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Editorial

Neste exemplar teremos um levantamento da ocorrência de dengue na 
américas, suas correlações e projeções. Em outro trabalho os autores 
descrevem sobre os dispositivos de segurança para crianças em veículos 
motorizados. Depois teremos um artigo sobre o programa de vacinação 
contra o HPV. Ainda neste exemplar temos a descrição sobre a 
cardiomiopatia hipertrófica. Por fim um relato de agenesia de pulmão 
associada a dextrocardia. Além disso, apresentamos os resumos do 
congresso do PIBIC e do Programa de Pós-Graduação da FMJ. Tenham 
todos uma ótima leitura e reciclagem científica.
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RESUMO

O continente americano, ao decorrer dos 
anos vem se mostrando cada mais urbanizado, 
dentro desse aspecto também é verificado que o 
avanço do dengue (tipos 1,2,3 e 4), assume 
grandes proporções, mesmo tendo registros há 
mais de 250 anos a dengue continua sendo um 
problema de saúde pública que aflige o 
continente e por mais esforços e métodos 

apresentados no combate a doença ainda não 
foi encontrada uma solução eficaz. O trabalho 
teve como objetivo correlacionar dados da 
dengue no continente americano nos últimos 15 
anos e projetar os próximos quatro, nos quesitos 
de número de casos; número de óbitos; número 
de alertas e número de publicações. As 
correlações foram feitas pelo método do 
coeficiente de correlação de Pearson (r), que 
revelou correlações positivas importantes entre 
casos x mortes,  caso x publicações e 
publicações x alertas onde se é observado um 
crescimento em todos os casos e seguindo a 
tendência podemos projetar para 2019 uma 
constante de crescimento em todos os casos.

ABSTRACT

The American continent, to the years has 
proved increasingly urbanized, within this 
aspect also was observed the dengue advance 
(types 1,2,3 and 4). Even though records for over 
250 years, the dengue remains a public health 
problem that afflicts the continent. However, 
efforts and methods presented in combating the 
disease yet are not effective for its solution. The 
study aimed to correlate the dengue data in the 
Americas over the past 15 years and projecting 
the next four, the number of cases of questions; 
number of deaths; number of alerts and the 
number of publications. Correlations were 
made by the method of Pearson's correlation 
coefficient (r), which showed significant 
positive correlations between cases x deaths x 
publications; and publications x alerts where it 
is observed an increase and that can design for 
2019 a growth in all cases.

5

Perspectivas Médicas, 27(2): 5-8, mai/ago 2016. DOI: 10.6006/perspectmed.20160201.7253645172

ARTIGO ORIGINAL

Dengue nas Américas de 2000 a 2015: correlação e projeção

Dengue in the Americas 2000 to 2015: correlation and projection

Palavras-chave: dengue; correlação; projeção
Keywords: dengue; correlation; projection

1Fernando Rodrigues Góis , 
2Walfrido Kühl Svoboda , 

3Tatiana Carneiro da Rocha , 
4Eliane Carneiro Gomes



INTRODUÇÃO 

A dengue é uma doença febril transitória, 
cujos sintomas preliminares são dor de cabeça, 
dor nos olhos, dor nas costas, dores musculares 
e articulares e erupção cutânea. O vírus detém 
quatro sorotipos diferentes (tipos 1,2,3 e 4). Na 
transmissão silvestre, a qual envolve animais, 
os primatas são os hospedeiros principais, 
enquanto o homem é hospedeiro acidental. Não 
é relatada a existência de imunidade cruzada, 
logo a infecção por um dos sorotipos só confere 
imunidade humoral por longos períodos ou 
permanente para aquele sorotipo, porem existe 
a possibilidade de imunidade cruzada 
transitória, de curta duração, entre os 

1 3diferentes sorotipos .
Epidemias de dengue têm acometido 

civilizações há mais de 250 anos. Com o passar 
do tempo, a dengue atingiu os mais variados 
ambientes urbanos com frequência e magnitude 
elevadas. Em épocas anteriores as epidemias 
eram pouco frequentes e  as taxas de 
mortalidade geralmente baixas, por isso a 
dengue era esquecida durante os períodos 
interepidêmicos, não sendo considerada um 
problema de saúde pública. Não obstante, essa 
percepção comumente é vista até os dias de 

4hoje . 
A globalização e, consequentemente, o fácil 

deslocamento aéreo a nível mundial, seja para 
viagens ou comércio, impõe um fator que 
colabora para a dispersão dos vetores em 
regiões onde antes não se havia notificado a 
presença da dengue,  ou até mesmo a 
reintrodução em ambientes previamente 
controlados. Também contribui para a 
expansão da doença o avanço do homem em 
áreas silvestres, extrativismo, expansão de 
áreas agricultáveis, ecoturismo, turismo de 
pesca e turismo rural onde é estreitado o 

5,6contato entre vetor e homem . As Américas 
possuem relatos de casos de dengue há mais de 
200 anos, com circulação mais ativa do vírus 
nos anos 60. A partir da década de 80 foram 
notificadas epidemias em diversos países, 
aumentando consideravelmente a magnitude do 
problema e esforços para o combate ativo tanto 
ao mosquito quanto ao vírus causador da 

7dengue . 
Nos últimos 15 anos (2000-2015) muitas 

formas de combate à doença foram criadas e 

aplicadas, como inseticidas, campanhas 
e d u c a t i v a s ,  a r m a d i l h a s ,  m o s q u i t o s 
geneticamente modificados ou infectados por 

8 - 1 0bactérias . Em 2014, a Organização 
Panamericana da Saúde (OPAS) lançou um 
novo plano estratégico de combate à dengue 
(2014 a 2019), substituindo o anterior (2008 a 

112013)  .
A mensuração de índices epidemiológicos 

de infestação é fundamental, pois ela ajuda na 
orientação e avanços necessários a curto e 

12longo prazo .
O objetivo desse artigo é correlacionar e 

projetar dados sobre a dengue nas Américas 
obtidos nos últimos 15 anos, bem como ser uma 
ferramenta comparativa para os próximos 
anos.

MÉTODO 

E x i s t e m  v á r i o s  ó r g ã o s  t a n t o 
governamentais quanto não governamentais 
que coletam dados relativos à dengue, que gera 
uma variedade de índices. Neste trabalho foi 
citada e comparada uma coleção de dados 
obtida no período de 2000 a 2015 a partir de 
ó rg ã o s  c o n s o l i d a d o s  d e  o b t e n ç ã o  e 
fornecimento dos mesmos, também não foi 
realizada a distinção entre os sorotipos da 
dengue (tipos 1, 2,3 e 4). 

Os dados possuem início em 01/01/2000 e 
final em 31/12/2015, o que visando estabelecer 
simetria de início e fim entre as fontes. Os 
cálculos foram realizados com auxílio do 
software Minitab® (versão 17), enquanto 
compilação e gráficos foram realizados em 
Microsoft Excell® (versão 2013).

Foram analisados dados de óbitos por 
dengue e casos confirmados, por meio de 
relatórios epidemiológicos anuais fornecidos 
pela OPAS; dados emitidos pelo Programa 
Global para Monitorar Doenças Infecciosas 
E m e rg e n t e s  ( P ro M E D )  e  S o c i e d a d e 
Internacional para Doenças Infecciosas (ISID). 
Por fim todos esses dados foram comparados 
com o avanço no número de publicações a nível 
global utilizando as plataformas Scopus, Web of 
Science, Biblioteca Virtual em Saúde, SciELO e 
Google Scholar. O buscador do Google Scholar 
se mostrou eficaz, pois incorporou as outras 
plataformas e eliminou as duplicidades. 

As análises de correlação foram realizadas 
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reportados x alertas emitidos. Em nenhuma das 
análises realizadas foram observadas 
correlações fracas, nulas ou negativas. 

Em média, cada óbito em virtude da dengue 
são reportados 200 casos, 92 publicações e 0,28 
alertas.

