia descrita foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina de Jundiaí e obteve parecer
favorável à sua realização (protocolo nº 336/2010). Para a determinação da área relativa estroma/parênquima (Vv/µm²) e densidade das
fibras colágenas (Vv/µm²) foi utilizado um retículo de integração de 100 pontos sobreposto às imagens digitalizadas (com aumentos finais
de 40X e 850X, respectivamente). Para determinação de volume das células musculares lisas foram utilizados: retículo de integração de
100 pontos e régua graduada acopladas à ocular de 10 vezes e objetiva de 100 vezes. Os resultados revelaram que as células do epitélio do
lobo ventral da próstata do GT sofreram alterações volumétricas significativas quando comparadas ao GC. As células expostas ao
tabagismo passivo sofreram atrofia. Já em relação às células musculares lisas do lobo ventral o estudo estereológico demonstrou
importante aumento no volume, caracterizando hipertrofia. Quanto à densidade das fibras colágenas, foram observadas diferenças
significativas na porcentagem de fibras do tipo III e do tipo I. Concluiu-se, portanto que o tabagismo passivo modificou tanto a morfologia
das células epiteliais, das células musculares lisas e da fibra colágenas. Contudo, mais estudos sobre o assunto ainda são necessários.
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As malformações congênitas pesam de modo considerável nas estatísticas de morbidade e de mortalidade perinatais. Achados isolados
ou múltiplas anomalias fetais em exame ultrassonográfico pré-natal sempre levam a momentos de estresse para as mulheres e famílias.
O objetivo do presente estudo foi o de detectar, por meio de levantamento retrospectivo, os prontuários de pacientes gestantes, atendidas
no Serviço de Atendimento Obstétrico do Hospital Universitário de Jundiaí, São Paulo, Brasil, com diagnóstico de gestação de criança
portadora de anomalias congênitas, no período de janeiro de 2010 a março de 2011, relacionando-as a fatores maternos, ambientais e 
genéticos. Foram analisados, retrospectivamente, 63 prontuários de gestantes, considerando a história obstétrica, idade gestacional,
intercorrências e exposição durante a gestação, cidade de procedência, histórico familial, tipo e intercorrências de parto e tipos de
malformação. A avaliação dos nascimentos ocorridos verificou que, neste intervalo, ocorreram 4563 nascimentos, sendo que desses, 63
(1,38%), estavam notificados com detecção de malformações. O perfil das mulheres analisadas revelou que a maioria (38%) está na faixa
entre 20 e 25 anos, são brancas (63%), cursaram o segundo grau, sendo esse completo ou incompleto (52,1%) e são casadas (55,3%).
Dentre aquelas que tiveram acesso ao pré-natal, apenas 1,61% tiveram acesso ao dado de malformação fetal antes do nascimento.
Constatou-se que a maioria era primigesta (46% dos casos), e o parto normal foi relatado como o modo preferencial de nascimento,
sendo raros os relatos de aborto prévio. Das gestações analisadas, 51% eram a termo. Verificou-se um elevado número de gestações pré-
termo, em casos cujo desenlace foi o óbito fetal. Não houve grande variabilidade entre a idade gestacional calculada pela amenorréia,
última menstruação antes da gestação, e pela ultrassonografia. Tanto o número de gestações, quanto de partos, quanto o tipo de parto
escolhido estão relacionados à idade das gestantes, não havendo um aumento significativo de um grupo de gestantes em relação a outro
quando a questão é risco de ocorrência de malformações como um todo. A maioria dos conceptos sobreviveu ao parto e ao período
perinatal e foram relatados 17 casos de óbito neonatal (27%). Em nenhum dos prontuários havia história obstétrica pregressa detalhada.
Apenas as fichas de óbito fetal constavam de pedido de anatomopatológico, porém, muitas delas não constavam do prontuário. Dessa
maneira, verificamos que há subnotificação, seja por desconhecimento ou por coleta indevida de dados. Os resultados indicam a
necessidade de maior atenção no momento do parto em caso de diagnóstico de anomalias congênitas, para que se previnam ou
minimizem possíveis complicações.
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Febre é um sinal clínico importante, principalmente na pediatria. Pode ser preditor de gravidade para várias doenças, principalmente as
infecciosas. Com o surgimento de novas tecnologias para aferição da temperatura corporal, tornou-se importante analisar a
confiabilidade destes novos termômetros que se mostram cada vez menos invasivos e de fácil utilização. Este artigo visou avaliar a
sensibilidade e especificidade dos diferentes métodos para detectar elevação da temperatura corporal quando comparados aos
termômetros frequentemente utilizados na prática clínica e àqueles que apresentam um maior grau de confiabilidade. Foram aferidas as
temperaturas axilar, timpânica, temporal, oral e retal em menores de 18 anos, com febre referida, atendidos no pronto socorro infantil do
Hospital Universitário de Jundiaí, São Paulo, Brasil. Foram utilizados diferentes tipos de instrumentos para se aferir a temperatura
corpórea, incluindo os termômetros axilar digital, axilar de mercúrio, oral digital, retal digital, timpânico infravermelho, temporal
infravermelho e temporal de contato. Dentre os instrumentos testados, o que mais se mostrou sensível e ao mesmo tempo específico, 
considerando como padrão a aferição retal, foi o termômetro temporal de contato. O fácil manejo deste instrumento, que apresenta
rápida detecção da temperatura, aliado às suas elevadas sensibilidade e especificidade, torna este termômetro uma ótima opção para o
uso em pronto-socorros pediátricos.
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