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Editorial

Mais um exemplar da revista Perspectivas Médicas esta disponível pelo 
sistema CrossRef DOI. Neste número os autores relatam a prevalência de 
hipertrofias ventriculares e fatores associados em pacientes atendidos em 
Hospital Universitário. Outro estudo utiliza o método imunohistoquímico 
para observar tumores malignos e benignos. Ainda nesta revista vocês 
poderão ler a respeito do controle de hemorragias pós parto e também 
informações sobre o câncer de mama. Por fim, outros autores relatam sobre 
fraturas patológicas e uma atualização sobre anticoagulantes e acidentes 
vasculares encefálicos. Desejamos a todos uma ótima leitura e atualização 
científica.

Prof. Dr. Eduardo Caldeira
Editor-Chefe

Editorial

The new number of Perspectivas Médicas is available by CrossRef DOI 
system. In this issue the authors report the prevalence of ventricular 
hypertrophy and the associated factors, in patients at University Hospital. 
Another study, using the immunohistochemical method to observe the 
malignant and benign tumors. Also in this number, you can read about 
postpartum hemorrhage control and also some information about breast 
cancer. Finally, other authors report on pathological fractures and this journal 
show an update about anticoagulants and strokes. We wish you all a great 
read and scientific update.

Prof. Dr. Eduardo Caldeira
Editor-in-Chief

Virginia Courtney Broaddus -
Medicine, University of California, San Francisco, EUA.

Richard W. Light -
Basic and Clin. Respirat. Research, Vanderbilt University, Nashville, EUA.

Rolando Ulloa Gutiérrez -
Medicine, Infectología Pediátrica, San José, Costa Rica.

Editores Associados: 
Nilva de Karla Cervigne Furlan

Taize Machado Augusto

Editor Emérito
Edmir Américo Lourenço

Editor-Chefe
Eduardo José Caldeira

Evaldo Marchi -
Cirurgia de Tórax - FMJ - Jundiaí - SP.

Monica Vanucci Lipay -
Genética - FMJ - Jundiaí - SP.



NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Perspectivas Médicas, 27(1): 3-4, abr./jan. 2016

3

Artigos	Originais:	investigação	experimental	básica	ou	clínica,	
contendo	título	(100	caracteres	ou	20	palavras	no	máximo)	e	
palavras-chave	 (ambos	 em	 português	 e	 inglês),	 autor(es)	 -	
máximo	de	seis	(exceto	para	grandes	trabalhos	investigativos	e	
de	 campo	 ou	 pesquisa	 animal),	 principais	 titulações	 e	
Departamentos,	 resumo	 (até	 250	 palavras),	 abstract,	
introdução	e	objetivos,	material	e	métodos,	resultados,	discussão	
e	conclusões,	agradecimentos,	suporte	financeiro	e	referências	
bibliográficas.

O	autor	e	coautores

-	 Resumo	 em	 português	 e	 Abstract	 em	 inglês	 contendo	 no	
máximo	 250	 palavras,	 fazendo	 referência	 à	 essência	 do	
assunto	 num	 único	 parágrafo	 incluindo	 Introdução,	
Objetivo(s),	 Material	 ou	 Casuística	 e	 Métodos,	 Resultados,	
Discussão	e	Conclusão(ões).

-	Introdução	e	objetivos,	Material	ou	Casuística	e	Métodos	da	
pesquisa	 científica	 ou	 do	 relato,	 Resultados,	 Discussão	 e	
Conclusões,	seguidos	de	agradecimentos,	suporte	financeiro	e	
referências	 bibliográficas.	 Todas	 as	 referências	 citadas	 no	
corpo	 do	 texto	 deverão	 ser	 numeradas	 e	 sobrescritas,	 por	
ordem	de	aparecimento	no	texto.

A	revista	Perspectivas	Médicas,	periódico	científico	oficial	da	
Faculdade	de	Medicina	de	Jundiaí,	Estado	de	São	Paulo,	Brasil,	
tem	como	objetivo	a	publicação	de	trabalhos	de	qualidade	na	
área	 experimental	 básica	 e	 das	 áreas	 de	 saúde.	 Os	 trabalhos	
poderão	 ser	 originais,	 revisões,	 artigos	 de	 atualização,	
comunicações	curtas,	relatos	de	caso,	cartas	ao	editor	e	outros.	
Recebe	 artigos	 em	 fluxo	 contínuo,	 sendo	 editada	 entre	
janeiro/abril;	 maio/agosto	 e	 entre	 setembro	 a	 dezembro	 de	
cada	 ano,	 tendo	 periodicidade	 quadrimestral	 até	 a	 presente	
edição.

The	 Perspectivas	 Médicas	 (Perspect	 Med.)	 is	 the	 official	
journal	of	the	Jundiaí	Medical	School,	São	Paulo,	Brazil.	Its	main	
objective	is	to	contribute	for	development	of	basic	sciences	and	
clinical	 sciences	 by	 publishing	 high-quality	 scientific	 articles	
produced	by	researchers	all	over	the	world.	The	works	will	be	
able	to	be	original	papers,	revisions,	short	comunications,	case	
reports,	 letters	 to	 the	 editor	 and	 others.	 The	 journal	 receives	
articles	continuously,	edited	in	quarterly	parts	in	the	year,	until	
this	 edition,	 between	 January/April;	 May/August	 and	
September/December.

Os	trabalhos	devem	ser	encaminhados	ao	Corpo	Editorial	
preferencialmente	na	forma	eletrônica,	após	conferir	todas	as	
normas	editoriais	através	do	endereço:
http://www.fmj.br/revista_online.asp

acessando	 o	 item	 "Submissão",	 ou	 na	 forma	 impressa	 para	 o	
endereço	abaixo	com	cópia	em	CD:

As	 normas	 deverão	 ser	 obedecidas	 com	 rigor	 para	 que	 o	
trabalho	 seja	 encaminhado	 para	 avaliação	 com	 vistas	 à	 sua	
publicação.	 Os	 trabalhos	 devem	 ser	 inéditos,	 escritos	
preferencialmente	 em	 português,	 podendo	 ser	 aceitos	 em	
espanhol	ou	inglês,	todos	com	aprovação	em	Comitê	de	Ética	em	
Pesquisa	oficial	da	Instituição	de	origem,	e	ainda	não	publicados	
de	forma	completa	em	outro	veículo	de	comunicação	científica	
ou	 mesmo	 submetido	 simultaneamente	 a	 outro	 veículo	 de	
publicação.

Escanear	e	enviar	a	cópia	com:



Perspectivas Médicas, 27(1): 3-4, jan./abr. 2016

4

deverá
mesmas			e			próximo			a			elas,

como			está
exemplificado	abaixo:

Referências/References

Periódicos/Journals:

Exemplos/Examples:

Capítulo	de	Livro/Chapters:

A	revista	detém	todos	os	direitos,	inclusive	de	tradução	em	
todos	os	países	 signatários	da	Convenção	 Internacional	 sobre	
Direitos	 Autorais.	 A	 reprodução	 total	 ou	 parcial	 em	 outros	
periódicos	 deverá	mencionar	 a	 fonte,	 preferencialmente	 com	
autorização	 prévia	 da	 revista,	 sendo	 proibida	 para	 fins	
comerciais.	Todos	os	artigos	publicados	a	partir	da	edição	22(2):	
jul./	dez.	2011	encontram-se	disponíveis	para	acesso	direto	pelo	
DOI	(Digital	Object	Identifier)	number	10.6006.

As	referências	devem	ser	numeradas	e	apresentadas	seguindo	a	ordem	
de	 inclusão	 no	 texto,	 segundo	 Estilo	 Vancouver	 	 	 elaborado	 pelo	
International	 	Committee	of	Medical	 Journal	 	Editors	(ICMJE),	com		
adaptação		da			National			Library			of		Medicine	dos	Estados	Unidos	da	
A m é r i c a ( N L M ) . 	 D i s p o n í v e l 	 e m :	
<http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>.	 É	
imprescindível	 ao	 enviar	 seu	 artigo	 conferir	 estas	 normas,	 sendo	
sujeito	ao	não	aceite	de	artigos	sem	a	devida	revisão.	Os	 	títulos	 	 	de			
periódicos	 	 	devem	 	ser	 	 	 	abreviados	 	 	 	segundo	 	 	 	a	abreviatura	de	
periódicos	 do	 Catálogo	 da	 NLM	 para	 MEDLINE,	 disponível	 em:	
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals>	 ou,	
a l t e r n a t i v a m e n t e 	 e m 	 < f t p : / /	
nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf>,	sendo	que		coloca-
se	um	ponto	após	o	título	para	separá-lo	do	ano.	Para	abreviatura	de	
títulos	 de	 periódicos	 nacionais	 e	 latino-americanos,	 consulte	 o	
endereço:	 http://portal.revistas.bvs.br/,	 eliminado	 os	 pontos	 de	
abreviatura	com	exceção	do	último	ponto	para	separar	do	ano,	e	as	
iniciais	em	letras	maiúsculas.	Todas	as	indicações	de	referências	no	
texto	 devem	 ser	 digitadas,	 separadas	 por	 vírgula	 sem	 espaço	
(exemplo:	1,5,9)	e	sobrescritas	no	corpo	do	texto	e	se	forem	citadas	
mais	de	duas	referências	em	sequência,	apenas	a	primeira	e	a	última	
devem	ser	digitadas,	sendo	separadas	por	um	traço	(exemplo:	5-8).	É	
sugerido	que	as	citações	de	livros,	resumos	e	home	page,	devam	ser	
evitadas	e	juntas	não	 	ultrapassar	a	10%	do	total	das	referências	e	
também	utilizar	revistas	indexadas.

Programas	e	Órgãos/Programs	and	Organs:

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

Livros/Books:

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

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

INTRODUÇÃO: A hipertrofia ventricular 
esquerda (HVE) afeta 20% a 50% dos pacientes 
c o m  h i p e r t e n s ã o  l e v e  e  m o d e r a d a , 
apresentando variabilidade entre diferentes 
popu lações .  OBJETIVOS:  Ava l iar  a 
prevalência de HVE e fatores associados em 
p a c i e n t e s  h i p e r t e n s o s  a t e n d i d o s 
ambulatorialmente no Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW), além de determinar 
as alterações geométricas mais frequentes do 
ventrículo esquerdo. MÉTODOS: Estudo 
observacional e retrospectivo envolvendo 104 
hipertensos dos ambulatórios de Cardiologia do 
HULW, em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Foi 
utilizado um formulário elaborado pelos 
autores, e preenchido através da revisão 
documental dos prontuários médicos, incluindo 
in formações  c l ín icas ,   resul tados  de 
eletrocardiogramas e ecocardiogramas. O 
diagnóstico de HVE foi baseado em critérios 
ecocardiográf icos .  RESULTADOS:  A 
prevalência de HVE foi de 51%. A média de 
idade dos pacientes com HVE foi 60,0±14,5 e de 
54,5±12,7 naqueles sem a HVE. A HVE 
excêntrica predominou (65,5%). A HVE 
associou-se a idade (p=0,04), tabagismo 
(p=0,002), valvopatias (p=0,02), insuficiência 
cardíaca (p=0,02) e doença coronariana (p= 
0,02), mas não se relacionou com índice de 
massa corpórea e valores de pressão arterial. O 
índice de concordância entre eletro e 
ecocardiograma foi baixo. CONCLUSÕES: A 
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HVE foi encontrada na maioria dos pacientes, 
relacionando-se ao tabagismo e idade, 
predominando o subtipo excêntrico. Observou-
se concordância insatisfatória entre eletro e 
ecocardiograma na identificação de HVE.

ABSTRACT

INTRODUCTION:  Left  ventricular 
hypertrophy (LVH) affects 20% to 50% of 
patients with mild to moderate hypertension, 
variability among different populations 
presenting. OBJECTIVES: To assess the 
prevalence of and factors associated with LVH 
in hypertensive outpatients at the University 
Hospital Lauro Wanderley (HULW), and 
determine the most frequent geometric changes 
of  the  le f t  ventr ic le .  METHODS:  An 
observational, retrospective study involving 104 
hypertensive patients at the Outpatient 
Cardiology HULW in João Pessoa, Paraíba, 
Brazil. A form prescribed by the authors was 
used, and filled through desk review of medical 
records, including clinical information, the 
re s u l t s  o f  e l e c t ro c a rd i o g r a m s  a n d 
echocardiograms. The diagnosis of LVH was 
based on echocardiographic cri teria. 
RESULTS: The prevalence of LVH was 51%. 
The average age of patients with LVH was 60.0 
± 14.5 and 54.5 ± 12.7 in those without LVH. The 
eccentric LVH predominated (65.5%). LVH was 
associated with age (p=0,04), smoking 
(p=0,002), valvular heart disease (p=0,02), 
heart failure (p=0,02) and coronary disease 
(p=0,02) but was unrelated to index body mass 
index and blood pressure values. The level of 
agreement between ECG and echocardiography 
was low. CONCLUSIONS: LVH was found in 
most patients, relating to smoking and age, 
predominantly eccentric subtype. It was 
observed a poor agreement between ECG and 
echocardiography in identifying LVH.

INTRODUÇÃO

A hipertrofia ventricular esquerda (HVE) é 
uma manifestação fundamental de lesão em 
órgãos-alvo no paciente  portador de 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), e está 
a s s o c i a d a  a  u m  a u m e n t o  d o  r i s c o 
cardiovascular. A HVE afeta 20% a 50% dos 
pacientes com HAS leve e moderada, e 

1aproximadamente 90% dos graves , porém há 
variabilidade entre diferentes populações. 
Existe associação independente de risco entre 
H V E  e  a u m e n t o  d a  m o r t a l i d a d e 

2-4cardiovascular . O estudo de Framingham 
demonstrou que para cada 50g/m2 extra de 
aumento na massa miocárdica, existe um risco 
relativo de 1,73 de mortalidade, independente 
da pressão arterial e de outros fatores de risco 

5cardiovascular .
O desenvolvimento da HVE, definida como o 

aumento do índice de massa do ventrículo 
esquerdo, é uma resposta relativamente precoce 
na HAS, demonstrável mesmo com elevações 
limítrofes na pressão arterial, em consequência 
do aumento da resistência vascular sistêmica e 

6da pós-carga . 
Embora o exame físico do hipertenso possa 

r e v e l a r  s i n a i s  c l í n i c o s  d e  H V E ,  o 
eletrocardiograma e o ecocardiograma são as 
principais ferramentas de diagnóstico dessa 
complicação. O ECG é amplamente disponível 
e simples, mas de baixa sensibilidade, que varia 

6 7de 12,5%  a 40% , embora ainda seja o 
principal meio diagnóstico de HVE na maioria 

8dos serviços da rede pública . Por outro lado, o 
ecocardiograma tem uma sensibilidade 
superior, juntamente com boa especificidade, e 

7permite determinar diversas formas de HVE . 
Assim, o diagnóstico de HVE é baseado, 
sobretudo, na avaliação ecocardiográfica. 

A prevalência da HVE depende dos critérios 
de classificação e das características da 
população, ocorrendo desde 3% da população 
de normotensos, até 75%, em casos de pacientes 

5hipertensos . 
Os objetivos deste estudo são avaliar a 

prevalência de hipertrofia ventricular esquerda 
e fatores associados em pacientes hipertensos 
atendidos ambulatorialmente no Hospital 
Universitário Lauro Wanderley, através da 
ecocardiografia, além de determinar as 
alterações geométricas do ventrículo esquerdo 
mais frequentes.

6
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METODOLOGIA

O estudo foi observacional e retrospectivo, 
de base hospitalar, envolvendo pacientes 
atendidos nos ambulatórios de Cardiologia do 
Hospital Universitário Lauro Wanderley 
(HULW), João Pessoa, Paraíba, Brasil, no 
período de julho de 2013 a julho de 2014. A 
amostragem foi não probabilística por 
conveniência, com inclusão de 104 prontuários 
de pacientes hipertensos, com tamanho da 

9amostra baseado no estudo de Aksoy .
Os critérios de inclusão foram: pacientes 

adultos (acima de 18 anos), atendidos no 
ambulatório de Cardiologia do HULW com 
diagnóstico de HAS  leve a moderada, em uso de 
anti-hipertensivos e com prontuários que 
continham Termos de Consentimento Livre e 
Esclarecido assinados para pesquisas 
realizadas no hospital. Excluíram-se pacientes 
com hipertensão em estágio 3 [pressão arterial 
sistólica (PAS)≥180mmHg e/ ou pressão 
arterial diastólica (PAD)≥110mmHg] na data 
da realização do ecocardiograma; hipertensão 
secundária; evidência de doença valvar grave 
no ecocardiograma; e insuficiência renal 
crônica (definido por creatinina sérica ≥ 
2,0mg/dL). 