A análise de previsão foi feita em virtude do 
plano estratégico da OPAS ser datado de 2014 
até 2019. Esses dados podem ser importantes 
para um confronto entre o artigo e dados 
oficiais nos próximos anos. Vale ressaltar que a 
função de “prever” é apenas com base 
numérica e  h is tór ica,  e  não leva em 
consideração qualquer avanço no combate à 
dengue. Em números absolutos o número de 
casos de dengue deverá seguir a tendência 
linear: 2016 - 1.885.328 casos; 2017 - 
1.986.159 casos; 2018 - 2.086.991 casos e 2019 
– 2.120.540 casos (Figura 2).

A tendência de publicações anuais sobre 
dengue é de mais de 26 mil, em 2019 
ultrapassará os 30 mil conforme mostra a 
Figura 3.

7

utilizando o coeficiente de correlação de 
Pearson (r), que varia entre -1 e 1. O sinal 
indica a direção da correlação (negativa ou 
positiva), enquanto que o valor indica a 
magnitude: quanto mais perto de 1 mais forte é o 
nível de associação linear entre as variáveis 
segundo ALEXANDRE et al., 2014. De uma 
forma simples, correlações com valores r = 0 
até 0,09 indicam que não há relação linear entre 
as variáveis; r = 0,10 até 0,30, fraca; r = 0,40 
até 0,6, moderada; r = 0,70 até 1, forte relação 

13linear entre as variáveis .
O cálculo de previsão foi utilizado para 

basear a tendência dos dados históricos, a 
partir de uma série de tempo ou série temporal. 
Ele expressa de forma numérica o futuro, se o 
crescimento ou redução se mantiverem 
inalterados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período verificado, mais de 16 milhões 
de casos de dengue foram notificados. Desses, 
pouco mais de 8 mil culminaram em óbito. O 
número de casos é crescente a cada ano, assim 
como o número de óbitos reportados. Utilizando 
a função de correlação de Pearson (r), pode-se 
observar correlação positiva forte r=0,936 
entre o aumento do número de casos e de óbitos 
que pode ser observado na Figura 1. 

Semelhantemente, na correlação entre 
casos reportados x publicações houve também 
forte correlação r= 0,722. Existe correlação 
positiva moderada r=0,606 para casos 

Figura 1: Correlação Casos x Mortes por dengue nas 
Américas. Período: 2000-2015.

Nota: Barras representam casos, com seus números 
representados à esquerda. Linha representa mortes, com 
seus números representados à direita. 
Fonte: Os autores (2015) baseado em OPAS (2000 – 
2015).

Figura 2 : Casos reportados a OPAS de 2000 até 2015 e 
previsão dos próximos anos se mantidas as mesmas 
condições. 
Fonte: Os autores (2015) baseado em OPAS (2000-2015).

Figura 3 : Crescimento das publicações com o tema 
dengue, de 2000 a 2015 e anos seguintes projeção dos 
autores. 
Fonte: Os autores (2015) baseado em dados do Google 
Scholar.
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Foi observado que o número de casos e 
óbitos por dengue historicamente apresentou 
crescimento e tende a se elevar, assim como o 
número de publicações sobre o tema se eleva 
com for te  correlação e  tendência  de 
crescimento. Já para o número de alertas foi 
observada estabilização e projeção moderada 
para fraca de crescimento. 

Não foram encontradas referencias com 
projeção ou correlação para um confronto ou 
discussão do artigo, apenas artigos específicos 
sem detalhes com a relação numérica da dengue 
nas Américas.

CONCLUSÕES

Os dados apresentados são úteis como 
indicadores indiretos para o gerenciamento em 
serviços de vigilância nas Américas, bem como 
um parâmetro na averiguação de métodos de 
combate e prevenção. Esses dados apresentam a 
fundamental tarefa de mensurar os índices que 
demonstram a necessidade de alto esforço no 
combate e prevenção da dengue no continente 
americano. 
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RESUMO

Acidentes automobilísticos com crianças 
menores de 12 anos representam uma situação 
comum no Brasil. O presente estudo aborda os 
mecanismos de segurança na prevenção de 
agravos por acidentes automobilísticos com 
crianças menores de 12 anos.  Os estudos 
apontam que altas taxas de mortalidade com 
crianças menores de 12 anos são evitáveis com 
o uso de dispositivo de segurança. O uso de 
dispositivos de segurança encontrados na 
literatura variam de acordo com a massa, peso e 
altura da criança. O assento infantil, 
conversível, cadeirinha de segurança, assento 
de  e levação,  c into  de  segurança são 
dispositivos recomendados pela Associação 
Brasileira de Medicina e Tráfego e contribuem 

na prevenção de traumas e lesões nas crianças 
em casos de batidas, colisão ou desaceleração 
repentina.

ABSTRACT 

Automobile accidents with children under 
12 years of age represent a common situation in 
Brazil. This study addresses the security 
mechanisms in disease prevention by car 
accidents with children under 12 years. Studies 
indicate that high mortality rates with children 
under 12 years are preventable with the use of 
safety device. The use of safety devices found in 
the literature vary according to mass, weight 
and height of the child. Child seat, convertible 
safety seat, booster seat, seat belt devices are 
recommended by the Brazilian Medical 
Association and Traffic and can help to prevent 
trauma and injuries to children in case of 
strikes, collision or sudden deceleration.

INTRODUÇÃO

Acidentes  automobi l ís t icos  podem 
o c a s i o n a r  t r a u m a t i s m o s  a t é  m e s m o 
politraumatismos, ou seja, trauma em dois ou 
mais órgãos envolvidos. Os traumatismos são a 
principal causa de morte em crianças e 

1adolescentes . 
Entende-se por traumatismo uma ferida ou 

lesão intencional ou não intencional infligida 
ao corpo por um mecanismo contra o qual este 

1não pode proteger-se .
O s  t r a u m a t i s m o s  p o r  a c i d e n t e s 

automobilísticos podem acarretar a traumas 
abdominais  não penetrantes;  Trauma 

Dispositivos de segurança para crianças em veículos motorizados: 
Prevenção de morbi-mortalidade 

Safety devices in children in motor vehicles: morbidity and mortality Prevention

Palavras-chave: Dispositivo de segurança; veículos motorizados; criança. 
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cranioencefálico; Trauma torácico; Trauma 
raquimedular; Trauma musculoesquelético.

Traumas abdominais não penetrantes são 
definidos como outras causas que não sejam por 

1feridas por arma de fogo, arma branca . Este 
tipo de trauma envolve grande perda sanguínea, 
hemorragia, podendo evoluir para mortalidade 

2nas primeiras quatro horas após o acidente . A 
hemorragia é decorrente de lesões abdominais 

1como os órgãos, o fígado ou o baço .
Trauma cranioencefálico, é um trauma que 

envolve o crânio e, suas consequências são 
d e s d e  i n v a l i d e z  e  i n c a p a c i d a d e  a 
comprometimento no trabalho e atividades 

3sociais . 
“Os acidentes automobilísticos respondem 

pelo alto índice das lesões de face, seguida das 
lesões por agressão e ferimento por armas de 

3fogo” .
O trauma raquimedular, é decorrente de 

uma ação física sobre a coluna vertebral. 
Quando uma das 33 vértebras, posicionadas 
uma sobre as outras, que permitem a passagem 
de fibras nervosas ou medula, são lesionadas 
ocasiona a um déficit motor cervical ou e 
torácico e ou lombar, dependendo do tipo de 

3lesão: parcial ou total e a sua localidade .
Traumas de tórax correspondem por fratura 

em arcos costais do tórax ou caixa torácica, que 
quando lesionada acarretam em lesões nos 
pulmões, vasos sanguíneos, comprometendo a 
respiração e a circulação sanguínea do 
indivíduo. 

“As fraturas dos três primeiros arcos 
costais, da escápula e do esterno são 
responsáveis por 35% de mortalidade dos 
traumas torácicos por estarem relacionadas a 
traumas de grande energia, desenvolvendo 
lesões potencialmente graves em outros 
seguimentos do corpo como cabeça, pescoço, 
coluna cervical e torácica, pulmões e grandes 

4vasos” .
O traumatismo torácico por acidente de 

veiculo motorizado ou automobilístico é 
classificado como traumatismo fechado, 
resultante de uma pressão positiva infligida ou 
compressão súbita na parede torácica. O 
t r a u m a t i s m o  t o r á c i c o  p o r  a c i d e n t e 
automobilístico relaciona-se principalmente 
pela desaceleração, compressão, impacto 

1direto no tórax .
Traumas musculoesqueléticos relacionam-

se a fratura em ossos e lesões em tecidos moles, 
os  músculos ,  que podem acarretar  a 
cisalhamento de nervos, rupturas de vasos, 
fraturas ósseas, podendo ocasionar a 
complicações como hemorragias de grande 
volume, síndrome de embolia gordurosa ou 

1êmbolos gordurosos na corrente sanguínea .
4Dados do departamento de trânsito  

revelam que os acidentes de trânsito 
representam a principal causa de morte de 
crianças de 1 a 14 anos no Brasil. 

Em 2008 foram registradas 22.472 vítimas 
não fatais de acidentes de trânsito com idade 
entre 0 e 12 anos de idade e 802 vítimas fatais da 

5mesma faixa etária . 
4A Diretriz AMB  revela que nove a cada dez 

mortes em crianças poderiam ser evitadas com 
o uso do cinto de segurança ou a cadeirinha.

O cinto de segurança é um equipamento 
que tem a finalidade de proteger os ocupantes 
de um veículo em caso de um acidente. Quando 
o veículo sofre um impacto sobre ele, a 
finalidade do cinto de segurança é de não deixar 
que as pessoas venham a sofrer uma segunda 

6colisão, a estrutura do veículo .
O uso do cinto de segurança é obrigatório 

para condutores e passageiros em território 
nacional, exceto em situações regulamentadas 
no artigo 65 pelo CONTRAN: As crianças com 
idade infer ior  a  dez  anos  devem ser 

7transportadas nos bancos traseiros . Seu uso é 
bem questionado pelos motoristas porque em 
caso de incêndio ou queda num rio, não 
conseguiriam abandonar o veiculo; porém 
usando o cinto evitariam o trauma craniano, 

8estando mais ágil para sair do veículo .
Desse modo, é necessário ter conhecimento  

dos mecanismos de segurança na prevenção de 
agravos por acidentes automobilísticos com 
crianças menores de 12 anos.

OBJETIVOS

Entender a relação dos agravos de saúde 
por acidente automobilístico pelo não uso de 
dispositivos de segurança em crianças. Bem 
como, abordar a importância dos dispositivos 
de segurança na prevenção de morbidade e 
mortalidade em crianças.
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MATERIAL E MÉTODOS

 Trata-se de revisão da literatura com 
enfoque narrativo. A pesquisa compreendeu por 
etapas de elaboração da pergunta norteadora: 
A morbi-mortalidade dos acidentes de trânsito 
com crianças de 0 a 12 anos em veículos 
motorizados foram decorrentes do não uso ou 
uso incorreto dos dispositivos de segurança e, 
quais são os tipos de dispositivos de segurança 
existentes para essa etária?. A busca dos 
descritores em ciências da saúde (Decs): 
“acidente de trânsito”; “acidente de trânsito 
com criança” nos sites de busca Lilacs, Scielo e, 
por busca ativa no buscador alto vista. Os 
critérios de inclusão, que corresponderam por 
pesquisas originais e preferencialmente 
completas publicadas no período de 1990-2016, 
uma vez que a temática passou a ser abordada 
no meio científico a partir da década de 90; 
Limite crianças; Acidentes de trânsito; Faixa 
etária: criança, devido à população pesquisada 
ter como faixa etária menor que 12 anos; 
Artigos e livros que contemplassem acidentes 
automobilísticos com crianças e sua relação 
com os dispositivos de segurança como forma 
de prevenção morbi-mortalidade. Outros 

estudos foram incluídos para melhor 
entendimento do tema. Os critérios de exclusão 
compreenderam por artigos de revisões 
integrativas e sistemáticas com ou sem meta-
análise. As pesquisas encontradas foram 
analisadas conforme os critérios de inclusão e 
exclusão. Para o levantamento dos dados foi 
considerado a aplicação do instrumento de 
coleta de dados elaborado pelo autor.  

 RESULTADOS

Nas bases de dados eletrônicas foram 
encontrados artigos segundo o limite, 
descritores e ano. Foram identificadas 11 
pesquisas que atenderam aos pressupostos dos 
critérios de inclusão e exclusão das quais, 01 
e r a  p e s q u i s a  q u a n t i - q u a l i t a t i v a ,  0 6 
quantitativas, 04 qualitativas. 

Quanto a relação do ano de publicação, 02 
pesquisas corresponderam ao ano de 2013, 01 
pesquisa ao ano de 2012, 02 pesquisas no ano 
de 2008, 01 pesquisa no ano de 2006, 01 
pesquisa no ano de 2003, 01 pesquisa no de 
2001, 01 pesquisa no ano de 1999, 01 pesquisa 
no ano de 1993.

Quadro 1: Representação dos artigos encontrados no período de 1990-2016.  

Autor Ano Tema 
Campos e Júnior 2013 Mortalidade de crianças de 0 a 14 anos em decorrência de 

acidentes de trânsito no Brasil. 
Guerrero 2013 Mapeamento espaço-temporal de fatalidades no trânsito 

brasileiro de crianças de 0-14 anos. 
Loffredo  2012 Mortalidade infantil por acidentes de trânsito segundo 

região geográfica. 
Freitas et al 2007 Vítimas de acidentes de trânsito na faixa 

etária pediátrica atendidas em um hospital universitário: 
aspectos epidemiológicos e clínicos. 

Martins et al 2007 Morbidade e mortalidade por acidente de transporte 
terrestre entre menores de 15 anos no município de 
Londrina, Paraná. 

Carvalho 2008 Acidentes infantis: relatos de diretores e professores de 
ensino fundamental e análise do material didático. 

Montovani et al 2006 Etiologia e incidência das fraturas faciais em adultos e 
crianças: experiência em 513 casos. 

Pordeus 2003 Ações de prevenção dos acidentes e violências em 
crianças e adolescentes, desenvolvidas pelo setor público 
de saúde de Fortaleza, Ceará, Brasil. 

Barros et al 2001 Mortalidade por causas externas em crianças e 
adolescentes: tendências de 1979 a 1995. 

Faria e Braga 1999 Propostas para minimizar os riscos de acidentes 
de trânsito envolvendo crianças e adolescentes. 

Assis e Souza 1995 Morbidade por violência em crianças e adolescentes 
do município do Rio de Janeiro. 
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DISCUSSÃO

1 0 - 1 6  Muitos estudos têm avaliado as 
consequências graves causados por acidentes 
automobilísticos no Brasil, incluindo crianças. 

17-20Poucos estudos de fato , levantaram a relação 
dos casos de óbitos e morbidades em relação ao 
não uso ou uso incorreto dos dispositivos de 
s e g u r a n ç a  e m  c r i a n ç a s  e m  v e í c u l o s 
motorizados. Observa-se, um aumento de 
estudos científicos publicados relacionados ao 
tema, a partir do ano de 2005. Ressalta-se que 
no Brasil a cada ano 2,4 mil crianças com até 14 
anos de idade falecem por acidentes 

4automobilísticos . Estudar a relação entre o não 
uso dos dispositivos de segurança e mortes e 
traumas em crianças vítimas de acidentes 
automobilísticos é de extrema importância, uma 
vez que podem evitar óbitos e incapacidades. 
Outro fato a ser considerado, é que a divulgação 
nas mídias sociais e científica, dos tipos de 
dispositivos de segurança em crianças em 
veículos motorizados, também é de vital 
importância para contribuir na diminuição de 
morbi-mortalidades e gastos no setor público de 
saúde.