A hipertensão foi definida como a presença 
de PA sistólica (PAS) persistentemente elevada 
igual ou acima de 140 mmHg e/ou PA diastólica 
(PAD) igual ou acima de 90 mmHg, e/ou uso de 
medicamentos anti-hipertensivos e/ou histórico 
médico de hipertensão. 

A variável primária foi a presença de HVE 
através do ecocardiograma. As variáveis 
secundárias foram: idade, sexo, pressões 
arteriais sistólica, diastólica e média, peso, 
índice de massa corpórea, história de 
t abag i smo ,  a l coo l i smo ,  p re sença  de 
comorbidades, tipo de HVE, fármacos anti-
h i p e r t e n s i v o s  e m  u s o ,  v a r i á v e i s 
ecocardiográficas (espessura diastólica do 
septo interventricular, diâmetro diastólico do 
ventrículo esquerdo, espessura diastólica da 
parede posterior do ventrículo esquerdo, massa 
do ventrículo esquerdo, índice de massa 
ventricular esquerda, espessura relativa da 

parede, fração de ejeção) e variáveis 
eletrocardiográficas.

Para o registro dos dados, foi utilizado um 
formulário elaborado pelos autores, e 
preenchido através da revisão documental dos 
prontuários médicos, incluindo as informações 
clínicas anotadas sobre os achados dos 
eletrocardiogramas e ecocardiogramas 
realizados no HULW.

A prevalência de HVE foi determinada pelo 
número de casos existentes desta complicação 
ao ecocardiograma na amostra de pacientes 
hipertensos consecutivamente atendidos nos 
ambulatórios de Cardiologia do HULW no 
período de julho de 2013 a julho de 2014, 
dividido pelo número de pacientes da amostra 
total recrutada. 

O diagnóstico de HVE foi baseado em 
critérios ecocardiográficos. Avaliação 
e c o c a rd i o g r á f i c a  d a  H V E  t e m  a l t a 

5especificidade e sensibilidade , ambas iguais ou 
superiores a 80%. A HVE foi classificada, 
conforme o ecocardiograma, segundo a 
espessura relativa de parede (ERP) e do índice 
de massa ventricular esquerdo (IMVE), em: 
remodelamento concêntrico (ERP>0,42; 
IMVE≤95 em mulheres e ≤ 115 em homens); 
HVE concêntrica (ERP>0,42; IMVE≥95 em 
mulheres e ≥ 115 em homens); HVE excêntrica 
(ERP≤0,42; IMVE>95 em mulheres e <115 em 

10homens) . Os ecocardiogramas realizados 
foram do tipo transtorácico em repouso Modo 
M2D com Doppler e realizados no Serviço de 
Ecodopplercardiografia do HULW, em 
aparelhos ATL 1500 (USA).

E m  r e l a ç ã o  a o s  a c h a d o s  d o 
eletrocardiograma, foi aplicado o Índice de 
S o k o l o w - L y o n  c o m o  c r i t é r i o  p a r a 
caracterização de sobrecarga ventricular 

11esquerda .
A s  v a r i á v e i s  c a t e g ó r i c a s  f o r a m 

apresentadas como frequências absolutas e 
relativas; as contínuas, através de média e 
desv io  padrão  quando  apresen taram 
distribuição normal, e mediana e intervalo 
interquartil para distribuição não normal. Os 
testes t student e de Mann Whitney foram 
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ausência de HVE em relação a sexo, peso, 
altura, IMC e pressões arteriais sistólica, 
diastólica e PAM. Todavia, a média de idade dos 
pac ien tes  com HVE (60 ,0±14 ,5 ) ,  fo i 
estatisticamente superior à dos pacientes sem 
hipertrofia (54,5 ±12,7) (p=0,04). 

História de tabagismo e etilismo foi 
registrada em 46,7% e 16,1% dos prontuários, 
respectivamente. Os tabagistas apresentaram 
maiores valores de massa ventricular esquerda 
(p=0,002), índice de massa ventricular 
esquerda (p=0,001), espessura diastólica de 
septo interventricular (p=0,008) e de espessura 
diastólica de parede posterior de ventrículo 
esquerdo (p=0,001).

Em relação ao índice de massa corpórea 
(IMC), verificou-se que 36,5% e 22,1% 
apresentavam sobrepeso e obesidade grau 1, 
respectivamente. Entre aqueles que tinham 
HVE, esse percentual foi de 42,3% e 15,4%, 
respectivamente, porém esta diferença não 
alcançou significância estatística.

Comorbidades foram regis tradas e 
estiveram em 76% dos pacientes. Valvopatias 
foram registradas em 50% da amostra, seguidas 
de doença arterial coronariana (22,1%), 
diabetes mellitus (20,2%) e insuficiência 
cardíaca (19,2%), as quais apresentaram maior 
frequência em pacientes com HVE (Tabela 2). 
Outras comorbidades encontradas foram: 
doença pulmonar obstrutiva crônica (7,7%), 
antecedente de acidente vascular encefálico 
(6,7%), hipertensão pulmonar (6,7%), infarto 
agudo do miocárdio (4,8%), hipotireoidismo 
(4,8%) e asma (3,8%). Além disso, observou-se 
uma mediana de duas comorbidades em 
pacientes portadores de HVE, e de uma 
naqueles sem a hipertrofia (p= 0,01).

Os pacientes com maior número de 
comorbidades e em uso de medicações 
apresentavam maiores valores de massa 
ventricular esquerda (p<0,001, rho=0,39; 
p<0,001, rho=0,44), assim como do índice de 
massa ventricular esquerda (p< 0,001, 
rho=0,47; p <0,001, rho=0,45).

8

aplicados para avaliar a associação entre as 
variáveis quantitativas intervalares e ordinais, 
respectivamente. O teste qui-quadrado foi 
empregado para verificar a associação entre 
variáveis qualitativas dicotômicas. Para 
a v a l i a r  a  c o n c o r d â n c i a  e n t r e 
eletrotrocardiograma e ecocardiograma foi 
utilizado o teste de Kappa. Todas as análises 
foram feitas através do programa estatístico 
Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 19.0 para Windows. O nível de 
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O projeto deste estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley (CEP/HULW) 
sob  CAAE 22889713 .4 .0000 .5183 .  A 
pesquisadora responsável assinou declaração 
de conf idencial idade resguardando o 
anonimato dos participantes da pesquisa.

RESULTADOS

Foram selecionados inicialmente 176 
prontuários de pacientes atendidos entre julho 
de 2013 e julho de 2014, porém foram excluídos 
72 devido ao preenchimento incompleto ou à 
impossibilidade de localização dos documentos 
no sistema de prontuários do serviço. Assim, a 
amostra foi constituída por 104 hipertensos, 
com média de idade de 57,3 (± 13,9) anos, 55 
(57,2%) do sexo feminino. Peso, altura, IMC e 
níveis de PA estão demonstrados na Tabela 1.

Hipertrofia ventricular esquerda (HVE) foi 
observada em 51% dos pacientes incluídos no 
estudo. Não houve diferença estatística 
significativa entre os grupos com presença ou 
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IMC- Índice de massa corpórea; PAS- Pressão arterial sistólica; PAD- 
Pressão arterial diastólica; PAM- Pressão arterial média

Tabela 1: Variáveis clínico-demográficas dos hipertensos 
atendidos nos ambulatórios do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley no período de julho de 2013 a julho de 
2014 , João Pessoa, Paraíba (n=104)
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Os pacientes com HVE apresentaram 
variáveis ecocardiográficas significativamente 
mais alteradas que aqueles que não tinham 
HVE (Tabela 3). 

As variáveis ecocardiográficas também 
foram analisadas conforme o sexo, revelando 
diferenças nas seguintes variáveis: diâmetro 
sistólico ventricular esquerdo, diâmetro 
diastólico ventricular esquerdo, espessura 
diastólica de parede posterior de ventrículo 
esquerdo, massa ventricular esquerda,  
espessura relativa de parede e volume 
diastólico final (Tabela 4). 

9

Em relação à classificação da hipertrofia, a 
forma excêntrica predominou na amostra 
(Figura 1). A hipertrofia excêntrica esteve 
presente em 40,5% dos tabagistas (p=0,02), 
40,4% dos pacientes portadores de valvopatias 
(p=0,01), 65% dos pacientes com insuficiência 
cardíaca (p=0,01), 60,9% em portadores de 
doença arterial coronariana (p=0,01), 37,5% 
naqueles com doença pulmonar obstrutiva 
crônica (p=0,02), além de ser a forma mais 
detectada através do eletrocardiograma 
(p=0,01).

D.sist. VE- diâmetro sistólico ventricular esquerdo; EDSIV- Espessura 
diastólica septo interventricular; DDVE- Diâmetro diastólico 
ventricular esquerdo; EDPPVE- Espessura diastólica de parede 
posterior de ventrículo esquerdo; Massa VE- massa ventricular 
esquerda; Massa/SC- massa ventricular esquerda sobre superfície 
corpórea (IMVE- índice de massa ventricular esquerda); ERP- 
Espessura relativa de parede; AE/aorta- relação átrio esquerdo e aorta; 
VDF-  vo lume  d i a s tó l i co  f i na l ;  VSF-  vo lume  s i s t ó l i co 
final.*Estatisticamente significativo a 5%.

Tabela 4: Distribuição das variáveis ecocardiográficas 
conforme sexo em hipertensos atendidos nos 
ambulatórios do Hospital Universitário Lauro Wanderley 
(n=104)

Figura 1: Classificação geométrica da hipertrofia 
ventricular esquerda em hipertensos atendidos nos 
ambulatórios do Hospital Universitário Lauro Wanderley 
(n=104).
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Tabela 2: Distribuição das comorbidades em função da 
presença ou ausência de hipertrofia ventricular esquerda 
em hipertensos atendidos nos ambulatórios do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley (n= 104)

HVE: Hipertrofia ventricular. p: nível de significância estatística. 
*Estatisticamente significativo a 5%

Tabela 3: Distribuição das variáveis ecocardiográficas 
conforme a presença ou ausência de hipertrofia 
ventricular esquerda em hipertensos atendidos nos 
ambulatórios do Hospital Universitário Lauro Wanderley 
(n=104)

D.sist. VE- diâmetro sistólico ventricular esquerdo; EDSIV- Espessura 
diastólica do septo interventricular; DDVE- Diâmetro diastólico 
ventricular esquerdo; EDPPVE- Espessura diastólica de parede 
posterior de ventrículo esquerdo; Massa VE- massa ventricular 
esquerda; Massa/SC- massa ventricular esquerda sobre superfície 
corpórea (IMVE- índice de massa ventricular esquerda); ERP- 
Espessura relativa de parede; AE/aorta- relação átrio esquerdo e aorta; 
VDF-  vo lume  d i a s tó l i co  f i na l ;  VSF-  vo lume  s i s tó l i co 
final.*Estatisticamente significativo a 5%.
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Todos os pacientes estavam usando anti-
h iper t ens i vos ,  não  sendo  poss í ve l  a 
classificação do estágio de hipertensão. As 
medicações mais utilizadas foram diuréticos 
(58,7%), inibidores da enzima conversora de 
angiotensina (47,1%), beta bloqueadores 
(47,1%), bloqueadores dos receptores de 
angiotensina (28,8%), estatinas (24%), 
seguidos em menor percentual de antagonistas 
de  cana i s  de  cá lc io ,  an t iagregan tes 
plaquetários, hipoglicemiantes, nitrato, 
digitálicos e insulina. A maioria dos pacientes 
(69,9%) utilizava três ou mais medicações, 
porém a mediana dos que apresentavam a HVE 
era maior (p <0,001). Os diuréticos foram os 
principais fármacos utilizados nas duas formas 
de HVE. Além disso, os IECA foram mais 
utilizados pelos pacientes que apresentavam a 
forma concêntrica de HVE (53,3%), enquanto 
os betabloqueadores prevaleceram nos 
pacientes com hipertrofia excêntrica (60,5%).      

A HVE revelada através do ecocardiograma 
foi detectada através do eletrocardiograma 
(ECG) em apenas 14,4% dos casos. Os índices 
de sensibilidade e especificidade do ECG, 
c o n s i d e r a n d o - s e  c o m o  p a d r ã o  o 
ecocardiograma, foram de 24,5% e 96,1%, 
respectivamente. Além disso, foi identificado um 
baixo índice de concordância entre os achados 
do ECG e do ecocardiograma (p=0,03; 
Kappa=0,2).

DISCUSSÃO

A prevalência de HVE encontrada no 
presente estudo foi expressiva, mas compatível 
com relatos da literatura. Esta complicação 
v a r i a  c o n f o r m e  o s  p a r â m e t r o s 
ecocardiográficos utilizados para classificá-la. 
Na presente pesquisa, foram utilizados tanto o 
índice de massa ventricular esquerda (IMVE) 
quanto a espessura relativa de parede (ERP). 
Por outro lado, existe variabilidade dos 
resultados nas populações, o que se relaciona 
com aspectos demográficos, como sexo, etnia, 
idade e comorbidade cardíaca envolvida.

 E m  p e s q u i s a  c o m  h i p e r t e n s o s 
ambulatoriais na Etiópia a HVE foi detectada 

12em 52% dos pacientes . De forma parecida, na 

Turquia, foi evidenciada HVE em 58% dos 
9hipertensos . Já em um estudo com hipertensos 

1 3chineses , a prevalência foi de 42,7%, 
utilizando-se como critério diagnóstico apenas 
o IMVE. Em recente revisão sistemática da 
literatura sobre a prevalência de HVE em 
hipertensos, avaliada por ecocardiografia, 
incluindo artigos completos publicados em 
língua inglesa entre janeiro 2000 e dezembro de 
2010, com indivíduos adultos ou idosos, 
encontraram-se 30 estudos, totalizando 7.700 
pacientes tratados e não tratados (80,3% 
brancos, 52,4% homens, 9,6% diabéticos), 
verificando-se HVE com índices de prevalência 
variando de 36% a 41% na população 

14agrupada . Dados clínicos e ecocardiográficos 
foram coletados de 501 pacientes hipertensos 
consecutivos atendidos nos ambulatórios de 
cardiologia do Instituto do Coração do Caribe 
(59,5% mulheres)  e  revelaram que a 

15prevalência de HVE foi de 38,5% . Em amostra 
de 111 pacientes hipertensos afro-caribenhos, 
5 0 %  p a c i e n t e s  t i n h a m  H V E  a o 

16ecocardiograma .
As variáveis clínico-demográficas da 

presente pesquisa foram semelhantes às 
9,17-19encontradas em outros trabalhos . A média 

de idade dos pacientes com HVE foi mais 
elevada que naqueles sem HVE no nosso estudo, 

12corroborando outros autores . A idade foi 
considerada um fator preditor de HVE em 

12pesquisas na China com 4.270 hipertensos , na 
19Etiópia, com 200 pacientes  e na Espanha com 

2015.798 casos . 
Em relação ao sexo, as mulheres foram a 

maioria na amostra, o que também foi 
9,13observado em outras pesquisas . No estudo de 

21Noblat et al.  , observou-se predomínio 
marcante de mulheres, correspondendo a mais 
de 70% dos pacientes estudados. Além disso, no 
referido estudo, as mulheres apresentavam 
maior frequência de uso de anti-hipertensivos e 
tempo mais longo de estabelecimento do 
diagnóstico de hipertensão arterial em 
comparação aos homens, salientando a maior 
conscientização das mulheres nos cuidados da 
saúde e maior adesão ao tratamento em relação 
aos homens. De forma semelhante, em amostra 
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de 111 pacientes hipertensos afro-caribenhos 
da Guatemala, havia 67% mulheres e 33% 
homens, com idade média 46,3 anos e duração 

16média de hipertensão conhecida de 7,6 anos . 
Quanto à predominância de HVE por sexo, 

os dados da literatura são conflitantes, pois em 
11um dos estudos , o sexo feminino foi associado 

à presença de HVE, enquanto em outras 
14,18 ,21pesquisas  não houve relação desta 

complicação com o sexo, o que também foi 
verificado na  presente casuística. Em estudo 
anterior, também realizado em um serviço de 
referência para o estado, com amostra 
composta de 461 (74,1%) mulheres e 161 
(25,9%) homens  de  Salvador,  Bahia , 
apresentando médias de idade de 48,5 anos, não 
se observou diferença estatisticamente 
significante entre os sexos no que se refere à 

20presença de HVE . No referido estudo, porém 
contrariamente ao que foi observado no grupo 
de menores de 49 anos, a prevalência ajustada 
de HVE foi significantemente maior em homens 
do que em mulheres no grupo de 49 anos ou 
mais, após o ajuste para raça e duração da 
hipertensão arterial. Esta diferença observada 
entre os sexos nessa faixa etária tem 
importância clínica, considerando-se que a 
HVE é relevante fator de risco para eventos 
cardiovasculares fatais. 