Considera-se criança no Estatuto da 
9Criança e do Adolescente de 1990 ; Art. 2º: “... 

a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade”.

10-22Estudos , constataram-se que crianças 
menores de 1 ano de idade como passageiras em 
automóveis apresentam taxa de mortalidade de 
10,18 (por 1,000,000). Os autores ressaltam 
quanto a elaboração de campanhas educativas 
como forma de promoção e prevenção de morbi-
mortalidade.

17Estudo  com crianças de 0 a 14 anos no 
período de 1996, 1999, 2005, 2008, 2010 foi 
verificado 12.677 mortes nas regiões norte, 
nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, com maior 
prevalência a região sudeste com total de 52% 
de óbitos no ano de 1996. 

21Estudos  com crianças de faixa etária de 0 
a 14 anos foram registrados 1951 vitimas fatais 
no ano de 1997 e 35.227 vitimais não fatais no 
mesmo ano.

22Em estudos  foram encontradas 668 casos 
de acidentes automobilísticos com crianças 
menores de 15 anos, no período de 1 de Janeiro 
a 31 de Dezembro de 2001. Já em estudos de 

23Assis e Souza  verificaram 2943 casos de 
morbidade no ano de 1990.

1 9Autores  verificaram 156 óbitos de 
crianças entre 0 a 14 anos no ano de 2010.

18Um estudo , realizado nos Estados Unidos 
com 2000 crianças, revelou que parte das 
mortes de crianças menores de um ano e 
menores de dez anos por veículos motorizados 
estavam relacionadas pelo o não uso de algum 
dispositivo de segurança.

20Em outro estudo  realizado na Suécia no 
período de 1970 a 1996, foi constatado a 
diminuição de 2,8% por ano, nas taxas de 
mortalidade através do uso de dispositivos de 
s egurança  em  c r ianças  em  ve í cu lo s 
motorizados. 

Os dispositivos de segurança e a cadeirinha 
contribuem para prevenção de traumas e lesões 
nas crianças em casos de batidas, colisão ou 

4desaceleração repentina .
Ferimentos fatais envolvendo crianças por 

veículos motorizados representam uma 
18situação comum em muitos países do mundo . 

Cabe lembrar que os dispositivos de 
segurança como forma de prevenção para 
crianças é regulamentada pelo Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) e Resolução do 

4Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) . 
Segundo a  car t i lha  segurança no 

transporte veicular de crianças, elaborado pela 
4Diretriz AMB , os dispositivos de segurança 

voltados para criança relaciona-se a faixa 
etária, peso e altura, classificada em 5 grupos 
de massa, conforme Tabela 1.

Existem diversos tipos de dispositivos ou 
sistemas de retenção de segurança para 
crianças, dentre eles o assento infantil, assento 
conversível, cadeirinha de segurança, assento 
de elevação, cinto de segurança, conforme 

Grupo de Massa Adequação para a criança 

Grupo de Massa O Até 10 kg, altura aproximada 0,72 m, até 9 meses de 
idade 

Grupo de Massa O+ Até 13 kg, altura aproximada 0,80 m, até 1 ano de idade. 

Grupo de Massa I De 9 kg até 18 kg, altura aproximada 1,00 m, até 2 anos e 
8 meses de idade. 

Grupo de Massa II De 15 a 25 kg, altura aproximada 1,15 m, até 5 anos de 
idade.  

Grupo de Massa III De 22 kg a 36 kg, altura aproximada 1,30 m, até 10 anos 
de idade. 

 4Fonte: Diretriz AMB .

Tabela 1: Relação de grupos de massa segundo peso e 
altura da criança
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Quadro 1.
 De um modo geral, os dispositivos de 

segurança devem obter certificação de que os 
mesmos foram aprovados nos testes exigidos 
pelas normas técnicas, ou seja, selo de 
conformidade e órgão certificador.

Assento Infantil

Assento infantil ou conchinha (Figura 1), 
bebê-conforto ou infant seat é indicado quando 
o bebê não consegue equilibrar a cabeça e 
sentar-se, deve ser usado desde o nascimento, 
até pelo menos, a criança completar um ano de 
idade. 

O assento deve ser instalado com leve 
inclinação no sentido oposto ao da posição 
normal dos bancos do veículo, devendo ser 
presa sempre de costas para os bancos 
dianteiros. Esta posição evita que a cabeça da 
criança sofra impacto em casos de colisões ou 

4até mesmo freadas bruscas .

Assento Conversível

O assento conversível (Figura 2) é 
recomendado para crianças que ainda não 
completaram um ano de idade e que pesem até 
13 kg. Esse tipo de assento é maior que o assento 

4infantil, com suporte para a cabeça mais alto

Cadeirinha de Segurança

Cadeirinha de segurança ou forward-
facing seat, é recomendada quando a criança 

possui pleno controle do pescoço e da cabeça, 
sendo utilizado a partir de 1 ano de idade até 4 
anos, ou aproximadamente 18 kg. Deve ser 
instalada voltada para a frente do veículo e 
mantida preferencialmente na posição central 
do banco traseiro, caso este local for equipado 

4com cinto de segurança de 3 pontos .

Assento de Elevação

Assento de elevação ou booster. Indicado 
para crianças em que o uso da cadeirinha se 
tornou pequena para a mesma e que ainda não 
tenha alcançado altura suficiente para o uso de 
cinto de segurança do veículo. Seu uso é 
aconselhado até a criança atingir 36 kg. Seu 
posicionamento no veículo, caso o mesmo não 
tenha cinto de segurança de três pontos na 
posição central do banco traseiro, o assento de 
elevação deverá ser instalado nas posições do 
banco de trás. 

Cabe dizer, que é perigoso que uma criança 
que ainda não atingiu o peso e/ou tamanho 
ideal deixe de usar a cadeira de elevação e 
passe a utilizar somente o cinto de segurança do 

4veículo . 

Cinto de Segurança

Cintos de segurança infantis que são 
fabricados para serem instalados isoladamente 
no veículo não obtiveram aprovação em testes 
dinâmicos, o que pode predispor a criança a 

4riscos de vida .
Os cintos de segurança dos automóveis 

foram projetados para adultos. Crianças e 
adolescentes geralmente não se adaptam ao 
cinto de segurança do veículo até atingirem a 
estatura mínima de 1,45 m, aproximadamente 
aos 10 anos de idade. Normalmente, só depois 
de atingir a estatura de 1,45 m., a criança 

4consegue usar o cinto como os adultos .
Recomenda-se, no entanto, que o uso do 

c in to  de  s egurança  na  c r iança  se ja 
corretamente, ou seja, a faixa transversal 
deverá passar sobre o ombro e diagonalmente 
pelo tórax, e a faixa abdominal deverá ficar 
apoiada nas saliências ósseas do quadril ou 
sobre a porção superior das coxas. O uso de 
cinto de segurança de três pontos em crianças 
maiores transportadas no banco traseiro reduz 
em 50% chances de fraturas de coluna, cabeça e 

4ferimentos abdominais .
7Segundo Denatram , estudos demonstram 

Figura 1: Posicionamento correto do assento infantil.

Figura 2: Posicionamento correto do assento conversível.
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que crianças soltas no banco traseiro sem 
nenhum tipo de dispositivo de segurança, 
correm sérios riscos de serem jogadas para 
frente e de atingir os ocupantes dos bancos 
dianteiros. Dependendo da intensidade, podem 
ser lançadas contra o pára brisas ou o painel do 
bordo, sofrendo impactos em diversas partes do 
corpo, inclusive a zona frontal/cabeça, vide 
Tabela 2.

Sugere-se, que sejam realizados novos 
estudos em pronto socorros e na área pré 
hospitalar, em relação à acidentes fatais e 
politraumas em crianças do não uso de 
dispositivos de segurança ou o uso incorreto 
destes em veículos motorizados.