Estes dados alertam para a possível 
influência da composição racial dos pacientes e 
da idade nas comparações entre homens e 
mulheres referentes à lesão de órgãos alvo da 
hipertensão arterial. Assim, além da idade, a 
raça também deve ser levada em conta em 
relação a eventos adversos da hipertensão 
arterial. A informação racial não pôde ser 
avaliada no presente estudo, pois foi um dado 
registrado em um pequeno número de 
prontuários. Contudo, sabe-se que o risco de 
complicações de hipertensão arterial, em geral, 
é maior em homens que em mulheres, embora 
nos grupos mais idosos esta diferença entre os 
sexos se reduza. 

Não está claro se as diferenças entre homens 
e mulheres, relatadas em estudos ambulatoriais 
refletem apenas o que ocorre em pacientes que 
procuram atendimento médico. Além da 

prevalência e gravidade do problema, fatores 
sócio-demográficos, incluindo sexo, raça e 
idade têm se comportado como mediadores da 
demanda de pacientes para os serviços de 
prevenção e tratamento. Barreiras para o 
acesso aos cuidados de saúde, assim como os 
níveis de conhecimento sobre a gravidade do 
problema e das medidas de controle, podem 
exercer importantes papéis na prevalência de 
complicações de doenças crônicas (como a 
hipertensão arterial), observadas em certos 
grupos sociodemográficos avaliados em 
ambulatórios ou hospitais.

No que se refere ao tabagismo, estudo prévio 
mostrou, através de regressão logística, que o 
tabag i smo  fo i  fa tor  pred i tor  para  o 

22desenvolvimento de HVE , associação também 
demonstrada no nosso estudo. Além disso, 
também há evidências de maiores valores de 
índice de massa ventricular esquerda em 

23hipertensos tabagistas . 
Em relação ao IMC, em um estudo com 177 

6hipertensos , o sobrepeso (44,6%) e a obesidade 
grau 1 (20,9%) também predominaram em 
pacientes com HVE, de forma semelhante aos 
resultados do nosso estudo. Os obesos são 
reconhecidamente mais susceptíveis ao 

24desenvolvimento de HVE . Além disso, a 
hipercolesterolemia, além de induzir estresse 
oxidativo, pode alterar a expressão e função dos 
canais de K/ATPase no miocárdio, provocando 

26hipertrofia cardíaca . 
Ressalta-se ainda que os pacientes com HVE 

apresentavam maior número de comorbidades 
nos resultados encontrados no presente estudo. 
Os doentes com HVE geralmente apresentam 
maior prevalência de lesões em outros órgãos-

27alvo .
No que concerne à classificação da HVE, em 

estudo realizado em serviço de saúde da Nova 
Zelândia com 100 hipertensos, a HVE 
excêntr ica  também fo i  a  forma mais 

27prevalente . Em outra pesquisa com 177 
hipertensos também se verificou maior 
prevalência da forma excêntrica, seguida da 

6concêntrica e do remodelamento . Em meta-
análise sobre HVE e obesidade, observou-se 
que em obesos a hipertrofia excêntrica 

28predominou sobre o fenótipo concêntrico . Na 
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nossa casuística, a maioria dos pacientes com 
HVE excêntrica (70,2%) apresentavam 
sobrepeso e/ou obesidade. Além disso, um 
estudo com 1.020 hipertensos avaliados pelo 
ecocardiograma evidenciou que a hipertrofia 
excêntrica estava relacionada a maiores 

28disfunções sistólica e diastólica . Contudo, a 
HVE concêntrica foi o tipo mais comum de 
geometria anormal (52,1%) em pacientes 

15 29hipertensos jamaicanos  e nigerianos . 
N o  p r e s e n t e  e s t u d o ,  a s  c l a s s e s 

farmacológicas também mais utilizadas de anti-
hipertensivos foram as mais associadas com 

30-32reversão da HVE. Estudos  evidenciaram que 
os inibidores da enzima conversora de 
angiotensina (IECA) foram o grupo de drogas 
que apresentou maior redução da massa 
ventricular esquerda (12% a 15%), seguidos 
pelos diuréticos tiazídicos e bloqueadores dos 
c a n a i s  d e  c á l c i o  ( 8  a  11 % ) ,  e  d o s 
betabloqueadores (5 a 8%). Em revisão recente, 
os IECA e os bloqueadores de receptores 
angiotensina II também apresentaram papel 
relevante na regressão da hipertrofia 

5ventricular esquerda . 
Observou-se que a HVE foi identificada 

através do ECG em uma  minoria dos casos 
estudados, com percentuais semelhantes aos de 

1 8 , 3 2 , 3 3o u t r o s  e s t u d o s .  O s  c r i t é r i o s 
eletrocardiográficos para HVE em pacientes 
hipertensos apresentam sensibilidades e 
especificidades que variaram de 12% a 51%, e 

3 4 , 3 5de 69% a 96%, respectivamente . A 
sensibilidade do ECG encontrada por Martin et 

16al.  para a previsão de HVE variou de 3% para 
a duração de QRS a 31% para o critério 
Sokolow-Lyon. Em estudo com 1.204 pacientes, 
e n c o n t r a r a m - s e  s e n s i b i l i d a d e s  e 
especificidades do ECG de 35,2% e 88,7%, 
respectivamente, também com índice de 
concordância insatisfatório em relação ao 

36ecocardiograma , como o que se verificou no 
presente estudo. Apesar de os critérios de 
Sokolow-Lyon e de Cornell terem utilidade para 
a previsão de HVE, sua sensibilidade é baixa. 
Essa sensibilidade é pior para os pacientes de 

28-31 etnia africana e é ruim para pacientes afro-
caribenhos, com sensibilidade máxima para 

16quaisquer critérios de HVE inferior a 33% . 
As principais limitações dessa pesquisa 

foram as deficiências relacionadas a um estudo 
retrospectivo, com registro incompleto de dados 
nos prontuários, como o registro da etnia e da 
duração da hipertensão, impossibilitando a 
análise destes fatores em relação à HVE.

CONCLUSÕES

Os resultados verificados mostram que a 
HVE, tal como avaliado pelo ecocardiograma, 
está presente em uma fração relevante da 
p o p u l a ç ã o  h i p e r t e n s a  a t e n d i d a  n o s 
ambulatórios de Cardiologia do HULW. A HVE  
associou-se com idade, história de tabagismo, 
insuficiência cardíaca, presença de valvopatia, 
doença coronariana, maior número de 
comorbidades e número de medicações 
utilizadas. Predominou o subtipo excêntrico de 
HVE.

Esses resultados também apontam para o 
papel do ECG como exame de segunda linha 
para a identificação de HVE em pacientes 
hipertensos, pela sua baixa sensibilidade, com 
menor probabilidade de detectar esta 
complicação nos casos em que esta se encontra 
presente, embora sua especificidade tenha sido 
satisfatória.

Apesar  da  me lhor ia  da  ges tão  da 
hipertensão nas últimas duas décadas, a HVE 
parece continuar a ser um biomarcador 
altamente frequente de lesão cardíaca na 
população hipertensa. Nossos dados indicam 
que os pacientes atendidos ambulatorialmente 
no HULW necessitam de um tratamento mais 
enérgico da hipertensão e monitorização de 
fatores de risco cardiovascular relacionadas à 
HVE.
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RESUMO

A imuno-histoquímica (IHQ) se baseia na 
detecção de constituintes celulares, ou seja, 
antígenos, por anticorpos marcados, por 
fluorocromos ou enzimas, que produzirão 
produtos através de reações, podendo então ser 
observados ao microscópio.  A IHQ é uma 

técnica padrão outro na distinção de tumores, 
que são excessos de tecidos, produzidos por 
células que perderam a capacidade de controle 
e limitação de seu próprio crescimento / 
mult ipl icação.  Os tumores podem ser 
classificados de duas formas, basicamente: 
como benignos ou também como malignos, 
tendo características celulares específicas em 
cada caso. Objetivos: analisar o quanto a  
IHQ auxilia na distinção entre as neoplasias 
malignas e benignas, além de avaliar a eficácia 
do diagnóstico e o quanto esse método se torna 
útil para determinação do tratamento. 
Metodologia: Para isto, foi realizada revisão 
morfológica de casos de pacientes do arquivo 
do laboratório de patologia cirúrgica com 
característica de neoplasias benignas e 
malignas, nas técnicas de hematoxilina - eosina 
(HE) e com marcadores de IHQ. Resultados: As 
lâminas apresentaram a diferença entre o tipo 
de tumor presente em cada caso, pela ação dos 
marcadores de IHQ fator XIII e CD34, em lesões 
benignas e malignas respectivamente. Na 
coloração de HE, apresentou somente as 
características celulares, dificultando por vezes 
a diferenciação das mesmas. Conclusões: O 
processo de IHQ, nos possibilita através de seus 
marcadores avaliar as características 
anatômicas microscópicas, auxiliando na 
distinção entre tumores, permitindo a 
possibilidade de diagnóstico precoce e 
diferencial, favorecendo assim a escolha do tipo 
de tratamento, bem como um início imediato.

15

ARTIGO ORIGINAL

A imuno-histoquímica como um auxílio na distinção 

entre tumores benignos e malignos

Immunohistochemistry as an aid in distinguishing between

benign and malignant tumors

Palavras chave: tumor; maligno; benigno; imuno-histoquímica

Key words: tumor; malignant; benign, immunohistochemistry

1

Marcelo Aparecido de Freitas Vizechi ; 
2

Marcelo Rodrigues da Cunha ; 
2

Eduardo Jose Caldeira ; 
2

Clóvis Antônio Lopes Pinto  ; 
2,3 

Rodrigo Eduardo da Silva ; 
2,3

Geovane Ribeiro dos Santos .

Perspectivas Médicas, 27(1): 15-25, jan./abr. 2016. DOI: 10.6006/perspectmed.20160102.7635428736



16

ABSTRACT

IHC relies on the detection of cell 
components, namely antigens, antibodies by 
labeled by fluorochromes or enzymes, which 
produce products by reactions, which may then 
be observed under a microscope. IHC is a 
standard technique to distinguish other tumors, 
excess tissues that are produced by cells that 
have lost the ability to control and limit their 
own growth / proliferation. Tumors can be 
classified in two ways, basically, as well as 
benign or malignant, with specific cellular 
characteristics in each case. Objectives: To 
analyze how the IHC assists in distinguishing 
between malignant and benign tumors, and to 
evaluate the effectiveness of diagnosis and how 
this method is useful for determining treatment. 
Methodology: For this, morphological review 
was conducted of case patients from the surgical 
pathology laboratory file, with features of 
ben ign  and  ma l ignan t  neop lasms  i n 
hematoxylin techniques - eosin HE and IHC 
markers. Results: The slides showed the 
difference between the type of tumor present in 
each case, by the action of markers IHC factor 
XIII and CD34 in benign and malignant lesions 
respectively. In HE staining, only showed the 
cell characteristics, making it difficult 
sometimes to differentiate them. Conclusions: 
The process of IHC, enables us through your 
bookmarks  eva lua te  the  microscop ic 
anatomical features, helping to distinguish 
between tumors, allowing the possibility of 
early diagnosis and differential, thus favoring 
the choice of treatment, and a beginning 
immediately.

INTRODUÇÃO

A IHQ teve surgimento em meados de 1940, 
com as pesquisas em imunopatologia da época. 
Esse termo derivou das palavras imunologia, 
histologia e química. Que permite estudar o 
sistema imunológico, e os tecidos e órgãos por 

meio da microscopia, sendo que, para facilitar a 
visualização, diferentes tipos de colorações 
podem ser utilizadas para identificar diferentes 
partes de um tecido. Assim, o processo de 
identificação de antígenos nos tecidos com 
anticorpos, através da zona corada, ficou 

1,2definido como IHQ .
Mesmo sendo considerado um método 

relativamente simples, a IHQ, assim como 
diversas técnicas, tem suas particularidades e 
seus resultados são diretamente influenciados 
por alguns fatores, como por exemplo, a fixação 
do espécime, a escolha dos anticorpos a serem 
analisados em cada caso e até mesmo pelas 
próprias reações, chegando até a interpretação 
dos resultados obtidos nas lâminas. Podemos 
dizer que, o grau de utilidade e contribuição da 
IHQ para o diagnóstico de patologias como 
tumores, é diretamente proporcional à 
experiência daqueles que realizam as reações e 

2,3interpretam os resultados .
O objetivo da IHQ se baseia na detecção de 

constituintes celulares, ou seja, antígenos, e 
através disso, identificar e classificar 
determinadas células específicas dentro de uma 
g r a n d e  q u a n t i d a d e  d e  c é l u l a s 
morfologicamente heterogêneas, ou até mesmo, 
aparentemente homogêneas. A visualização do 
complexo antígeno-anticorpo formado através 
das reações é possível pela adição de 
fluorocromo, um tipo de conjugado, ao 
anticorpo, que pode então ser observado ao 
microscópio. Em outros casos, são adicionadas 
enzimas, onde os produtos da reação podem ser 

4visualizados da mesma maneira . 
Existem casos onde os anticorpos não são 

inteiramente específicos e podem reagir de 
maneira cruzada com mais de um antígeno, ou 
pode-se também ocorrer tanto resultados falso-
positivos quando resultados falso-negativos, 
devido a altos níveis de coloração de fundo e 
adsorção. Ainda, algumas das células podem 
expressar antígenos usualmente associadas 
com tipos completamente diferentes daqueles 

6que estão sendo pesquisados . Para evitar este 
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último caso, são utilizados cortes apropriados 
de tecidos controles que são processados 
juntamente com as amostras dos pacientes, e 
esses controles são sempre verificados antes da 

6,7,8avaliação dos tumores .
O corpo humano em sua totalidade é 

constituído de milhares de células que se 
reproduzem através de um mecanismo 
denominado de divisão celular. Esse mecanismo 
é ordenado e controlado e é o responsável pela 
formação, crescimento e regeneração dos mais 
diversos tecidos considerados saudáveis do 
corpo, em condições normais. Porém, ao 
decorrer da vida, podem existir situações onde 
estas células, por diversos motivos, comecem a 
sofrer um processo chamado de carcinogênese e 
acabam por assumir características ditas 
aberrantes quando em comparação com as 

8,9células normais do corpo .
Essas situações que acabam por influenciar 

na desordem desse mecanismo natural do corpo 
são também chamadas de fatores de risco, 
podem ser, por exemplo, de natureza ambiental: 
como o tabagismo, hábitos alimentares, 
alcoolismo, hábitos sexuais, medicamentos, 
fatores ocupacionais, radiação solar, dentre 
outros; de natureza biológica, como por 
exemplo, devido à interferência de vírus 
oncogênicos, e também de natureza hereditária. 
Sendo que de acordo com os dados atuais, 80% 
dos casos de tumores são devido a fatores de 

10,11natureza ambiental .
Tais células perdem a capacidade de 

controle e limitação do seu próprio crescimento, 
passando a se multiplicar sem controle algum e 
de maneira muito rápida. Como resultado desse 
processo, são produzidos excesso de tecidos do 
corpo, formando o que é denominado 

10,11atualmente como tumor .
Os tumores são classificados como malignos 

e benignos. Os tumores benignos têm o 
crescimento de suas células de forma dita 
organizada, lenta, expansiva e bem nítida, 
apresentam células semelhantes às de origem, 
seus núcleos não estão alterados, ou seja, a 

célula neoplásica é indistinguível do normal. 
Porém produz um arranjo tecidual diferente que 
seguem os padrões macroscópicos. Mesmo não 
tendo a capacidade de invadir tecidos vizinhos, 
podem acabar comprimindo órgãos vizinhos e 
os tecidos adjacentes, causando diversos 
problemas como o lipoma, o mioma e o 

10,11,12adenoma . 
Os tumores ditos malignos costumam se 

manifestar de maneira desorganizada, com um 
alto grau de autonomia e são capazes de invadir 
tecidos vizinhos e até mesmo espalhar-se para 
diversas regiões do organismo. Apresentam 
células com núcleos alterados, irregularidade 
na forma e quantidade, podem surgir mitoses 
atípicas, hipercromasia nuclear, pleomorfismo, 
e relação de núcleo citoplasma alterado. Em 
alguns casos, como dermatofibroma e 
dermatofibrossarcoma, o método de coloração 
histológica de HE podem não deixar claro a 

12,13definição do tumor .
 O dermatofibroma é um tumor benigno 

cutâneo ralativamente comum, composto 
predominantemente de fibroblastos e células do 
tecido conjuntivo com etiologia ainda 
desconhecida e ocorre mais freqüentemente em 

35mulheres, e geralmente é assintomática . 
Alguns autores sugerem que a lesão seja 
desencadeada por um processo inflamatório 
reativo, com proliferação de fibroblastos, 
desencadeada por trauma, picada de inseto, ou 
mesmo um pelo encravado, normalmente não é 
necessário tratamento para os dermatofibromas 
pelo caráter benigno da doença, exceto se 
houver suspeita de algum subtipo mais 
a g re s s i v o  o u  h o u v e r  s u s p e i t a s  p a r a 

14,15dermatofibrossarcoma .
O dermatofibrossarcoma protuberante é um 

tumor  f ibro-h is t ioc í t i co  raro ,  ocorre 
tipicamente em adultos de idade média, 
freqüentemente na faixa etária de 20 a 50 anos 
de idade, com uma leve predominância em 

16homens . A localização preferencial é no 
16,17tronco, membros superiores e cabeça , com 

baixo a moderado grau de malignidade, de 
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origem dérmica, representando a maioria dos 
sarcomas cutâneos, caracterizado pelo padrão 
de crescimento lento local agressivo, infiltrativo 
e alta tendência de recorrência local após 
excisão cirúrgica, mas baixo potencial 

18metastático . A alta taxa de recorrência deste 
tumor está correlacionada com uma conduta 
cirúrgica inadequada em decorrência das 
lesões serem confundidas com dermatofibroma 

19ou com queloide . 
Dessa forma, se faz necessário a busca por 

alternativas, que apresente eficácia no 
diagnostico e distinção desses neoplasmas. 
Com os avanços tecnológicos,  alguns 
pesquisadores vêm apresentando nos últimos 
anos a IHQ como a técnica mais utilizada como 
método para definir e diferenciar tumores 
malignos e benignos, devido a sua alta 
sensibilidade e especificidade. Representa um 
procedimento imediato, que permite por muitas 
vezes, ao médico conhecer o diagnóstico de seu 
paciente durante o ato cirúrgico, e assim, 
definir naquele momento, a intervenção 
cirúrgica mais indicada, assim como também, 

6,20em outros casos .