O presente estudo tem limitações, devido ao 
fato que poucos estudos, reportavam-se a 
relação dos casos de morbi-mortalidade 
pediátrica por acidentes automobilísticos pelo o 
não uso ou o uso incorreto de dispositivos de 

segurança em crianças.

CONCLUSÕES

Os estudos revelaram altas taxas de 
mortalidade entre crianças menores de 10 anos 
de idade na condição de passageira em carros 
motorizados. Ter conhecimento do uso de 
dispositivos de segurança em crianças em 
veículos motorizados e, a utilização dos 
mesmos, é de vital importância para a 
prevenção de morbi-mortalidade das mesmas. 
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ASSENTO 
INFANTIL 
 
Grupo de massa 
O 

Até 9 kg; 
Aproximadamente 
até 1 ano de idade. 

Instalado no sentido inverso ao da posição 
normal do banco do veículo, de costas para 
a via, mantida preferencialmente a posição 
central do banco traseiro, sempre que for 
possível uma boa fixação. 

ASSENTO 
CONVERSÍVEL 
 
Grupo de massa 
O+/I 

De 9 kg até 18 kg; 
Cerca de 1 a 4 
anos 
de idade. 

Para crianças com peso maior que 
9 kg, mas que ainda não completaram 
1 ano de idade, o dispositivo deverá ser 
sempre instalado de costas para a via. Até 
13 kg e cerca de 18 meses, para maior 
segurança, o dispositivo poderá continuar a 
ser instalado de costas para a via. Após 
estes limites o equipamento deverá ser 
instalado de frente para a via. 

CADEIRINHA DE  
SEGURANÇA  
Grupo de massa I  

De 9 kg até 18 kg; 
Cerca de 1 a 4 
anos de idade 

Instalada na posição vertical de frente para a 
via, mantida preferencialmente 
a posição central do banco traseiro, sempre 
que for possível uma boa fixação. 

 
ASSENTO DE 
ELEVAÇÃO  
 
Grupo de massa II 
e III  

De 18 kg até 36 kg; 
Booster seat Cerca 
de 4 a 10 anos de 
idade 

A cadeirinha tornou-se pequena para 
a criança que ainda não alcançou altura 
suficiente para utilizar o cinto de segurança 
do automóvel. Ajustado 
ao banco traseiro, permite que o cinto 
de segurança fique colocado na posição 
correta no corpo da criança. Deverá ser 
fixado com cinto de 3 pontos. É 
recomendado utilizar um assento com 
encosto regulável. 

CINTO  
DE SEGURANÇA  
DO VEÍCULO  

Mais de 36 kg; 
mínimo 1,45 m; a 
partir dos 10 anos 

A faixa transversal deve passar sobre o 
ombro e diagonalmente pelo tórax e a faixa 
abdominal deve ficar apoiada nas saliências 
ósseas do quadril ou sobre a porção 
superior das coxas. 

 4Fonte: Diretriz AMB .

Quadro 1: Relação de dispositivos de segurança para crianças.

Fonte: Diretriz AMB4.

Tabela 2: Relação impacto e probabilidade de ocorrência
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RESUMO

Introdução: O Papilomavírus Humano 
(HPV) é o nome dado a um grupo de vírus que 
inclui mais de 100 subtipos, capazes de 
provocar lesões na pele ou mucosa. Os subtipos 

são classificados de acordo com o grau 
potencial de lesão a ser provocado no 
hospedeiro, podendo ser subtipos de alto risco 
ou baixo risco. Os subtipos mais comuns são os 
6 e 11, de baixo risco, e 16 e 18, de alto risco. 
Atualmente, encontra-se no mercado duas 
vacinas preventivas contra estes sorotipos do 
vírus: a bivalente, contra os sorotipos 16 e 18, e 
a quadrivalente, contra os sorotipos 6, 11, 16 e 
18. A vacinação é gratuita para determinados 
grupos e faixas etárias, mas ainda encontra-se 
estigmatizada pela população, encontrando 
resistência para ser implementada com 
eficácia. Metodologia: Foi entrevistado um 
grupo 100 de mulheres sexualmente ativas, 
independente da idade, maiores de 18 anos, 
pacientes do serviço ambulatorial do Hospital 
Universitário da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí. As pacientes responderam a um 
questionário, que posteriormente foi submetido 
à análise estatística. Resultados: Das 100 
mulheres que responderam ao questionário 5  
declararam não aderir a vacinação contra o 
HPV. Dentre as 95 mulheres favoráveis a 
vacina, 40% se preveniam contra DSTs. Todas 
as entrevistadas sabiam o que era o exame de 
papanicolau. Do total de mulheres abordadas, 
90% deixariam suas filhas em idade sexual 
tomarem a vacina. Destas, 4,44% são 
desfavoráveis à vacinação. Discussão: A 
maioria das mulheres afirmou ter uma vida 
sexual ativa e, paradoxalmente, não ter o vírus 
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do HPV. Esse dado soa contraditório já que a 
vida sexual contribui para a disseminação do 
v í r u s .  I s s o  i m p l i c a  n o  p r o v á v e l 
desconhecimento da doença, sendo que muitas 
poderiam ter o agente viral sem estarem cientes 
disso. O estudo demonstrou que poucas 
entrevistadas sabiam o que era o HPV e qual 
doença ele causava, assim como qual era o 
agente etiológico do câncer de colo uterino. 
Observou-se também relevância do custo da 
vacina como fator influente na adesão 
populacional, com p<0,01.

ABSTRACT

Introduction: The human papilloma virus 
is the name assigned to a virus group that 
include more than 100 subtypes, capable of 
provoking injury to the skin or mucosa. Subtypes 
are classified according to the potential damage 
to the host caused, can be high-risk subtypes or 
low risk subtypes. The most common subtypes 
are 6 and 11, low risk, and 16 and 18, high-risk. 
Currently, exist in the market two preventive 
vaccines against these virus serotypes: the 
bivalent against serotypes 16 and 18, and the 
quadrivalent against serotypes 6, 11, 16 and 18. 
Vaccination is free for certain groups and age 
groups, but is still on stigmatized by the 
population, finding strength to be implemented 
effectively. Metodology: Interviewed a group of 
100 sexually active women, regardless of age 
older than 18 years, outpatients at the 
University Hospital of Jundiaí Medical School. 
The patients answered a questionnaire, which 
was then subjected to statistical analysis. 
Results: Of the 100 women who responded to 
the questionnaire 5 declared not adhere to HPV 
vaccination.among the 95 women who agree to 
vaccination, 40 % adopt methods of prevention 
against STDs. All women had knowledge about 
Pap smears. 90% of women leave their 
daughters in sexual age take the vaccine. Of 
these 4.44% are against  vaccination. 
Discussion: Most women reported having an 
active sex life and, paradoxically, they say they 

do not have the HPV virus. This sounds 
contradictory, since sex contributes to the 
spread of the virus. This implies the probable 
ignorance of the disease, and that many could 
have the viral agent without being aware of it. 
The study showed that few women knew the HPV 
virus and what disease caused by it, and what 
was the causative agent of cervical cancer. It 
was also observed incidence of the cost of the 
vaccine as an important factor in adhesion 
population, with p < 0.01. 