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi analisar o 
quanto a IHQ auxilia na distinção entre as 
neoplasias malignas e benignas, bem como sua 
eficácia no diagnóstico e o quanto esse método 
se torna útil para determinação do tratamento.

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostra
Após aprovação do estudo pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) (Protocolo 752.584), 
foram analisadas neste estudo, lâminas 
histológicas de imuno-histoquímica e de 
coloração HE confeccionadas através de 
material oriundo, fixado em formol a 10% 
tamponado com fosfato de sódio bibásico 
anidro e fosfato de sódio monobásico anidro, 

provenientes do arquivo do laboratório de 
patológica cirúrgica da Faculdade de Medicina 
de Jundiaí, do laboratório de anatomia 
patológica do Centro Internacional de Pesquisa 
do Hospital A.C. Camargo Cancer Center e 
laboratório NKM (Neto & Kato Medicina 
Diagnóstica - Laboratório de Patologia 
Cirúrgica e Citopatologia LTDA). Em seguida, 
foi submetido as técnicas de rotina através da 
desidratação e inclusão em parafina. Realizou-
se cortes histológicos com 4 µm de espessura 
para análise com técnicas histológica de 
hematoxilina e eosina (HE), e imuno-
histoquímica (IHQ).

TECNICAS HISTOLOGICAS
Coloração HE
A investigação histológica inicia-se com a 

coloração de HE, que é um dos métodos mais 
utilizado por ser de certa forma prático, e por 
apresentar um resultado final satisfatório, 
cumprindo muito bem com seu papel, 
proporcionando uma visão geral de todo o 
tecido, permitindo a identificação dos elementos 
teciduais, de forma a proporcionar um 

2,5diagnostico histológico . 
 Após as lâminas terem cumprido o 

tempo de estufa, elas foram colocadas em um 
carrinho ou berço, e submetidas a uma bateria 
de banhos composta de xilol, álcool absoluto, 
para a Desparafinização e reidratação, 
Hematoxilina de Harris, água corrente, 
diferenciador (álcool/ácido), água corrente, 
Eosina, álcool absoluto, álcool/xilol e xilol. 
Para finalizar as lâminas foram montadas 
(cobrir os cortes com lamínula) fazendo uso de 
uma resina sintética (entellan, Merck, KGaA, 
Darmstadt ,  Germany)  e  lamínulas  de 

1,2,824x60mm .
Imuno-histoquímica:
Em IHQ as lâminas foram mergulhadas em 

solução recuperante de EDTA/TRIS pH 9,0 a 
125°C em panela (Câmara) pressurizada 
elétrica, controlada por microprocessador 

2,2REPTIDE da marca CELERUS , banhos de 
solução de peróxido de hidrogênio, para evitar 
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ligações inespecíficas dos anticorpos, foi feita a 
incubação com anticorpo primário, Anticorpo: 
fator XIIIa e CD 34, positivos para tumores 
benignos e malignos, respectivamente, para 
amplificar a ligação antígeno-anticorpo, foram 
aplicados dois outros anticorpos às lâminas, o 
pós-primário, NovoLink polymer – NovoCastra 
e o Polímero, NovoLink polymer – NovoCastra, 
foi aplicado sobre as lâminas o cromógeno 
d iaminobenz id ine  (DAB) ,  K i t  L iqu id 
D A B + S b s t r a t e  C h ro m o g e n  S y s t e m ; 
DakoCytomatio, Carpinteria, California, para 

8,22revelação da reação . Como no HE as lâminas 
foram montadas fazendo uso de uma resina 

1,2,8sintética e lamínulas de 24x60mm .
ANÁLISE MICROSCÓPICA 
As lâminas devidamente prontas foram 

analisadas e fotografadas no microscópio de luz 
OLYMPUS BX-41(OLYMPUS, Japão) com 
s i s t e m a  d e  c a p t u r a  d e  i m a g e n s ,  d o 
Departamento de Morfologia e Patologia 
Básica da Faculdade de Medicina de Jundiaí, 
onde todas as observações de analise foram 
realizadas com objetivas planacromáticas de 
4x, 20x e 40x. Estas lâminas também foram 
utilizadas para a quantificação tridimensional 
dos tecidos, fazendo uso da objetiva de 20x, 
onde foi possível avaliar de forma fidedigna as 
regiões das lâminas submetidas às colorações 
pelo método de imuno-histoquímica fator XIIIa 
e CD 34, positivos para tumores benignos e 
malignos, respectivamente com os marcadores  
comparadas, utilizando o programa da 
OLYMPUS cellSens software de imagem digital 
de microscopia para aplicações de pesquisa, do 
Centro Internacional de Pesquisa do Hospital 
A.C. Camargo Cancer Center. 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo 
comitê de ética em pesquisa da Universidade 
Pau l i s ta  –  Un ip  e  ob t eve  n º  CAAE: 
30777814.9.0000.5512 e nº do parecer: 
752.584. Lembramos ainda, que este estudo 
está totalmente de acordo com as normas e 
legislações vigentes tanto dos órgãos federais, 
estaduais, bem como municipais.

RESULTADOS

Histológicos
Na coloração por HE, os casos de 

dermatofibroma e dermatofibrossarcoma 
(Figura 1D e 2D) apresentaram semelhança em 
todas as amostras avaliadas, devido a grande 
dificuldade de diferenciação celular. Os 
achados histopatológicos foram células 
fusiformes atípicas e histiócitos contendo 
hemossiderina em um estroma fibrótico, 
organizadas em fascículos irregulares, com 
atividade mitótica leve e pleomorfismo nuclear 
mínimo. Além disso, foram observados focos 
hemorrágicos do estroma adjacente aos canais 
vasculares e hemácias extravasadas entre as 
células do tumor, existindo áreas sólidas com 
aparência dermatofibromatosa. Ainda na 
epiderme observa-se hiperplasia e acantose 
irregular. 

 Ao submeter os cortes histológicos dos 
casos na técnica de IHQ, utilizando os 
marcadores Fator XIIIa e CD34, notamos que 
as células fusiformes dos casos envolvendo 
dermatofibroma, apresentaram, em 100% deles, 
reatividade positiva forte para o fator XIIIa 
(Figuras 1A, B e C), e todos os casos (100%) 
apresentaram imunorreação negativa para o 
marcador CD34 (Figura 1E). Já os casos de 
dermatofibrosarcoma protuberans, apresentou 
reatividade positiva forte e difusa para o 
marcador CD34, em 100% deles (Figuras 2A, B, 
C), as lâminas nos permitiu observar a 
infiltração no tecido adiposo (Figuras C1 e C2), 
que é de característica desse tipo de tumor, e 
quando submetidos ao marcado Fator XIIIa, 
t i v e m o s  e m  t o d o s  o s  c a s o s  ( 1 0 0 % ) 
imunorreação negativa (Figura 2E), mesmo nas 
áreas de tecido adiposo (Figura 2E1).
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Figura 1: Fotomicrografias cortes de tecido parafinizado de pele humana. Em (A, B e C) temos imunorreação positiva para 
o marcador Fator XIIIa. IHQ 40x, 200x e 400x, respectivamente. Na letra (D) podemos evidenciar a proliferação de células 
irregulares, fusiformes e com grande característica atípica. HE, 400x. Em (E), notamos que não houve imunorreação 
positiva para o marcador CD34. IHQ, 400X. 
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Figura 2: Fotomicrografias cortes de tecido parafinizado de pele humana.  Em (A, B e C) notamos a forte expressão de 
imunorreação para o marcador CD34. IHQ, 40x, 200x e 400x, respectivamente. Também nos é permitido observar a 
infiltração no tecido adiposo (C1 e C2), que é de característica do tumor agressivo. IHQ, 400X. Na letra (D) a coloração de 
HE nos permite evidenciar presença de células irregulares, caracterizado pela proliferação a grande celularidade atípica, de 
células fusiformes momomórficas dispostas em arranjo irregular. HE, 400x. Em (E e E1) temos imunorreação negativa para 
o marcador Fotor XIIIa. IHQ, 400X. 
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DISCUSSÃO

Alguns autores nos apresentam a coloração 
de HE como um grande método de coloração 
histológica e hoje, ainda é o principal método 
utilizado para a observação de preparados 
histológicos no microscópio de luz nos 

7,5,8laboratórios de rotina . Nesse trabalho 
notamos que através dessa técnica, é possível 
diferenciar componentes basófilos e acidófilos 
do tecido estudado, mas com algumas carências 
com relação a diferenciação celular. 

Ao se tratar de neoplasia notamos que o 
método HE de coloração não é o mais indicado 
para que se possa realizar o diagnóstico preciso 
e diferencial da mesma, pois em alguns casos 
atua de forma inespecífica, impossibilitando o 
diagnóstico diferencial, conforme identificamos 
através da pesquisa realizada neste trabalho. 
Onde houve a necessidade de técnicas 
complementares como IHQ.

Deste modo, é evidente que desde a sua 
introdução, na década de 70, as publicações 
científicas com aplicações da IHQ aumentaram 
significativamente. Esse fato nos evidencia a 
posição que a IHQ hoje ocupa, sendo 
considerada a técnica padrão ouro e 
complementar, indispensável na resolução de 
certos problemas de diagnóstico diferencial 
formulados nas lâminas coradas com a 

23,24coloração básica de rotina de HE .
Leong e Wright escreveram o primeiro 

artigo que avalia a contribuição da IHQ na área 
de diagnóstico de tumores. De acordo com estes 
autores, a IHQ foi particularmente de grande 
auxílio nos diagnósticos diferenciais entre 
diferentes tipos de neoplasias; além disso, a 
escolha de um painel de anticorpos baseado nos 
diagnósticos presumidos nas lâminas coradas 
com HE é de grande ajuda para a diferenciação 
de  tumores  de  cé lu las  anaplás icas  e 

24fusiformes . 
Já para Werner et al. o uso da IHQ resultou 

em um diagnóstico específico em 83% dos casos 

que ele estudou na época; auxiliou parcialmente 
em 12%; e a mesma não contribuiu para a 
conclusão do diagnóstico em 5% dos casos. 
Assim, foi concluído que em 95% dos casos onde 
se está à frente de um caso de diagnóstico difícil 
nas lâminas coradas em HE, a IHQ pode ajudar 
a definir um diagnóstico correto ou pelo menos, 

25apropriado . 
As lâminas de IHQ analisadas neste estudo, 

25assim como diz como na visão de Werner et al , 
contr ibuíram de forma ef icaz  para o 
diagnóstico, que em alguns casos, poderiam 
gerar dúvidas se observados somente na 
coloração de HE. 

Além de todo cuidado técnico necessário no 
preparo das lâminas e para que as reações IHQ 
sejam de alta qualidade e possam ser 
interpretadas de maneira correta e segura, a 
fase de escolha dos anticorpos a serem testados, 
após a análise da lâmina corada em HE, é 

25,26igualmente importante . 
Rudiger et al testaram a proficiência de 172 

profissionais nos quesitos qualidade de reações 
IHQ em seus laboratórios e a capacidade de 
interpretação dos resultados para a composição 
de um diagnóstico final adequado. Apenas 57% 
dos casos  enviados aos  prof iss ionais 
retornaram com os diagnósticos finais corretos, 
e a baixa sensibilidade de algumas reações não 

26foi relacionada com os erros diagnósticos . Os 
autores concluem que não é a qualidade das 
reações, mas a escolha dos anticorpos, a 
interpretação das colorações e a integração dos 
resultados em IHQ ao diagnóstico suspeitado 
nas lâminas coradas em HE, que são 
importantes para a formulação de um 

26,27diagnóstico final pertinente .  
No presente trabalho notamos a importância 

dessa escolha, já que realizamos a técnica IHQ 
com os dois marcadores em ambos os casos e foi 
possível notar a diferença entre eles quanto à 
marcação no tecido. Este fato nos leva a 
perceber que a IHQ é eficaz quando há uma 
escolha direcionada do painel de anticorpos e 
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este último fator é extremamente dependente da 
experiência do profissional que realizará as 
reações e do que interpretará os resultados, 
assim, podemos reafirmar a questão levantada 
neste estudo, onde dizemos que o grau de 
utilidade e contribuição da IHQ para o 
diagnóstico de patologias como tumores, é 
diretamente proporcional à experiência dos que 
realizam as reações e interpretam os resultados.

Na correlação dos resultados obtidos 
através da IHQ, com a decisão do tipo de 
tratamento a ser oferecido ao paciente, em 
comparação com os resultados obtidos pelo 
método de HE, Wick et al são enfáticos em citar 
que a IHQ torna-se fundamental quando é 
usada para identificar agentes infecciosos e 
definir a linhagem celular de origem da 

4neoplasia, assim como diferenciá-las . 
Leong e Wright, confirmam e citam além, 

dizendo que a mesma apresenta relação 
custo/benefício positiva, mas que as reações 
devem sempre ser interpretadas com cautela, 
levando em conta os achados morfológicos das 

19lâminas coradas em HE e os dados clínicos , 
fortalecendo os achados e a idéia abordada 
neste estudo, de que a IHQ tem papel 
fundamental no diagnóstico diferencial para 
agilizar o início do tratamento e facilitar na 
escolha do tipo do mesmo, a ser utilizado. 

Raab, assim como Werner et al, confirmam 
que mesmo se a IHQ custasse cinco a dez vezes 
mais, ainda assim traria grandes vantagens no 
seu uso, embora ainda seja por vezes, pouco 
explorada, em detrimento do amplo uso da 
técnica de HE e pela falta de conhecimento e 
preparo de alguns profissionais com relação a 

22,25diagnostico histologico . 
Foi possível evidenciar durante a avaliação 

dos casos estudados, a importância e a eficácia 
da IHQ, quando se tem profissionais com 
conhecimento teórico e prático para preparar 
as lâminas, e realizar a diferenciação celular 
durante o diagnostico macro e microscópico do 
tecido comparado com a hipótese de 

diagnostico clínico, adiantando o tratamento 
dos dois tipos de tumores avaliados neste 
e s tudo ,  o  dermato f ibrossarcoma e  o 
dermatofibroma, um tipo maligno e um benigno, 
respectivamente.