INTRODUÇÃO

O Papilomavírus Humano (HPV) é o nome 
dado a um grupo de vírus que inclui mais de 100 
subtipos, capazes de provocar lesões na pele ou 

1,2mucosa . Sabe-se que o HPV é o causador do 
câncer de colo de útero e também relaciona-se a 

3vários outros tipos de câncer   Recente revisão 
4da literatura  estimou prevalência de HPV em 

32,1% entre 576.281 mulheres, variando de 
42,2% nos países em desenvolvimento a 22,6% 
nos desenvolvidos. Estima-se que nove a 10 
milhões de pessoas tenham o vírus e que 

5ocorram 700 mil novos casos por ano . 
O HPV enquadra-se no grupo das doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), sendo 
facilmente disseminado através de relações 
sexuais desprovidas de métodos preventivos. 
Atualmente, é uma das DSTs de maior 

1,6relevância epidemiológica no mundo . Estima-
se que sua prevalência seja em torno de 10% a 
20% da população mundial sexualmente ativa, 
sendo registrados no Brasil, anualmente, em 

1,7,8,9torno de 137 mil novos casos .
O HPV apresenta demasiados subtipos, 

classificados de acordo com o grau potencial de 
lesão a ser provocado no hospedeiro, podendo 
ser subtipos de alto risco e baixo risco. Dentre 
os subtipos de alto risco temos: 16, 18, 31, 33, 
45, 58 e outros, podendo estar associados à 
carcinogênese de colo uterino. Já dentre os 
subtipos de baixo risco temos, por exemplo: 6 e 
11, associados, na maioria dos casos, à 

1,2,6,7,9,10,11condilomas  e papilomas . 
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Os indicadores epidemiológicos do HPV e 
as inúmeras potenciais lesões, dentre elas o 
câncer  de  co lo  u t e r ino ,  l e varam ao 
desenvolvimento de algumas vacinas contra os 

1 , 2 , 9s u b t i p o s  v i r a i s .  As  d u a s  v a c i n a s 
(quadrivalente, aprovada em 2006 e bivalente, 
a p r o v a d a  e m  2 0 0 8 )  e s t a v a m ,  a t é 
2013,disponíveis apenas no setor privado de 

5saúde no Brasil . A quadrivalente imunizava 
contra os subtipos 16 e 18, de alto risco, e contra 
os subtipos 6 e 11, de baixo risco, porém 
causadores de condilomas e outras lesões 
incômodas. A bivalente esta relacionada apenas 
aos subtipos de alto risco, 16 e 18.

A t u a l m e n t e ,  a l g u n s  m u n i c í p i o s 
implementaram a vacinação gratuita de jovens 
em escolas públicas e privadas. Contudo, em 
muitas regiões ainda existe demasiada 
resistência à vacinação. Soma-se a isso, em 
muitos casos, o desconhecimento da vacina e do 
método preventivo, seja por meio da imunização 
ou do uso de preservativos contra DSTs, o que 
justificaria, em várias situações, a alta 
prevalência entre indivíduos na fase sexual 

2,5ativa .
Outro obstáculo à prevenção é a vacinação 

centralizada no gênero feminino, excluindo da 
imunização jovens possíveis transmissores do 
HPV. Ademais, a vacinação, em muitos países, 
enfrenta um consenso, pré-estabelecido, de que 
apenas jovens devem ser alvos da vacinação, 
permitindo, novamente, que em muitos casos 

2,5não haja adequada prevenção . 
Para muitos sistemas de saúde a vacinação 

acarretaria elevada onerosidade e atenta 
vigilância epidemiológica para que o usuário 
do sistema aderisse às doses necessárias de 
imunização. Esses fatores, dentre outros, 
atualmente fazem da vacinação gratuita uma 
esfera restrita a determinados setores da 

2,5sociedade . 
Poucos artigos retratam o conhecimento da 

população acerca da vacinação. Embora a 

etiologia do HPV seja bem conhecida, ainda há 
m u i t o  a  s e r  c o m p re e n d i d o  s o b re  o 
conhecimento da sociedade acerca deste vírus e 
a prevenção de sua patogenia. 

OBJETIVO

Analisar o conhecimento de mulheres 
usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) 
sobre a vacinação preventiva contra o 
Papilomavírus humano (HPV).

METODOLOGIA

Foi entrevistado um grupo 100 de mulheres 
sexualmente ativas, independente da idade, 
maiores de 18 anos, pacientes do serviço 
ambulatorial do Hospital Universitário da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí.

Parte 1: As pacientes responderam 
primeiramente um questionário retratando a 
idade que possuíam no momento da pesquisa e 
em qual estado civil se encontravam. As 
pacientes foram divididas entre as faixas etárias 
até 21 anos, entre 21 e 40 anos, e acima de 40 
anos. De maneira semelhante foram divididas 
segundo os seguintes estados civis: casada, 
solteira, separada, viúva. As pacientes de uma 
mesma faixa etária foram divididas em dois 
grupos: as que aceitariam a vacinação 
preventiva contra o papilomavírus humano, e as 
que não aceitariam tal procedimento médico. 
Essa mesma divisão foi feita para as pacientes 
que apresentavam um mesmo estado civil. 

Parte 2: As pacientes foram questionadas 
se aceitariam a vacinação preventiva contra o 
HPV. As respostas foram separadas em dois 
grupos: “sim” e “não”. 

Passo 3: Em seguida as pacientes 
responderam a um questionário de 10 
perguntas referentes aos conhecimentos prévios 
que tinham sobre o HPV e o câncer de colo 
uterino, assim como seus hábitos sexuais. 
Também foram interrogadas sobre a vacinação 
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preventiva contra o vírus. As respostas também 
foram divididas em dois grupos: “sim“ e “não”.

A primeira pergunta foi referente ao 
conhecimento sobre o HPV. Foi feito o seguinte 
questionamento: “você sabe o que é HPV? As 
pacientes responderam a questão e foram 
divididas segundo a opção de resposta: “sim” 
ou “não”. 

As demais perguntas foram, também, 
objetivas, tendo como opção as alternativas 
“s im”  e  “não” .  As  pegun tas  fo ram, 
sucessivamente, da segunda até a décima, as 
seguintes: “você sabe o que é o exame de 
papanicolau?”; “Você sabe a importância do 
exame de papanicolau”?; “você acha 
importante o controle do HPV?”; “você tem 
uma vida sexual ativa?”; “você se previne de 
doenças sexualmente transmissíveis?”; “você 
já teve HPV?”; “acha importante uma vacina 
preventiva contra HPV?”; “você tomaria uma 
vacina mesmo não sendo gratuita?”; “você 
deixaria sua filha em idade sexual tomar essa 
vacina?”. As respostas foram agrupadas para 
análise estatística. Obteve-se dois grupos: os 
favoráveis a vacinação e os não favoráveis. 
Para cada grupo foi feita a análise quantitativa 
das respostas diante do questionário de 10 
perguntas, ou seja, quantas optaram pela 
resposta “sim” e quantas optaram pelo “não” 
no momento de responder a uma das perguntas 
do questionário.   As respostas foram 
submetidas ao teste exato de Fisher, para 
cálculo dos valores de “p”. 

Resultados

Das 100 mulheres que responderam ao 
ques t ionár io  empregado no  Hospi ta l 
Universitário da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí 5  declararam não aderir a vacinação 
contra o HPV. Destas, 3 eram solteiras e 2 
casadas. Ainda referente a esse grupo, 1 
apresentava idade na faixa etária de até 20 
anos, 3 na faixa de 21 a 40 anos e apenas 1 

acima dos 40 anos.

Do grupo entrevistado, 95 mulheres se 
declararam favoráveis a vacinação, estando 
dispostas a tomar a dose preventiva. Destas, 70 
eram casadas, 20 solteiras, 4 separadas e 
apenas 1 viúva. Deste grupo, 16 tinham até 20 
anos, 61 de 21 a 40 anos e 18 acima de 40 anos. 

Embora a rejeição à vacinação seja 
praticamente equivalente entre o grupo de 
mulheres casadas e o grupo de mulheres 
solteiras, percebe-se uma preponderância 
percentual de aceitação à vacinação no grupo 
de mulheres casadas. 

Outro destaque no quesito rejeição à 
vacinação é o percentual entre as faixas etárias, 
sendo que mulheres de até 20 anos e acima de 40 
representam o percentual de maior rejeição.

Percentual de rejeição à vacinação entre 

mulheres casadas e solteiras
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Percentual de rejeição à vacinação de acordo 

com faixas etárias

  

Quando indagadas sobre o que seria o 
exame Papanicolau, 100% das mulheres 
souberam referir corretamente sobre o que se 
tratava o termo perguntado. É interessante 
notar que embora algumas mulheres não 
saibam identificar o agente etiológico (HPV) do 
câncer de colo de útero, 100% delas sabe da 
existência do nome e do exame diagnóstico para 
esta patologia, assim como da importância da 
realização do exame.