Aoki et al, Barnes et al e Furtado et al 
relatam que o método de coloração HE é pouco 
específico nesse caso, sendo possível em alguns 
casos evidenciar a existência de tumor, devido 
as característ icas celulares,  porém a 
diferenciação do tipo, na sua maioria dos casos, 
só é possível graças a IHQ, possibilitando o 

28,29,30início e a escolha do tipo de tratamento , 
confirmando assim os resultados verificados na 

   pesquisa realizada.
Devido ao aspecto incaracterístico e 

crescimento lento o diagnóstico para 
dermatofibrossarcoma é frequentemente tardio, 
quando os tumores já têm grandes dimensões. O 
American Joint Committee on Cancer não 
desenvolveu sistema para estadiamento do 
tumor por apresentar baixo risco de metástases, 
sendo atualmente considerada doença 

28localmente invasiva . 
Assim como nos resultados encontrados nas 

avaliações histopatológica demonstradas nesse 
estudo, Schoefield et al, Costa e Henrique e 
Wang et al, citam as características celulares do 
dermatofibroma e dermatofibrossarcoma, 
ressaltando que por muitas vezes até são 
diferenciados por essas características através 
da coloração de HE, porém, deixam claro o 
quanto  é  necessár io  um es tudo mais 
aprofundado e confirmatório, citando como 
alternativa mais viável, o uso da IHQ nesses 

15,16,19casos . 

CONCLUSÃO

O estudo possibilitou verificar que a IHQ é 
uma técnica eficaz de patologia molecular 
quando aplicado em tecidos fixados em formol e 
incluídos em parafina. 

Frente a outras colorações, como HE, a IHQ 
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p o d e  s e r  c o n s i d e r a d a  u m a  t é c n i c a 
complementar e confirmatória, em casos 
problemát icos  e  d i f í ce i s  de  b ióps ias 
superficiais. 

Sendo assim, a IHQ pode ser considerada 
uma técnica muito específica e sensível, 
permitindo correlacionar lesão com o antígeno 
no mesmo corte  histológico e através dela 
pode-se ter o diagnóstico precoce e diferencial, 
favorecendo assim a escolha do tipo de 
tratamento a ser utilizado e possibilitando a 
rapidez no início do mesmo.
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RESUMO

A hemorragia pós-parto (HPP) é uma 
emergência obstetrícia considerada a causa 
mais comum de morte materna. O tratamento 
deve ser conduzido de acordo com protocolos 
clínicos envolvendo medidas sequenciais de 
controle, tendo como elemento essencial o uso 
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de medicamentos uterotônicos. A Organização 
Mundial da Saúde prevê a necessidade de 
avaliar a qualidade da ocitocina injetável em 
casos  de  suspei ta  de  armazenamento 
inadequado, o qual pode acarretar em perda de 
eficácia do produto. O objetivo deste trabalho 
foi realizar uma investigação laboratorial da 
qualidade de um produto incluído em uma 
notificação de ineficácia terapêutica e também 
discutir questões relacionadas ao tema. Os 
ensaios foram conduzidos segundo compêndios 
oficiais de farmácia, com prioridade para 
identificação e teor de ocitocina, utilizando um 
cromatógrafo líquido de alta eficiência (HPLC). 
Os resultados foram satisfatórios, implicando a 
necessidade de maiores investigações já que a 
eficácia de medicamentos depende de diversos 
fatores como qualidade do produto, uso correto 
e características individuais do paciente. 

ABSTRACT

Postpartum hemorrhage (PPH) is an 
obstetric emergency considered as the most 
common cause of maternal death. Treatment 
should be conducted by clinical protocols 
covering sequential control measures, including 
the use of uterotonic drugs as an essential 
element. The World Health Organization 
predicts the need to assess the quality of oxytocin 
injection in cases of suspected improper storage, 
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which may result in product effectiveness loss. 
The objective of this study was to perform a 
laboratory investigation concerning the quality 
of a product mentioned in a therapeutic failure 
notification and also to discuss issues relating to 
this theme. Tests were conducted according to 
official compendia of pharmacy, with priority to 
quantification and oxytocin identification, using 
a high performance liquid chromatograph 
(HPLC). The results were satisfactory, implying 
the need for additional investigations since the 
effectiveness of drugs depends on many factors 
such as product quality, proper use and 
individual characteristics of the patient.

 
INTRODUÇÃO

A hemorragia pós-parto (HPP) é uma 
emergência obstetrícia tida como uma das 
principais causas de morbimortalidade 
materna, sendo caracterizada pela perda de 
mais de 500 mL de sangue nas primeiras 24 
horas após o parto vaginal e mais de 1000 mL 

1após operação cesariana . 
Complicações resultantes da HPP, tais 

como hipotensão e anemia, dificultam os 
cuidados maternos ao recém-nascido e podem 
aumentar o risco de depressão pós-parto. Nos 
casos mais severos, o choque hemorrágico pode 
levar a falhas na lactação, isquemia miocárdica 

2silenciosa, coagulopatia dilucional e morte . 
Diversas condições estão associadas à 
ocorrência da HPP, como laceração do canal 
do parto, inversão do útero, retenção de restos 
placentários, distúrbios de coagulação e atonia 

3uterina . 
A atonia uterina é a falha do útero em 

contrair adequadamente no período pós-parto 
imediato e representa a causa mais prevalente 

4,5da HPP . Quadros de atonia uterina podem se 
estabelecer quando há hiperdistenção da 
musculatura do útero, como ocorre na 
multiparidade, excesso de líquido amniótico ou 

4macrossomia ; e também devido a fatores 

associados ao trabalho de parto, como parto 
4,6prolongado , induzido, precipitado e remoção 

4manual da placenta . 
Além disso, são considerados fatores de 

risco individuais, como uso indiscriminado de 
relaxantes uterinos, histórico de hemorragia 

4prévia, obesidade e idade superior a 35 anos . 
Por outro lado, dados da literatura mostram 
que os fatores de risco têm baixo valor 
prognóstico e que a HPP pode ocorrer em 
mulheres sem qualquer fator de risco, tornando-
se fundamental a adoção de protocolos de 
conduta eficazes e equipe médica preparada a 

1 , 2cada parto .  Uma vez  que os  vasos 
perpendiculares ao miométrio são expostos 
após a dequitação e sofrem oclusão mecânica 
pela musculatura uterina, a manutenção do 
tônus uterino é uma condição de grande 
importância na homeostasia do quarto período 

3do parto . 
Segundo as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a HPP e suas 
consequências podem ser evitadas com o uso de 
medicamentos uterotônicos profiláticos durante 
a terceira fase do parto e por meio da gestão 

l7adequada em tempo hábi . Uma notificação 
enviada ao Centro de Vigilância Sanitária do 
Estado de São Paulo descreveu que paciente 
gestante de 33 anos, 70 kg, normotensa e com 
temperatura corporal normal foi submetida a 
internação eletiva para realização de parto à 
termo por intervenção cesariana, em um 
hospital estadual de São Paulo. Após o parto, a 
mesma apresentou atonia uterina, mesmo com a 
uti l ização de ocitocina, requerendo a 
administração de ergometrina e misoprostol, e 
evoluindo para a histerectomia subtotal, não 
sendo mencionado a adoção de outros 
procedimentos. 

A paciente relatou, sem maiores detalhes, 
ser a segunda gestação em um período de um 
ano e cinco meses, o desconhecimento de 
hipersensibilidade a medicamentos e uso de 
fluoxetina 20 mg. Diante da ineficácia da 
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ocitocina, o farmacêutico da unidade registrou 
queixa técnica de suspeita de desvio de 
qualidade do produto. A autoridade sanitária 
realizou a coleta de amostra do medicamento, a 
qual foi encaminhada ao Laboratório Oficial de 
Saúde Pública do Estado de São Paulo para 
investigação. 

 
OBJETIVOS

Realizar a investigação laboratorial do 
medicamento apontado na queixa técnica e 
discutir o tema, com base na literatura atual.

 
MATERIAL E MÉTODOS

Ampolas contendo solução estéril de 
ocitocina na potência declarada de 5 unidades 
internacionais (UI) foram submetidas à análise 
fiscal. Os ensaios laboratoriais foram 
conduzidos segundo compêndios oficiais de 
farmácia, adotando-se o método geral de 
determinação de volume preconizado na 

8Farmacopeia Brasileira  e a monografia 
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i n d i v i d u a l  d o  p ro d u t o  c o n s t a n t e  n a 
9Farmacopeia Americana , com prioridade para 

determinação de pH, identificação e teor de 
ocitocina no medicamento. 

Os ensaios de identificação e teor foram 
realizados pela técnica de cromatografia 
líquida de alta eficiência (HPLC), em 
comparação com um padrão de referência de 
ocitocina (United States Pharmacopoeia, 
Rockville, USA).

 
RESULTADOS

A amostra foi constituída de ampolas de 
vidro transparente invioladas, com capacidade 
de 1 mL, originais do fabricante, prazo de 
validade vigente e conteúdo líquido de aspecto 
límpido, incolor e isento de partículas visíveis 
em suspensão. 

Os ensaios de volume, pH, identificação e 
teor de ocitocina foram satisfatórios, indicando 
tratar-se de produto dentro das especificações 
requeridas (Tabela 1). 

Ensaio Referência Técnica Especificações Resultado

Determinação 
de Volume

PH

Identificação 
de Ocitocina

Teor de 
Ocitocina

Método Geral, 
Farmacopeia 
Brasileira(8)

Monografia
individual, 

Farmacopéia 
Americana(9)

Monografia
individual, 

Farmacopéia 
Americana(9)

Monografia
individual, 

Farmacopéia 
Americana(9)

O volume de cada recipiente 
examinado não deve ser

inferior ao volume declarado.
para líquidos injetáveis móveis
de volume declarado de 1 mL o

excesso mínimo de volume 
recomendado é 0,1 mL.

3,0 a 5,0

Positiva

90,0 a 110,0% do teor
declarado 103,7%

Positiva

4,6

Cumpre o 
testeVolumetria

Potenciometria

Cromatografica
líquida de Alta 

Eficiência
(HPLC)

Cromatografica
líquida de Alta 

Eficiência
(HPLC)

Tabela 1: Análise físico-química da solução injetável de ocitocina. 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Reconhecendo a importância da atenção 
integrada, novas diretrizes para prevenção e 
tratamento da HPP foram estabelecidas pela 
OMS em 2012. A gestão ativa da terceira fase do 
parto (AMTSL) ainda é considerada a prática 
recomendada, tendo como elemento essencial o 
uso de uterotônicos em todos os partos, 
incluindo o cesáreo, a fim de promover a 
contração uterina, reduzir a duração da fase de 
secundamento e consequentemente, os riscos de 

7HPP . 
Devido à segurança e eficácia, a ocitocina 

continua sendo eleita como uterotônico de 
primeira linha. Além desta medida, também 
recomenda-se a realização de avaliações 
regulares e frequentes do tônus uterino por 
palpação, logo após a expulsão da placenta, 
visando a identificação precoce de atonia 
uterina. Como medidas opcionais são indicadas 
a massagem imediata do fundo uterino e a 

7tração controlada do cordão umbilical . 
A ocitocina é um hormônio hipofisário 

liberado à circulação sanguínea em resposta ao 
trabalho de parto ou sucção na amamentação. 
Este hormônio pode ser obtido por síntese 
química de forma idêntica à molécula natural. 
Ao final da gravidez, ao longo do trabalho de 
parto e imediatamente após o parto ocorre um 
aumento dos receptores de ocitocina no 
miométrio, possibilitando que a musculatura 
uterina receba uma estimulação mais potente. A 
ativação destes receptores desencadeia a 
liberação de cálcio dos estoques intracelulares, 

10,11levando a contrações rítmicas do útero . 
Existem diferentes esquemas terapêuticos 

para a utilização de ocitocina, dependendo da 
indicação e do quadro clínico. No caso da 
prevenção e do tratamento da HPP, 5 unidades 
internacionais (UI) devem ser utilizadas por 
infusão intravenosa lenta, podendo ser 
necessário a administração de doses bem 
maiores em quadros mais severos, a uma 
velocidade necessária para controlar a atonia. 
A via intramuscular também pode ser indicada, 

11em doses de 5 a 10 UI . A via intravenosa 
permite uma ação mais rápida do medicamento, 
quase que ins tantânea,  porém menos 
duradoura, de cerca de 30 minutos. Ao 
contrário, a via intramuscular leva de 3 a 7 
minutos para início da ação, mas com efeito que 

3se prolonga por mais de uma hora . 
A ocitocina injetável é contra-indicada em 

casos de hipertonia uterina, sofrimento fetal por 
expulsão não iminente e qualquer estado em que 
se desaconselha parto espontâneo ou vaginal. 
Além disso, não deve ser administrada por 
infusão intravenosa em bolus, uma vez que pode 
causar hipotensão. 

No caso de doses elevadas, a ocitocina pode 
acarretar hipertonicidade uterina, espasmos e 
contração tetânica, enquanto que os efeitos 
antidiuréticos intrínsecos podem resultar em 
intoxicação hídrica. A toxicidade grave inclui 
ruptura do útero, lacerações cervicais e/ou 

12vaginais, hemorragia e hipoxia fetal . Em 
relação ao uso concomitante ao antidepressivo 
cloridrato de fluoxetina, não foram encontradas 
informações que atestem a possibilidade de 
interação medicamentosa entre os fármacos. 
Embora de escolha, o uso de ocitocina durante o 
parto nem sempre é viável, seja por falta de 
recursos, condições ideais de armazenamento, 
seringas estéreis para aplicação ou mesmo 
profissional qualificado. 

Diante disso, outros uterotônicos devem ser 
utilizados, tais como ergometrina injetável ou 
misoprostol oral. Esta última alternativa é de 
relevância no parto realizado em casa, 
possibilitando a assistência de agentes 

7comunitários de saúde ou pessoas leigas . Em 
termos de eficácia, a ocitocina e os alcalóides 
de ergot apresentam pequena diferença, todavia 
o último provoca mais efeitos colaterais, como 
náuseas, vômitos e aumento da pressão arterial, 

4devido sua atividade alfa-adrenérgica . Já o 
misoprostol  é  uma al ternat iva pouco 
dispendiosa e eficaz entre as prostaglandinas, 
entretanto, seu uso também é limitado pelos 
efeitos colaterais, principalmente náuseas, 

3vômitos, diarréia e cefaléia . 
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Quando se trata de não eficácia da 
ocitocina, as recomendações atualizadas da 
OMS consideram três opções de segunda linha: 
ergometrina intravenosa, uma dose fixa de 
ocitocina e ergometrina, ou um fármaco de 
prostaglandina, incluindo misoprostol 

7sublingual . O controle de medicamentos é um 
aspecto determinante na preservação da 
eficácia, especialmente no caso de produtos 

13biológicos , os quais são frequentemente 
termolábeis. Conforme preconizado em bula, a 
solução injetável de ocitocina deve ser 
conservada sob refrigeração, em temperatura 
entre 2 e 8 °C, provavelmente devido à 
instabilidade da molécula, de natureza 

10peptídica . 
Medicamentos que necessitam refrigeração 

devem ser submetidos a uma rede de frio, 
processo que deve estar presente desde a 
fabricação até o momento do uso, incluindo 
etapas de transporte e estocagem. O manuseio 
inadequado, equipamentos com defeito ou falta 
de energia elétrica podem resultar em 
alterações de características físico-químicas do 
fármaco e consequentemente comprometer a 

13potência do produto . Dentre as diversas ações 
de programa da OMS é ressaltado que a 
disponibilidade de ocitocina deve ser 
assegurada em todas as instalações de saúde 
onde ocorrem partos, assim como o adequado 
armazenamento das ampolas, apontando para a 
necessidade de avaliação da qualidade do 
medicamento em suspeitas de desvios na cadeia 

7de resfriamento . 
Dados da coleta do produto encaminhado 

para investigação indicaram que o mesmo se 
encontrava em condições adequadas de 
armazenamento, em uma temperatura de 5,9°C, 
condições estas mantidas até o momento da 
análise laboratorial, anteriormente descrita. O 
volume de soluções medicamentosas injetáveis 
e a presença de um pequeno excesso de líquido 
nos frascos são requisitos importantes para a 
administração de doses corretas, enquanto que 
o seu pH deve ser compatível com os líquidos 
biológicos, além de influenciar a estabilidade 

dos componentes da formulação. Já os ensaios 
para identificação e teor do fármaco garantem a 
sua real presença e efetiva quantidade no 
produto final. 

Os resultados obtidos trouxeram à tona a 
necessidade de maiores investigações e 
possibilitaram reflexões sobre a notificação 
apresentada. Embora as estratégias preventivas 
da HPP sejam bem documentadas, nem todos os 

3casos são esperados ou evitáveis . De acordo 
14com Nagahama et al. (2007) , algumas 

pacientes podem evoluir com falha no 
tratamento farmacológico. Em seu estudo, as 
pacientes submetidas à cesariana que 
apresentaram HPP refratária ao uso de 
ocitocina, ergometrina e misoprostol foram 
tratadas com sucesso pela técnica de sutura 
compressiva de B-Lynch. 