Quando questionadas sobre a importância 
do controle do HPV, apenas uma das mulheres 
abordadas se mostrou contrária a esse tipo de 
método preventivo. 

 Das mulheres entrevistadas 65 não 
souberam dizer o que é o HPV. 
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Entretanto, apenas 4 mulheres das que não 
sabiam responder o que é HPV recusaram 
participar da vacinação contra o vírus. A 
aceitação aumenta no grupo que sabe 
identificar o HPV como vírus, agente etiológico 
de algumas patologias. Interessantemente, a 
maioria das mulheres não soube responder o 
que é HPV.  

Contudo, 95% de todas as entrevistadas era 
favorável a vacinação. Entre as mulheres 
entrevistadas todas tinham vida sexual ativa, 
sendo que delas eram contrárias a vacinação 
contra HPV. Destas, apenas 40% se previnem 
contra doenças sexualmente transmissíveis 
(DSTs). Das mulheres favoráveis à vacinação, 
60% se previnem contra DSTs, sendo que 4 não 
adotam nenhum método preventivo.

Tanto entre as mulheres favoráveis 
vacinação quanto entre as desfavoráveis o 
percentual  de não adesão à métodos 
preventivos de DSTs foi de 40%. Esse dado 
sustenta hipóteses de que a os grupos que 
aderem à vacinação não são devidamente 
orientados, evidenciando que em muitos casos a 
adesão à  métodos  prevent ivos  não é 
acompanhada cuidados preventivos na vida 
sexual. Outra constatação é que a vacinação, 
isoladamente, não permite o combate efetivo a 
infecção contra HPV, já que um percentual 
considerável ainda se mostra vulnerável a 
infecção sexualmente, muitas vezes a sorotipos 
não englobados na vacina.

Aceitação de usuárias do SUS à vacinação preventiva contra HPV  - Raphael Cruz Seabra Prudente e cols.
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populacional que evita os programas 
preventivos. Deste, as mulheres solteiras, que 
realizam sexo com parceiros distintos 
apresentam um grande potencial para 

5disseminação do vírus HPV .“A faixa etária 
mais acometida de câncer de colo uterino é 
entre 25 e 60 anos; entretanto, os adolescentes 
c o n s t i t u e m  u m a  p o p u l a ç ã o  d e  a l t a 
vulnerabilidade para este agravo na medida em 
que o início da vida sexual os aproxima de 
problemas de saúde da esfera reprodutiva e 

13-15sexual ”.
Diante do questionamento, a maioria das 

mulheres afirmou ter uma vida sexual ativa e, 
paradoxalmente, não ter o vírus do HPV. Esse 
dado soa contraditório já que a vida sexual 
contribui para a disseminação do vírus. Isso 
implica no provável desconhecimento da 
doença, sendo que muitas poderiam ter o agente 
viral sem estarem cientes disso.

Também verificou-se a relutância de 
mulheres casadas para a vacinação, com valor 
de p=1. Sabe-se, entretanto, que vários fatores 
influenciam em tal resistência, como a religião e 
a pretensão em afirmar que encontram-se em 
relacionamentos estáveis, o que, segundo tais 
mulheres, seria o suficiente para inviabilizar a 
transmissão de agentes etiológicos. 

Esperadamente, este estudo demonstrou 
que poucas entrevistadas sabiam o que era o 
HPV e qual doença ele causava, assim como 
qual era o agente etiológico do câncer de colo 
uterino. Dado o desconhecimento do vírus e sua 
fisiopatologia, entende-se o porquê do 
desconhecimento da vacinação ser um método 
preventivo efetivo. Entretanto, a maioria sabia 
descrever o que era o câncer de colo uterino e 
quais  os  exames  necessár ios  para  a 
investigação dessa neoplasia. 

No grupo de mulheres entrevistadas 
também observou-se relevância do custo da 
vacina como fator influente na adesão 
populacional, com p<0,01. Osis MJD, em seu 
trabalho intitulado “Conhecimento e atitude de 
usuários do SUS sobre o HPV e as vacinas 
disponíveis no Brasil”, publicado em 2014, 
descreve também a escolaridade como fator 
influente no conhecimento sobre a vacinação 
contra o papilomavírus. Cirino et al, em seu 

C u r i o s a m e n t e ,  t o d a s  e l a s  a c h a m 
importante a vacina preventiva contra o HPV, 
sendo que apenas 5% delas teve HPV.

Quando questionadas se tomariam a vacina 
caso não fosse gratuita, 29% disseram que não 
adeririam ao método.

É válido notar que 90% deixariam suas 
filhas em idade sexual tomarem a vacina, sendo 
q u e  a p ro x i m a d a m e n t e  4 , 4 4 %  d e s t a s 
desfavoráveis à vacinação.

DISCUSSÃO

E m b o r a  d i v e r s a s  t e n t a t i v a s  d e 
aprimoramento no programa de vacinação 
contra o papiloma vírus tenham sido feitas nos 
ú l t imos  anos  a inda  ex i s t e  um grupo 
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trabalho intitulado “Conhecimento, atitutes e 
práticas na prevenção do colo uterino e HPV em 
adolescentes” também demonstra que a 
escolaridade dos pais é determinante na 
aderência ou não do exame papanicolau. Em 
um grupo de 97 pessoas que fizeram o exame foi 
demonstrado que para p<0,01, as que possuíam 
pais com escolaridade mais alta já haviam 
realizado o procedimento..

É válido ressaltar que em 2014 o Brasil 
iniciou uma estratégia de imunização centrada 
em escolas públicas, para meninas de 9 a 13 
anos. Até setembro de 2014 duas doses da 
vacina quadrivalente foram administradas, 
abrangendo uma taxa de 80% da população 

12estimada a ser vacinada .
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RESUMO

Homem de 32 anos previamente hígido com 
antecedente de drogadição, apresenta parada 
cardiorrespiratória (PCR) com ritmo de 
fibrilação ventricular em ambiente extra-
hospitalar revertida após 15 minutos por equipe 
de socorro com manobras de ressuscitação 
cardio-pulmonar (RCP) e desfibrilação 
cardíaca, segundo protocolo de Suporte 
Avançado de Vi da (ACLS). Encaminhado a 
serviço de referência, onde apresenta outra 
PCR em atividade elétrica sem pulso (AESP) 

com retorno a ritmo sinusal após 10 minutos de 
RCP. Evolui com instabilidade hemodinâmica, 
sendo necessário uso de vasopressores. 
Paciente é encaminhado a unidade de terapia 
intensiva (UTI). Permaneceu internado por 15 
dias sendo realizado investigação de causas de 
fibrilação ventricular como doença arterial 
c o ro n a r i a n a ,  h i p e r t e n s ã o  a r t e r i a l , 
valvulopatias, distúrbios hidroeletrolíticos e ou 
hormonais. Como parte da investigação, 
solicitado ecocardiograma que evidenciou 
alteração estrutural das fibras musculares 
cardíacas, sugestiva de cardiomiopatia 
hipertrófica. Consequentemente, foi indicado 
uso de cardio-desfibrilador implantável (CDI) 
para prevenção secundária de morte súbita.

ABSTRACT

32-year-old man previously healthy with a 
h i s t o r y  o f  d r u g  a d d i c t i o n ,  p re s e n t s 
cardiopulmonary arrest (CPA), with ventricular 
fibrillation in non-ho spital environment. After 
15 minutes, receives appropriate cardiac care 
from emergency room team which start 
cardiopulmonary resuscitation (CPR) and 
cardiac defibrillation, following the ACLS 
protocols. Routed to reference cardiac care 
service, where he presents another CPA with 
pulseless electrical activity (PEA), with return 
to sinus rhythm after 10 minutes of CPR. Pacient 
evolution with hemodynamic instability, 
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demanding vasopressors. Pacient routed to the 
intensive care, where it remained hospitalized 
for 15 days, which was investigated causes of 
ventricular fibrillation such as acute or chronic 
coronary artery disease, hypertension, valvular 
heart disease, electrolyte or hormonal 
anormalities, until he was submitted to 
echocardiography where was evidenced 
structural change of heart muscle fibers, 
suggesting hypertrophic cardiomyopathy. 
Consequently was done implantation off 
cardioverter-defibrillator (ICD) process for 
secondary sudden death avoidance.