Assim, protocolos englobando tratamentos 
modernos são essenciais para reduzir as taxas 
de morte materna e se possível preservar o 

3futuro reprodutivo da mulher . Segundo a OMS, 
em casos de persistência da HPP é altamente 
recomendado o tamponamento intrauterino 
com balão, procedimento útil em períodos de 
espera para transferência de unidade e que 
também pode evitar a necessidade de 
procedimentos cirúrgicos, fazendo-se relevante 
a aquisição dos tamponamentos ou a adaptação 
com poucos recursos. Caso outras medidas 
tenham falhado e haja recursos disponíveis, 
o u t r a  i n t e r v e n ç ã o  re c o m e n d a d a  é  a 

7embolização da artéria uterina . 
É preciso considerar que o tamponamento 

uterino aumenta o risco de infecções, 
implicando em rigorosa vigilância, devendo ser 
mantido por até 24 horas, concomitantemente 
com o uso de ocitócicos e antibioticoterapia. De 
outro lado,  a técnica de embolização 
angiográfica necessita de um radiologista 
in tervenc ionis ta  e  equipamentos  não 
disponíveis na maioria das maternidades ou 

14hospitais de menor complexidade . Ainda 
havendo insucesso destas condutas, parte-se 
para outras intervenções que busquem a 
preservação do útero e a manutenção do futuro 
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reprodutivo, tais como curetagem, suturas 
h e m o s t á t i c a s ,  l i g a d u r a  a r t e r i a l  o u 
cateterização. A última e definitiva alternativa 

3terapêutica é a histerectomia puerperal . 
A histerectomia acarreta morbidade 

cirúrgica adicional e sequelas definitivas como 
14a infertilidade . No entanto, apesar das 

dificuldades técnicas e complicações que este 
procedimento pode acarretar, esta é a única 
opção para salvar a vida da mulher na falha das 

3demais tentativas hemostáticas . 
Portanto, o tratamento da HPP requer a 

implantação de protocolos clínicos bem 
definidos, envolvendo medidas sequenciais de 
controle e tendo como elemento essencial o uso 
de medicamentos uterotônicos. Neste contexto, 
a política para incorporação das atuais 
diretrizes da OMS prevê a necessidade de 
avaliar a qualidade da ocitocina em situações 
em que há preocupações sobre as condições de 
estocagem e suspeitas de impactos na eficácia 
do produto. 

Os resultados de análises da qualidade 
podem trazer grandes contribuições ao 
direcionamento das ações de vigilância e 
levantar discussões em prol da melhoria dos 
serviços de saúde. É preciso considerar que a 
eficácia terapêutica de medicamentos depende 
de diversos fatores, os quais podem ser 
a s s o c i a d o s  a  a s p e c t o s  t é c n i c o s  d o 
desenvolvimento e qualidade do produto, bem 
como ao uso correto e características de cada 
paciente. 
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RESUMO

Objetivo: Avaliar o conhecimento, a atitude 
e as práticas relativas ao câncer de mama em 
mulheres com diagnóstico efetivado em 2013 e 
associar os resultados ao estádio da doença. 
Método. Estudo descritivo e seccional com 45 
mulheres. Resultados: Uma mulher teve 
diagnóstico precoce: estádio I; 44 tardios: 
68,2% em T2; 22,7% em T3; e 9,1% em T4. Os 
escores da integrante com diagnóstico precoce 
foram: 80,4 para conhecimento; 22,9 para 

atitude; e 40,0 para a prática. Nas mulheres com 
diagnóstico tardio a média dos escores foi 74,1 ± 
22,4 para conhecimento; 69,0 ± 16,8 para 
atitude; e 59,9 ± 20,1 para a prática. Ser 
afrodescendente (p=0,0292) e viver com o 
companheiro (p=0,0158) foi associado à atitude 
adequada. Conclusão: Mulheres em menor 
estádio da doença mostraram maior nível de 
conhecimento, atitude e práticas mais 
adequadas sobre a doença. 

ABSTRACT

To evaluate of knowledge, attitude and 
practices related to breast cancer in women 
diagnosed effected in 2013, linking the results to 
the stage of disease. Method: A descriptive and 
sectional study with a 45 women. Results: Only 
one had early diagnosis: stage I; 44 were 
diagnosed late, being 68.2% in T2 stage; 22.7% 
in stage T3; and 9.1% in T4. The scores of the 
only member of the study with early diagnosis 
were: 80.4 for knowledge; 22.9 for attitude; and 
40.0 to practice. In women with late diagnosis, 
the average score was 74.1 ± 22.4 for 
knowledge; 69.0 ± 16.8 for attitude; and 59.9 ± 
20.1 for the practice. Being African descent (p = 
0.0292) and living with a partner (p= 0.0158) 
was associated with the proper attitude to breast 
cancer. Conclusion: Women in lower disease 
stage showed a higher level of knowledge about 
the disease, attitude and practices appropriate. 
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INTRODUÇÃO

A incidência do câncer de mama vem 
a u m e n t a n d o  a o  l o n g o  d a s  d é c a d a s , 
provavelmente devido às mudanças no perfil 
demográfico da população, à melhoria no 
diagnóstico e à qualidade e acesso à 

1-3informação . Contudo, as taxas de mortalidade 
sugerem diagnóstico efetivado em estádios 
avançados decorrentes da falta de informação e 
da não adesão aos métodos de prevenção 

4-5secundária . O temor que a enfermidade e seu 
t ra tamen to  produzem na  mulher,  em 
decorrência das alterações físicas como a perda 
da mama e dos cabelos, as oscilações no peso 
corporal, a fadiga, o ressecamento vaginal que 

6-7leva à dispareunia . Estes interferem na 
percepção  da  imagem corporal  e  na 
autoimagem da mulher e afetam suas vivências 
de sexualidade e sua satisfação conjugal e 
contribuem para a construção de uma 
consciência coletiva feminina de temor e, por 
vezes, de negação do risco. 

Políticas públicas no campo educacional 
visam ao esclarecimento da população sobre os 
métodos de prevenção secundária do câncer de 
mama como o exame clínico das mamas 
realizado por profissional experiente (médico 
ou enfermeiro) e a mamografia, mas ações que 
abordem a subjetividade dos aspectos que 
envolvem o adoecer e o tratamento do câncer de 
mama e mude a atitude das mulheres frente à 

8-9doença ainda são pouco desenvolvidas . 
No conjunto, esses esforços de incentivo à 

realização do autoexame da mama, do exame 
clínico das mamas e da mamografia têm 
apresen tado  a lgum impac to  sobre  a 

10mortalidade . O autoexame da mama, embora 
não mais integre as medidas de rastreamento no 

3Bras i l ,  s e  man tém como  med ida  de 
autocuidado e de autoconhecimento do corpo e 
sua importância se justifica no dado de que 90% 
de alterações posteriormente confirmadas 
como câncer de mama sejam detectadas pelas 
próprias mulheres, durante a autopalpação ou a 
observação das próprias mamas. Dado que se 
alia ao fato de ser uma técnica de fácil 

realização, sem custo, indolor, demandar pouco 
tempo na execução e poder ser aprimorado com 
o exercício contínuo. 

Estima-se que 70% dos diagnósticos de 
câncer de mama sejam realizados por médicos 

11não-cancerologistas , o que reforça a 
importância do conhecimento das mulheres, 
incentivando atitudes cada vez menos temerosas 
e preconceituosas com relação à terminalidade 
da doença e motivando a realização periódica 
do exame clínico e mamográfico, ambos 
oferecidos pelos serviços da rede básica de 

12-13saúde .
As medidas de prevenção secundária visam 

essencialmente dois aspectos: desenvolver 
ações de educação em saúde voltadas para o 
autocuidado e; efetivar mais precocemente o 

3diagnóstico e o tratamento . Dessa forma, as 
ações educativas dos programas de prevenção 
do câncer de mama pretendem atingir o público 
feminino para desenvolver um conhecimento 
específico que possibilite à mulher: a) conhecer 
os principais fatores de risco, as principais 
medidas de prevenção secundária e a 
importância do diagnóstico precoce do câncer 
de mama; b) desenvolver atitudes propositivas 
que diminuam o temor e o preconceito com 
relação à doença que ainda perpassa o 
imaginário coletivo e; c) propiciar a prática de 
ações que levem a mulher a real izar 
periodicamente o autoexame da mama, o exame 
clínico e a mamografia. 

O conhecimento, a atitude e a prática (CAP) 
são de extrema importância neste processo, 
compondo os princípios das diretrizes do Plano 
de Ação para o Controle dos Cânceres de Colo e 

2de Mama . Compreender em profundidade o 
universo composto por esses três domínios no 
campo feminino ajuda a elucidar formas mais 
eficazes de promover ações educativas; este 
estudo se propõe a contribuir nessa direção, 
buscando a perspectiva da mulher que passou 
recentemente a conviver com a doença.

 O objetivo deste estudo foi avaliar o 
conhecimento, a atitude e as práticas (CAP) 
relativas ao câncer de mama em mulheres que 
tiveram o diagnóstico da doença efetivado no 
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ano de 2013 e associar os resultados com o 
estadiamento do tumor. 

METODOLOGIA

O estudo descritivo e seccional foi 
de senvo l v imen to  no  s e rv i ço  púb l i co 
ambulatorial de atenção à saúde da mulher do 
município de Jundiaí – SP, entre as 53 pacientes 
com diagnóst ico  de  câncer  de  mama 
confirmado em 2013. Integraram a amostra, 45 
mulheres (84,9%); oito mulheres não aceitaram 
participar do estudo.

As informações nosológicas foram obtidas 
dos prontuários das usuárias e uma escala para 
avaliação CAP foi aplicada em entrevista 
individual realizada em espaço reservado do 
ambulatório. A escala estruturada com 48 
questões foi construída pelos autores, 
especificamente para este estudo, seguindo a 
concepção metodológica CAP proposta por 

1 4Ka l i yaperumal ,  para  ava l iação  do 
conhecimento, atitude e prática de uma 
comunidade. O instrumento construído no 
sistema Likert foi subdividido em três domínios: 
conhecimento (14); Atitude (24); Prática (10), 
com cinco alternativas de resposta: 0 - Não me 
identifico; 1- Identifico-me pouco; 2 - 
Identifico-me parcialmente; 3 - Identifico-me 
muito; 4 - Identifico-me totalmente, nos moldes 
adotados em escalas para avaliação de temas 
re l a c i o n a d o s  a o  c â n c e r,  v a l i d a d a s 
internacionalmente, mas não relacionadas com 

1 5a  a v a l i a ç ã o  C A P .  A s  q u e s t õ e s  d e 
conhecimento e prática foram baseadas nas 
recomendações do programa de controle do 
câncer de mama do INCA, abordando os fatores 
de risco, o autoexame de mama, os tipos mais 
comuns de tratamento e as fontes de informação 

3.sobre a doença  As questões de atitude foram 
inspiradas em publicações que tratam da 
percepção das mulheres sobre sua imagem 
corporal e sexualidade após o diagnóstico do 
câncer de mama; abordaram aspectos relativos 
aos temores, a relação com o corpo, a 
autoestima e os efei tos colaterais do 

7,13tratamento . Após ter sido aplicado a cinco 

mulheres, o instrumento foi avaliado do ponto 
de vista da adequação das questões e validado 
pela equipe de pesquisadores para utilização na 
pesquisa.

Considerou-se conhecimento a capacidade 
de reconhecer os principais conceitos relativos 
à doença e as respectivas medidas de prevenção 
secundária; a atitude, como a expressão daquilo 
que a mulher pensa e sente com relação à 
doença; e prática, as ações e o comportamento 
diante das situações concretas as quais ela está 
exposta, como as que resultam na sua adesão ou 

14não às medidas de prevenção da doença .  
Os domínios foram estudados e descritos na 

pontuação original e transformados em escala 
de 0 a 100. Por possuir itens negativos, alguns 
escores foram invertidos antes do cálculo do 
total e também do coeficiente Alpha Cronbach. 

 Os escores superiores às médias foram 
considerados adequados e os inferiores como 
inadequados. Como foram aplicados testes não 
paramétricos, os resultados se aplicam tanto 
para o escore original quanto para o 
transformado.  

Para a distribuição da amostra em 
diagnóstico precoce e tardio, adotou-se a 
classificação dos tumores malignos TNM da 
União Internacional Contra o Câncer, onde T 
indica tumor primário; N, presença de 
linfonodos regionais e M, metástase, sendo 
considerado precoce o diagnóstico estabelecido 
com a doença nos estádios patológicos zero e 1; 
e tardio o diagnóstico efetivado com a doença 

16em estádios . 
Os dados coletados foram digitados em 

planilha Excel e submetidos  a análise 
descritiva para obtenção das medidas de 
frequências para todas as variáveis, sendo 
calculadas as medidas de posição e de dispersão 
para as variáveis quantitativas. As questões 
foram estudadas quanto à correlação e 
associação entre os domínios e as variáveis 
independentes utilizando-se os testes de 
Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, com nível de 
significância de 5%. 

A pesquisa respeitou todos os requisitos 
éticos estabelecidos pela Resolução MS/CNS 
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no.496/12 e Declaração de Helsinque, 
atualizada em 2000, e teve parecer favorável do 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
M e d i c i n a  d e  J u n d i a í ,  C A E  N o . 
17134913.3.0000.5412. A participação foi 
voluntária e todas as participantes assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS

A maioria (65,9%) das participantes residia 
no município de Jundiaí e apresentaram média 
de idade de 59,5±12,3 anos, com maior 
frequência na faixa entre 60 a 69 anos (29,6%), 

seguida de 50 a 59 anos (27,3%). Referiram ter 
cor da pele branca 68,2%, serem pardas 25,0%, 
e negras 6,8%. Declararam serem casadas ou 
viverem com companheiro 54,6%. A renda 
familiar média foi de R$ 1690,30 ± R$ 1280,30; 
sendo 40,9% aposentadas, 34,2% com atuação 
no mercado de trabalho (urbano ou rural) e 
25,0% dona de casa. O número médio de filhos 
por mulher foi de 2,4, e 77,3% referiram ter dois 
ou mais filhos. Quanto ao grau de instrução, a 
maioria (65,9%) frequentou a escola até o 
ensino fundamental e, apenas, 4,6% referiram 
ter cursado o ensino superior completo 
(Tabela1). 

Tabela 1: Distribuição das variáveis sociodemográficas, estádio da doença, medidas de tendência central e desvios-padrão 
dos escores de conhecimento, atitude e práticas de mulheres com câncer de mama, Jundiaí, SP, 2013.
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mama; 72,7% costumam procurar nódulos e 
deformações nas mamas e nas axilas durante o 
autoexame. O maior escore de conhecimento 
(80,4) foi encontrado na única amostrada com 
diagnóstico efetivado precocemente. Entre as 
mulheres com diagnóstico tardio, a média do 
escore de conhecimento foi maior nas de 
estadiamento T2 (78,2), sendo as únicas a 
apresentar valor superior à média geral do 
domínio, indicando conhecimento adequado.

As respostas sobre atitude mostraram que a 
metade das mulheres refere ter medo do câncer 
de mama; 43,2% tem receio da piora da doença, 
enquanto 38,6% não demonstram tal temor; 
81,8% não sentem vergonha por ter câncer de 
mama; 77,3% estão satisfeitas com a forma 
como lidam com a doença; 54,5% estão 
satisfeitas com a qualidade de vida que 
desfrutam; 90,9% contam com apoio da família, 
caindo para 50,0% aquelas que referem contar 
com o apoio do companheiro. No domínio 
atitude, a participante com diagnóstico precoce 
apresentou escore (22,9) bem inferior à média 
geral das integrantes do grupo com diagnóstico 
tardio (69,0) e entre estas, somente as com 
tumor em estadiamento T2 a atitude mostrou-se 
adequada. 

No domínio prática, 72,7% afirmaram não 
fumar e não ingerir bebidas alcoólicas, pois 
possuem ciência da possibilidade de prejudicar 
o tratamento; 61,4% têm o hábito de conversar 
com o médico sobre as formas de tratamento e 
63,6% passaram a procurar mais informações 
sobre o câncer de mama após o diagnóstico. O 
escore da única participante com diagnóstico 
precoce não atingiu a média das mulheres com 
diagnóstico tardio, sendo considerada 
inadequada assim como as mulheres com 
diagnóstico tardio em estadiamento T4. Nas de 
estadiamento T2 e T3 a prática mostrou-se 
adequada.   

Ao associar os escores CAP com a idade, os 
resultados foram distintos para os diferentes 
domínios: mulheres com idade entre 30 e 39 

Para o conjunto das questões da escala 
CAP, o coeficiente de Alpha de Cronbach 
alcançou 0,876, indicando que as questões 
conseguiram explorar bem o que se propôs. 
Para as subescalas, o coeficiente foi de 0,829 no 
domínio conhecimento, 0,777 no de atitude e 
0,655 no domínio prática, revelando que, 
embora o conjunto tenha atingido nível muito 
bom, as questões da subescala da prática 
guardam entre si alguma inconsistência e 
devem ser aprimoradas numa próxima 

17aplicação .
Das 45 mulheres que compuseram a 

amostra, somente uma teve classificação do 
tumor em estadiamento 1 (diagnóstico precoce), 
as demais tiveram diagnóstico tardio, sendo 
68,2% (30/44) classificados como T2; 22,7% 
(10/44) em T3; e 9,1% (4/44) em T4 (Tabela 1).  

Os escores CAP da única integrante do 
estudo com diagnóstico precoce foram: 80,4 
para o conhecimento; 22,9 para atitude; e 40,0 
para prática; para as demais, que tiveram 
diagnóstico tardio, a Tabela 2 apresenta as 
médias e desvios padrão dos escores dos três 
domínios estudados.

Sobre o conhecimento a respeito do câncer 
de mama, 77,3% das participantes mostraram 
ter ciência de que a doença é uma das que mais 
afetam as mulheres no mundo; 79,5% 
afirmaram saber que o diagnóstico precoce 
aumenta as chances de cura; 84,1% acreditam 
que o autoexame das mamas, o exame clínico 
das mamas, assim como a mamografia são 
fundamentais para a identificação do câncer de 

Tabela 2: Médias e Desvios Padrão dos escores de 
conhecimento, atitude e prática em mulheres com câncer 
de mama diagnosticado tardiamente, Jundiaí, SP, 2013.
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anos obtiveram escore maior no domínio da 
prática (70,0); com idade entre 40 e 49 anos o 
maior escore foi no domínio conhecimento 
(83,5); as mais velhas, com idade entre 70 e 79 
anos, o domínio atitude (75,8) foi o que resultou 
mais elevado (Tabela 2). 

DISCUSSÃO

O principal resultado deste estudo foi o de 
demonstrar que mulheres com diagnóstico 
efetivado com a doença em menor estadiamento 
mostraram conhecimento, atitude e práticas 
(CAP) adequadas e, conforme o estádio torna-
se mais avançado, os escores diminuíram. Ao 
relacionar os escores CAP com a variável 
estadiamento da doença, as 44 mulheres com 
diagnóstico tardio em estádios menos 
avançados do tumor apresentaram maiores 
escores nos três domínios, sugerindo a 
influência positiva do conhecimento a respeito 
da doença, da atitude e da prática no contexto 
da promoção da saúde e da prevenção do câncer 
de mama. Esta proposição se alinha às 
concepções subsidiárias das políticas públicas 
de saúde que defendem e incentivam o papel 
protagonista do indivíduo na condução de sua 
vida e, em especial, nas questões relativas à sua 

18saúde . Esses resultados também reforçam a 
importância estratégica de se investir em ações 
educat ivas  para melhorar  o  nível  de 
conhecimento da população feminina, 
desmitificar a doença, visando aumentar a 
adesão aos métodos de prevenção do câncer de 

8-9mama .
Reconhecer as medidas de prevenção 

secundária, assim como a importância da 
precocidade do diagnóstico para um melhor 
prognóstico foi o foco das questões que 
compuseram o domínio conhecimento. Neste, os 
percentuais de respostas que indicavam 
conhecimento a respeito de como fazer o 
autoexame, sua importância para a detecção de 
nódulos e a inspeção visual das mamas foram 

iguais ou superiores a 67,8%. Contudo, ao 
indicar o período correto do ciclo menstrual 
para realizar o autoexame, o percentual caiu 
para 57,2%. Os escores de conhecimento foram 
os maiores entre os três domínios em todas as 44 
mulheres com diagnóstico tardio, sendo mais 
alto naquelas com classificação T2. Para estas, 
o conhecimento foi considerado adequado, pois 
a média do escore superou a média geral do 
domínio. Os elevados escores de conhecimento 
podem ser atribuídos às ações educativas 
constantemente veiculadas pela mídia, como 
apontaram as respostas de 56,8% que sempre 
buscam informações sobre câncer de mama em 
revistas, jornais, TV e internet. Seguramente 
nessa amostra de mulheres, o conhecimento 
adequado demonstrado foi influenciado pela 
convivência com a doença, pois muitas (65,9%) 
passaram a refletir e a buscar mais informação 
após tomarem ciência do diagnóstico. 
Conhecimento adequado também foi observado 
em estudo realizado em Goiânia, no estado de 

19 10Goiás , com 75%, em São Luiz do Maranhão , 
20com 66,7%, e em Belém do Pará , com 96%. 

Por outro lado, certo desinteresse pelo assunto e 
o conhecimento inadequado sobre a doença e 
métodos de rastreamento também foram 

10detectados em mulheres brasileiras , assim 
21como entre americanas de origem filipina  e 

22árabes . 
No domínio atitude, buscou-se captar as 

expressões das mulheres frente à doença que 
vivenciavam, suas crenças, valores, autoestima 
e temores; atitudes que pudessem revelar 
vest ígios  de preconcei to,  indignação, 
sentimento de culpa ou, ao contrário, que 
demonstrassem proatividade e pudessem 
colaborar na construção de uma consciência 
coletiva favorável de adesão às medidas de 
prevenção do câncer de mama e ao seu 
tratamento, quando for o caso. Neste domínio, a 
média do escore aproximou-se dos 70% e foi 
maior entre as mulheres com diagnóstico T2 
(30/44), assim como na representante com 
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diagnóstico precoce. Sentir-se confortável para 
conversar sobre a doença (90,9%), contar com 
o apoio da família (90,9%) e perceber-se com 
qualidade de vida (68,1%) foram respostas que 
contribuíram para o alcance do escore de 
adequação do domínio. Atitude adequada foi 
também encontrada em mulheres participantes 
de estudo que avaliou o autoexame de mama, em 
que 90% revelaram ser o procedimento de 
grande importância para a detecção da 

10doença . Contudo, os resultados positivos desse 
domínio deixaram transparecer o receio da 
progressão da doença (45,5%), a falta de 
esperança para continuar o tratamento (36,3%) 
e a possibilidade de morte próxima (43,2%), 
semelhante a um recente estudo com mulheres 

23no Qatar . São sentimentos frequentemente 
presentes entre mulheres que vivenciam ou 
acompanham de perto uma familiar com câncer 
de mama, visto que o prognóstico ainda está 
muito associado à morte, ao sofrimento e a 

13,18mutilação . Estudo qualitativo realizado entre 
mães ou irmãs de mulheres com câncer de 
mama concluiu haver conhecimento a respeito 
da doença e, ao mesmo tempo, temor pela 
possibilidade de adoecerem, o que foi analisado 
como ambiguidade no agir por transitarem 
entre a condição de conhecer o risco e de se 
reconhecer ou não como pertencente a este 

8grupo . Percepção de ambiguidade também 
revelou estudo entre americanas de origem 
asiática que apontaram a falta de tempo como 
uma das principais barreiras para a não 
realização da mamografia. Ao analisar os 
re su l t ados  o s  au to re s  de s tacaram a 
possibilidade de a justificativa ser reflexo de 
uma atitude fundamentada num valor muito 
particular, compartilhado entre os filipinos, de 
q u e  n ã o  s e  d e v e  s e  p re o c u p a r  c o m 
circunstâncias ruins visto que esses eventos 
ocorrem e estão fora do controle individual das 

21pessoas . Mudar a atitude de negação pode 
ajudar na melhora dos indicadores de adesão 
aos métodos preventivos do câncer de mama.

Dos três domínios avaliados, a prática 
obteve a menor média de escore (59,9), 
revelando que o hábito de realizar o autoexame 
das mamas regularmente era adotado por 
menos da metade das participantes (43,1%), 
inferior ao encontrado entre mulheres de São 

10Luiz do Maranhão  (59,5%) e de Pelotas, no Rio 
24Grande do Sul  (83,5%). A falta de tempo foi a 

principal justificativa para a sua não realização 
(93,2%), semelhante ao apontado entre 

21mulheres americanas de origem filipina . 
Independente da justificativa para a não 

adoção das práticas preventivas, a baixa adesão 
ao autoexame das mamas sugere a necessidade 
de intensificar ações educativas efetivas que 
resultem na modificação do comportamento das 
mulheres frente ao câncer de mama. Neste 
estudo, a prática de buscar atendimento nos 
serviços de atenção básica para realizar o 
exame clínico das mamas e a mamografia foi 
referida por apenas 27,3% das mulheres. Aderir 
aos métodos de rastreamento e ter acesso aos 
mesmos implica em conhecê-los, pois não se 
pode conceber a adoção de uma medida por 
parte de uma dada população adulta sem a sua 
conscientização a respeito da relevância no 
contexto da promoção e da prevenção de 
doenças ou agravos à saúde. Para tanto, não 
basta ter informação, é necessário desenvolver 
conhecimento que tenha algum significado para 
a vida e possa provocar mudança de atitude e 
resulte em práticas saudáveis, sendo as medidas 
preventivas para o câncer de mama uma delas, 
pois como se observou, mulheres que 
demonstram conhecimento  e  a t i tudes 
adequadas em relação ao autoexame de mamas 
n e m  s e m p r e  a p r e s e n t a m  p r á t i c a s 

10,19,20compatíveis . A informação mostra-se 
fundamental, mas não suficiente para alterar a 
prática.

Na associação dos escores CAP com a 
idade das participantes os resultados foram 
distintos para os diferentes domínios: mulheres 
com idade entre 30 e 39 anos obtiveram escore 
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maior no domínio da prática (70,0); as de idade 
entre 40 e 49 anos no conhecimento (83,5); e 
entre as mais velhas, com idade entre 70 e 79 
anos, o escore maior foi obtido no domínio 
atitude (75,8). Os resultados sugerem impacto 
positivo das campanhas de prevenção do câncer 
de mama entre a população mais jovem, 
atingindo as idosas sem provocar neste grupo a 
mudança de comportamento, tal como revelou 
estudo com idosas em que 22,4% afirmaram 
nunca terem realizado uma mamografia e entre 
os motivos mais frequentes para a não 
realização estão a crença de que não 
desenvolveriam a doença, o medo e a ausência 

25de sintomas .
Nas mulheres com mais de oito anos de 

e sco lar idade ,  a  méd ia  de  e score  de 
conhecimento foi mais elevada (83,5±7,9) 
quando comparada às com menor número de 
anos de estudo. A associação entre escolaridade 
e conhecimento, também verificado em outro 

 estudo, sugere que a educação influi no 
conhecimento não apenas pela capacidade de 
leitura e compreensão de uma mensagem 
escrita ou falada, mas no interesse sempre 
crescen te  que  o  conhec imento  sobre 
determinado assunto pode gerar na busca de 

23mais informação . As diferenças entre os 
escores nas faixas de escolaridade sugerem 
haver distintos níveis de compreensão e 
assimilação das mensagens veiculadas nas 
campanhas de prevenção do câncer de mama 
entre os diversos segmentos da população e 
reforçam a necessidade de adoção de 
estratégias educativas estratificadas e 
equânimes de maneira a melhorar a eficácia 
das mesmas. 

Destaque para o resultado que mostra 
médias superiores dos escores em todos os 
domínios nas mulheres casadas ou com 
companheiro(a), quando comparadas as que 
v i v e m  s e m  c o m p a n h e i r o ( a ) ,  s e n d o 
estatisticamente significante para este grupo de 

mulheres a atitude adequada (p=0,0158) em 
relação ao câncer de mama. Este resultado, 
analisado em conjunto com o que mostra que 
mulheres com até um filho obtiveram média de 
escore superior às demais no domínio 
conhecimento (82,5±10,5), pode indicar a 
i m p o r t â n c i a  d a  e s t a b i l i d a d e  s o c i a l 
c o n s u b s t a n c i a d a  n o s  l a ç o s  a f e t i v o s 
desenvolvidos e compartilhados entre membros 
da família que apoiam e ajudam a criar vínculos 
de responsabilidade mútuos e a propiciar o 
conhecimento, atitudes favoráveis ao cuidado 

26com a saúde e práticas mais saudáveis de vida . 
A forte associação encontrada entre o 

domínio atitude e a cor da pele (p=0,0292) 
sugere alguma relação com a escolaridade, 
embora esta variável não tenha apresentado 
significância neste estudo. Historicamente no 
Brasil, mulheres brancas apresentam maior 
nível de escolaridade que as negras e pardas e o 
desenvolvimento de atitude proativa passa pela 
capacidade de compreensão e absorção de 
informações. Por outro lado, o convívio social 
em igrejas, associações comunitárias e nos 
locais de trabalho podem proporcionar 
possibilidades de reflexão e contribuir para o 
desenvolvimento de atitudes proativas. 

Ainda no campo da educação em saúde, o 
estudo mostrou que expressiva parcela das 
participantes referiu o hábito de conversar com 
seu médico a respeito das formas de tratamento, 
o que evidencia atitude autodeterminada de 
manter-se informada não apenas com relação 
às medidas de prevenção, mas também sobre o 

8andamento do processo como um todo .
Os resultados deste estudo devem ser 

generalizados com cautela em vista das 
limitações impostas pelo tamanho da amostra e 
do fato de ter sido encontrado somente uma 
mulher com diagnóstico precoce entre as 
participantes, o que impossibilitou a estimativa 
de média para este grupo e da utilização em 
comparações futuras.

Câncer de Mama: conhecimento, atitude e prática de mulheres e sua associação com o estadiamento da doença - Maria Cristina Traldi e cols.

Perspectivas Médicas, 27(1): 32-41, jan./abr. 2016. DOI: 10.6006/perspectmed.20160104.7862333778



40

CONCLUSÃO

O estudo reforça a importância da educação 
em saúde como estratégia para que as medidas 
preventivas do câncer de mama tenham 
efetividade a ponto de aumentar o percentual de 
diagnósticos precoces e reduzir a mortalidade, 
pois mulheres com estadiamento menos 
avançados de câncer de mama apresentaram 
melhores  escores  CAP.  A assoc iação 
significativa do domínio atitude e cor da pele 
p a r d a / n e g r a  e  a  c o n v i v ê n c i a  c o m 
companheiros(a) sugere uma segmentação no 
alcance das campanhas educativas. Nesse 
c o n t e x t o ,  o s  p ro f i s s i o n a i s  d e  s a ú d e 
desempenham importante papel na educação da 
população, especialmente na comunicação 
personalizada, dirigida aos grupos socialmente 
mais vulneráveis e no reforço à adoção das 
medidas preventivas. 
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RESUMO

O mieloma múltiplo apresenta achados 
clínicos que variam de quadros totalmente 
assintomáticos até casos de diagnóstico em 
situações de extrema gravidade, mostrando sua 
importância clínica. As apresentações clínicas 
mais comuns são fadiga e dor óssea, mas 
exames laboratorias podem ser importantes 
quando constam anemia, hiperproteinemia, 
hipercalcemia e insuficiência renal. Outros 
sintomas menos comuns incluem síndrome de 
hiperviscosidade, compressão da medula 
espinal, dor radicular, depósitos em tecidos 
moles, hemorragias e fraturas patológicas, 
como neste caso descrito. 

ABSTRACT

Multiple myeloma presents clinical features 
ranging from completely asymptomatic frames 
to diagnosis in cases of extremely serious 
situations, showing the clinical importance. The 
most common clinical presentations are fatigue 
and pain bone, but laboratorial tests may be 
i m p o r t a n t  w h e n  i n c l u d e d  a n e m i a , 
hyperproteinemia, hypercalcemia and renal 
failure. Other less common symptoms include 
hyperviscosi ty  syndrome,  spinal  cord 
compression, radicular pain, soft tissue 
deposits, bleeding and pathologics fractures, as 
in this case described.

Fratura patológica no mieloma múltiplo: relato de caso

Pathological fracture in multiple myeloma: case report 

Palavras Chave: mieloma múltiplo; fratura, patológica

Key Words: multiple myeloma; pathological, fracture
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 INTRODUÇÃO

O mieloma múltiplo representa a neoplasia 
maligna óssea primária mais comum, 
apresentando, em sua maioria, manifestações 
clínicas, laboratoriais e de imagem que são 
características, mas sendo necessário o devido 
conhecimento de formas atípicas pela 
prevalência da doença e a importância do 
d i a g n ó s t i c o  p re c o c e .  D e  e t i o l o g i a 
desconhecida, acomete extensa faixa etária, 
entre 25 e 80 anos, predominando em idosos, 
com idade média de 65 anos e maior incidência 
em homens e negros. Radiologicamente tem 
como apresentação principal as múltiplas 
lesões líticas que se distribuem pelo esqueleto 
axial, tendo como principal diagnóstico 
diferencial as metástases ósseas difusas, similar 

1-5ao descrito na literatura . 
 
OBJETIVOS

O objetivo do artigo é relatar um caso de 
fratura patológica como manifestação inicial 
do mieloma múltiplo, bem como revisar as 
principais características radiográficas da 
patologia.

 
MATERIAL E MÉTODOS

Paciente, do gênero feminina, 77 anos, 
hipertensa, ex- tabagista, com história de 
fratura diafisária do úmero esquerdo há dois 
meses por trauma indireto, em tratamento 
conservador, procura serviço por dor e 
limitação articular do membro acometido. 
R e a l i z a d o  r a d i o g r a f i a s  d e  c o n t ro l e 
direcionadas para a queixa da paciente 
notando-se no local da consolidação da fratura: 
lesão central lítica, insuflativa, com finos septos 
e reação periosteal adjacente à cortical óssea 
não visualizada em exames anteriores. Indicado 
biópsia da lesão que evidenciou células 
plasmocitárias típicas de mieloma e realizado 
ras treamento  de  outros  s í t ios  ósseos 
comprovando a disseminação da doença. 

Paciente atualmente em tratamento e 
acompanhamento com a oncologia ortopédica e 
hematologia,  em uso de tal idomida e 
dexametasosa, mas observa-se progressão com 
destruição óssea da lesão descri ta  e 
aparecimento de novas lesões em outros sítios. 
Todo o estudo foi realizado com documentação 
pertinente e dentro dos principios da ética 
médica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O mieloma múltiplo é um transtorno de 
células plasmáticas caracterizado por 
proliferação da medula óssea que leva à 
destruição óssea. Os achados clínicos variam 
de assintomático, à fadiga e dor óssea, 
principalmente na coluna e no tórax, sendo rara 

1,2à manifestação inicial por fratura patológica . 
Tipicamente, o esqueleto axial é o local de 

predomínio das lesões, com comprometimento 
múltiplo na coluna vertebral, costelas, crânio, 
bacia e fêmur. Lesões difusas do esqueleto 
apendicular podem ocorrer, mas geralmente 
acompanhadas de extenso envolvimento axial. 
Quatro formas distintas de envolvimento são 
descritas: lesão solitária (plasmocitoma), 
envolvimento esquelético difuso (mielomatose), 
osteopenia esquelética difusa e mieloma 
esclerosante. Quanto às característica 
radiológicas é sabido que a radiografia do 
esqueleto continua como estudo diagnóstico 
primário, porém são evidentes apenas com 
aproximadamente 50% de comprometimento 
por destruição óssea da doença e observadas 

4 , 5em 75% dos pacientes . A tomografia 
computadorizada é sensível na detecção dos 
efeitos destrutivos como lesões líticas, 
expansivas nos tecidos moles, osteopenia 
difusa, fraturas patológicas e papel importante 
para a orientação de biópsias. 

Na cintilografia óssea as lesões osteolíticas 
geralmente não apresentam captação e, se 
presentes, estão associadas à complicações da 
doença, como resposta osteoblástica à fraturas 
de compressão, fraturas por insuficiência, 
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formações expansivas de tecidos moles com 
calcificações ou em casos de amiloidose 
associada. A ressonância magnética apresenta 
alta sensibilidade e a maior especificidade, com 
variação de seus padrões relacionados com a 

5carga tumoral . A mielomatose se manifesta 
com lesões osteolít icas,  com margens 
uniformes, por vezes subcorticais, elípticas, 
podendo aumentar ou coalescer e provocar 
fraturas patológicas, principalmente nas 
costelas, tendo como diagnóstico diferencial 

1,2principal as metástases ósseas difusas . Em 
pac ien tes  submet idos  a  t e rap ia  com 
bisfosfonato ocorrem independentemente da 
atividade da doença e, portanto, não devem ser 
consideradas como sinal de progressão ou 
indicação de início ou mudança do tratamento. 
A manifestação inicial por fratura patológica 
mesmo sendo rara é encontrada em até 30% dos 
casos no momento do diagnóstico, estando 
associadas à redução da qualidade de vida e 
maior número de hospitalização, sendo clara a 
importância do diagnóstico precoce e ínicio do 
tratamento dos pacientes, reduzindo a morbi-

1,2mortalidade . 
Assim, conclui-se que é importante o 

reconhecimento das características mais 
comuns da fisiopatologia e apresentação 
clínica do mieloma múltiplo, visto que o 
diagnóstico precoce e tratamento adequado 
interferem significativamente na qualidade de 
vida e sobrevida dos pacientes.

Entretanto manifestações iniciais atípicas 
devem ser também reconhecidas devido à 
importância clínica e epidemiológica no 
cenário das neoplasias ósseas primárias. 
Dentre estas, a incidência de fraturas 
patológicas de ossos longos é relativamente 
baixa quando comparada às fraturas 
vertebrais, mas apresentam grande impacto na 
qualidade de vida, pois freqüentemente 
requerem hospitalização e cirurgia para 
fixação. 
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ABSTRACT

Stroke is one of the most important disease 
and cause of mortality worldwide. Several 
clinical scenarios demand full dose of 
anticoagulants after stroke or to the treatment of 
some frequent comorbidity, namely most 
i m p o r t a n t  t h e  a t r i a l  f i b r i l l a t i o n . 
Anticoagulation is intended both to primary and 
secondary prevention in stroke. However, 
controversy exists over many issues regarding 
mainly to type of agent, efficacy according to 
etiology, ideal time of anticoagulation and the 
use of novel anticoagulants. This latter consists 
mostly on the use of non-vitamin antagonists 
oral anticoagulants.

RESUMO

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma 
das mais importantes doença e causa de 
mortalidade no mundo. Vários cenários clínicos 
exigem dose completa de anticoagulantes após 
o curso ou para o tratamento de algumas 
comorbidades frequentes, ou seja, dentre as 
mais importantes a fibrilação atrial. A 
anticoagulação é destinada tanto a prevenção 
primária e secundária de AVC. No entanto, 
existem controvérsias sobre muitas questões 
relativas principalmente ao tipo de agente, a 
eficácia de acordo com a etiologia, o tempo 
ideal de anticoagulação e a utilização de novos 
anticoagulantes. Este último tópico consiste 
principalmente na utilização de antagonistas 
não-vitamina anticoagulantes orais.

UPDATE

Atrial fibrillation (AF) is an independent 
1  risk factor for stroke . AF consists of a 

thrombotic state with elevated factors of platelet 
adhesion, activation and aggregation, reduced 
blood flow in the left atrium and endothelial 

2  lesion with release of Von Willebrand factor . In 
line with the demographic trend of population 
aging, the number of AF patients is set to 
increase in the coming decades while embolic 
ischemic stroke risk increases with age, 
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Non-vitamin K antagonist anticoagulants to cardioembolic 
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attaining 5.1% per year in patients aged 80-89 
1years . Minor episodes of subclinical embolism 

may also occur, resulting in cognitive 
2,3impairment and dementia .

Patients with AF in the acute phase of stroke 
or transient ischemic attack (TIA) have a high 
risk for recurrence of brain ischemia. Thus, a 
number of studies have been performed 
assessing the efficacy of early anticoagulation 

4,5in the prevention of recurrent ischemic stroke . 
In general, the administration of anticoagulants 
in the first hours after cardioembolic ischemic 
stroke is  not  recommended, since the 
effectiveness of this approach in preventing 
ischemic stroke recurrence has not been 
established and is associated with a greater risk 
of intracranial hemorrhaging. Moreover, the 
use of anticoagulants has proven no more 
effective than aspirin for reducing mortality and 

6disability some months after stroke .
Guidel ines  o f  the  American Heart 

Association, American Stroke Association and 
American College of Chest Physicians 
recommend delaying anticoagulation in the 

7management of ischemic stroke due to AF . 
However, the ideal timing for starting 
anticoagulation remains controversial. 
Anticoagulation should be delayed in extremely 
advanced age, large extension infarctions, 
extensive small vessel disease and uncontrolled 

2hypertension . It is generally advisable to 
postpone this therapy by 2-4 weeks.

Although commonly used in the long-term 
prevention of ischemic stroke in AF patients, the 
benefit of warfarin in the acute phase has yet to 
be confirmed, given its a delayed onset of action 
and theoretically transient hypercoagulability 

4in the initial period of its administration . In 
general, the early administration of aspirin is 
recommended, followed by warfarin for 
secondary prevention after calculating the risks 
of thromboembolism and hemorrhaging based 

on clinical assessment as well as CHA DS -2 2
8,9VASc and HAS-BLED scores, respectively .

Oral anticoagulation with vitamin K 
antagonist (warfarin), maintaining INR at 
between 2 and 3, reduces stroke risk by over 

160% . However, the benefits of the therapy are 
highly dependent on the quality control of 
anticoagulation (INR), where the effective 
anticoagulation rate may vary. Around 30% of 

10,11AF patients in use of warfarin have strokes . 
The action of warfarin can vary according to 
patient vitamin K intake and interaction with 
other drugs, where constant control of INR is 

12necessary . In patients on oral anticoagulation 
that have recurrent cerebrovascular events, 
therapeutic orientations are unclear. Among 
patients using warfarin, thrombolysis is only 

13indicated when INR is less than 1.7 .
New oral anticoagulants can be safer (stable 

and predictable anticoagulant effect) and more 
effective (rapid onset of action) in cases of 
cardioembolic ischemic stroke, posing lower 
risks of intracranial hemorrhaging and offering 
comparable or superior efficacy to warfarin in 

4log-term stroke prevention . Compared to 
warfarin, these novel anticoagulants reduce the 
rate of stroke and systemic embolism by 19%, 
all-cause mortality by 10% and intracranial 

12hemorrhaging by 52% . In addition, these 
agents have few associated drug-drug 
interactions and dietary restrictions. Recent 
guidelines favor these anticoagulants over 

12warfarin .
In the last 5 years, dabigatran, rivaroxiban 

and apixaban have been Food and Drug 
Administration (FDA) approved for use in 

14patients with nonvalvular AF . Mechanical 
heart valve, pregnancy and breast-feeding are 
factors contra-indicating the use of these 

12anticoagulants  (Table 1).
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Table 1: Below provides a summary of the results from the RE-LY, ROCKET-AF and ARISTOTLE trials involving novel 
oral anticoagulants.

Note: RE-LY=Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy; ROCKET AF=Rivaroxaban Once daily oral direct factor Xa inhibition Compared 

with vitamin K antagonism for prevention of stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation; ARISTOTLE=Apixaban for Reduction In STroke and Other 

ThromboemboLic events in atrial fibrillation; INR=International Normalized Ratio; AMI= Acute Myocardial Infarction.

Dabigatran is a direct inhibitor of thrombin 
with efficacy in the primary and secondary 

1,15prevention of stroke . The recommended dose 
for patients with preserved renal function is 
150mg every 12 hours. If creatinine clearance 
lies in the 15-30 ml/min range, this dose should 
be reduced to 75 mg. Dabigatran reaches peak 
plasma concentration in 2 hours after 
administration and has a half-life of 12-17 

14hours . In the Randomized Evaluation of Long-
Term Anticoagulation Therapy (RE-LY) trial, 
the most common adverse events were 
dyspepsia, diarrhea and abdominal pain. In 
addition, the agent showed a higher rate of 

14,16   gastrointestinal bleeding than warfarin .The 
RE-LY trial involved 18,113 patients with AF 
from 951 clinical in 44 countries. The 
occurrence of stroke or systemic embolism was 

1.53%, 1.11% and 1.69% per year, using 110mg 
of dabigatran, 150mg of dabigatran and 
warfarin, respectively. Neither of the doses were 
inferior to the efficacy of vitamin K antagonist. 
The rate of hemorrhagic stroke was 0.38%, 
0.12% and 0.10% per year among patients 
receiving warfarin, 110mg dabigatran  and 
150mg dabigatran, respectively. Rates of major 
or minor bleeding, life-threatening bleeding or 
intracranial hemorrhaging were higher for 
warfarin. Only gastrointestinal bleeding and 
acute myocardial infarction were greater with 
the use of dabigatran. The only prevalent 
adverse effect of this anticoagulant was 
dyspepsia. The higher incidence of dyspepsia 
and gastrointestinal bleeding most likely stems 
from the added acid in the dabigatran capsule, 

16given that it is best absorbed at low pH .
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Rivaroxaban is a direct factor Xa 
inhibitor whose recommended dose is 20mg per 
day if creatinine clearance exceeds 50ml/min, 
and 15mg per day for a level in the 15-50ml/min 
range. The agent reaches peak plasma 
concentration in 2-4 hours after oral 
administration and has a half-life of 9-13 

14  hours .The Rivaroxaban Once daily oral direct 
factor Xa inhibition Compared with vitamin K 
antagonism for prevention of stroke and 
Embolism Trial in Atrial Fibrillation (ROCKET 
AF) involved 14,264 AF patients, spanned from 
18th December 2006 to 17th June 2009, and 
compared the use of rivaroxaban versus 
warfarin. Mean duration of treatment was 590 
days and mean follow-up was 707 days. The 
incidence of stroke or systemic embolism was 
1.7% per year in the group of patients receiving 
rivaroxaban versus 2.2% in those using 
warfarin. Decreases of 2g/dL or greater in 
hemoglobin and transfusions were more 
common among patients on rivaroxaban, 
whereas fatal bleeding or in bleeding at critical 
ana tomica l  s i t es  were  l ess  f requen t . 
Intracranial hemorrrhaging was significantly 
lower with use of the direct factor Xa inhibitor. 
Gastrointestinal bleeding was more common 
with rivaroxaban. The trial concluded that the 
agent was not inferior to warfarin in the 
prevention of stroke and systemic embolism and 

17exhibited relative safety .
The Triplo AXEL trial compared 

rivaroxaban versus warfarin for the prevention 
of recurrent ischemic injury and intracranial 
hemorrhaging in patients with AF and acute 
brain ischemia. Patients using rivaroxaban had 
fewer hemorrhages and less ischemic injury. 
Further investigations assessing the application 

4of this factor Xa inhibitor were recommended .
The management of patients in use of 

rivaroxaban who present ischemic stroke is not 
well established. Considering that INR is 

ineffective for measuring the level of 
anticoagulation with rivaroxiban and that tests 
for measuring this value are not widely 
available, the safety of thrombolysis for patients 
in use of this anticoagulant has yet to be 

18determined .
Switching from warfarin to rivaroxaban 

must be carried out with caution. Coagulation 
factors normalize several days after halting 
therapy with vitamin K antagonist. The 
synergism between the drugs peaks shortly after 
discontinuation of warfarin therapy, becoming 
less marked around 2-3 days later, if the therapy 
is interrupted at an INR of 2.5. When making this 
switch, the US Prescribing Information and 
European Summary of Product Characteristics 
recommend withdrawal of warfarin and then 
initiation of factor Xa inhibitor on the following 

19day, if INR is lower than 3 .
Apixaban is also a Factor Xa inhibitor, 

with a half-life of 8-15 hours and recommended 
dose of 5mg every 12 hours for patients with 
preserved renal function, and 2.5 mg every 12 
hours if the patient meets 2 of the following 
criteria: age older than 80 years, weight under 
60 kg, and blood creatinine level greater than 

14  1.5mg/dL . The Apixaban for Reduction In 
STroke and Other ThromboemboLic events in 
atrial fibrillation (ARISTOTLE) trial involved 
18,201 participants from 1034 clinics in 39 
countries. Individuals treated with apixaban 
had a lower rate of stroke or systemic embolism 
(21% reduction); less bleeding (31% reduction) 
intracranially or at other sites; and lower 

14,20mortality (11% reduction) . In an earlier 
comparison with other novel oral coagulants, 

21apixaban was considered the safest option .
A meta-analysis of the ARISTOTLE, 

ROCKET-AF and Engage AF Timi 48 
(assessing edoxaban, another direct factor Xa 
inhibitor) trials, found similar results for all the 
drug regimens in relation to hemorrhagic 
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stroke, with a risk ratio of 0.488 (95% CI 0.396-
220.601) . The absence of antidotes in cases of 

hemorrhagic complications remains a 
drawback. However, it is important to bear in 
mind that the half-life of these agents is 
relatively short and measures such as volume 
resuscitation and transfusion of RBCs can be 

14taken in cases of bleeding .
Switching from warfarin to a novel 

anticoagulant is recommended only in patients 
with good adherence to treatment using vitamin 
K antagonist. Individuals previously presenting 
gastrointestinal bleeding should be warned of 

14the risks .
Since AF patients may have concomitant 

vascular disease and the use of aspirin in the 
prevention of recurrent ischemic stroke may be 
necessary for its effect on atherosclerotic 
disease. Aspirin can be prescribed early in all 
ischemic stroke patients, unless there is an 

2absolute contra-indication .
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