 
INTRODUÇÃO

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é a 
doença cardíaca de origem genética mais 

1comum . Caracterizada por obstrução da via de 
saída do ventrículo esquerdo com hipertrofia 
septal assimétrica e importante desarranjo das 

2fibras musculares ventriculares . Doença 
autossômica dominante que afeta igualmente 
homens e mulheres com prevalência de 0,2% da 
população geral e 0,5% entre os portadores de 

1cardiopatia . Pode se manifestar desde a forma 
assintomática até as apresentações mais 
graves. Os sintomas mais frequentes são a 
dispneia, angina e palpitações (mais de 50% 

2dos pacientes) . Por vezes a morte súbita é a 
primeira e última manifestação da doença e é 
tema de grande interesse por permanecer como 
causa  pr inc ipa l  de  mor te  súb i ta  em 
adolescentes e adultos jovens, especialmente 

1-3em atletas . 
O diagnóstico clínico dos pacientes com 

CMH baseia-se, fundamentalmente, na 
demonstração de hipertrofia ventricular na 
ausência de fatores cardíacos ou sistêmicos que 

2a justifiquem . O ecocardiograma é o método 
que confirma o diagnóstico e ainda permite 
avaliações para uma série de tomadas de 
decisão. Recentemente a literatura vem 
consolidando métodos mais acurados para o 

1diagnóstico como a ressonância magnética .
 

OBJETIVOS

Relato de caso de cardiomiopatia 
hipertrófica e morte súbita cardíaca.

 
MATERIAL E MÉTODOS

Paciente masculino, 32 anos de idade, 
solteiro, branco, natural e procedente de 
Jundiaí, trabalhador de oficina de bicicleta. 
Previamente hígido, apresentou episódio de 
síncope durante esforço físico (pedalar). 

Avistado no local por populares que 
acionaram o serviço de urgência chegando ao 
local em aproximadamente 5 minutos. 
Encontrado pela equipe de socorro em PCR, 
ritmo de Fibrilação Ventricular. Realizada 
desfibrilação e manobras de ressuscitação 
cardio-pulmonar com retorno ao ritmo 
cardíaco espontâneo após 15 minutos. 

Na chegada em serviço de referência, 
apresentou nova PCR, em AESP revertida após 
10 minutos de RCP. Na chegada a sala de 
emergência, apresentava-se em mal estado 
geral com perfusão periférica lentificada, 
instável hemodinamicamente (pressão arterial 
inaudível) sob intubação orotraqueal com bolsa 
valva-máscara, frequência cardíaca 90 
batimentos por minuto. À ausculta cardíaca: 
bulhas rítmicas normofonéticas com sopro 
sistólico panfocal 5+/6+, predominantemente 
em borda esternal esquerda alta. Ausculta 
pulmonar com murmúrio vesicular presente e 
estertores creptantes e roncos até ápices em 
ambos hemitórax sem abaulamentos ou 
retrações. Abdome plano, sem qualquer 
alteração. 

Extremidades frias, mal perfundidas, tempo 
de enchimento capilar maior que 4 segundos, 
sem edema e sem sinais de trombose venosa 
profunda. Ao exame neurológico, paciente sem 
sedação sem resposta motora, verbal e ocular. 
Solicitada presença de familiares que negaram 
sintomas prévios relatados pelo paciente como 
taquicardia, sincope ou dor torácica aos 
esforços, negaram comorbidades conhecidas e 
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história de morte súbita na família. Referiram 
histórico de drogadição (maconha) há mais de 
cinco anos, tabagismo aproximadamente 40 
anos/maço, etilismo social e prática diária de 
exercícios físicos. Negaram uso de medicação, 
alergias ou cirurgias prévias. 

Referiram como antecedente familiar, pai 
portador de cardiopatia sem etiologia definida 
com implante de marcapasso aos 40 anos e mãe 
hipertensa. Sobrinha faleceu aos 3 meses 
devido a cardiopatia (familiar não soube 
referir). Devido à instabilidade hemodinâmica 
com necessidade de uso de vasopressores e 
gravidade do caso, foi encaminhado à UTI do 
serviço.  Durante a internação, foram 
investigadas causas de fibrilação ventricular 
como doença arterial coronariana, hipertensão 
a r t e r i a l ,  v a l v u l o p a t i a s ,  d i s t ú r b i o s 
hidroeletrolíticos e ou hormonais, até ser 
submetido a ecocardiograma que evidenciou 
alteração estrutural de fibras musculares 
cardíacas, sugestiva de cardiomiopatia 
hipertrófica. Ao eletrocardiograma (Figura 1) 
observa-se ritmo sinusal, frequência cardíaca 
93 batimentos por minuto, eixo a 90 graus, 
sobrecarga ventricular esquerda, alterações 
difusas da repolarização ventricular.  

Sinais de pneumopericárdio de etiologia 
traumática durante IOT em Radiografia de 
tórax no leito (Figura 2). 

Em Ecocardiograma com doppler 
evidencia-se átrio esquerdo 40 mm, diâmetro 
diastólico final do VE 44 mm, espessura 
diastólica do septo 20 mm, espessura diastólica 
do PPVE 11 mm, fração de ejeção: 77%, massa 
ventricular esquerda: 353 g. Câmaras de 
dimensões preservadas, espessura diastólica do 
S.I.V. com hipertrofia assimétrica importante 
comprometendo a porção médio basal // parede 
posterior normal. A avaliação com doppler 
acusa gradiente hemodinâmico importante em 
V.S.V.E. associado a mov. Anterior sistólica da 
valva mitral (S.A.M.) valores oscilando entre 84 
a 95 mmhg (sob uso de D.V.A.), função sistólica 
do V.E. hiperdinâmica, valva mitral normal com 
movimento anterior sistólico não detectado 
refluxo ao doppler (acesso acústico limitado). 

Hipertrofia septal assimétrica de forma 
obstrutiva.Realizado cineangiocoronariografia 
n ã o  s e n d o  o b s e r v a d o  p re s e n ç a  d e 
coronariopatia obstrutiva. Após 15 dias de 
internação, paciente foi submetido a implante 
de CDI para prevenção secundária de morte 
súbita. Houve recuperação neurológica parcial 
e recebeu alta hospitalar em 20 dias. 
 

Figura 1: Observa-se ritmo sinusal, frequência cardíaca 
93 batimentos por minuto, eixo a 90 graus, sobrecarga 
ventricular esquerda, alterações difusas da repolarização 
ventricular.

Figura 2: Sinais de pneumopericárdio de etiologia 
traumática durante IOT em Radiografia de tórax.
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RESULTADOS E CONCLUSÕES

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é 
uma patologia relativamente prevalente que foi 
descrita há aproximadamente 60 anos por 

4Brock . Pode se manifestar desde a forma 
assintomática ou oligossintomática, sendo os 
sintomas mais frequentes dispneia, angina e 

2,5palpitações (mais de 50% dos pacientes) . Nas 
formas de apresentação mais graves, pode 
evoluir com a complicação mais drástica: a 
morte súbita, sendo a causa mais comum de 
morte súbita em jovens e adultos jovens, 

2incluindo atletas . 
A menor parte dos casos apresenta a 

variante obstrutiva sistólica, a mesma variante 
evidenciada no paciente do presente relato, que 
evolui com as manifestações clínicas mais 
graves e de difícil controle devido as alterações 
no relaxamento e consequente redução da 
complacência ventricular. Esta variação 
morfológica caracteriza a obstrução diastólica 
e por consequência o obstáculo dinâmico à 

4,5ejeção cardíaca . 
O tratamento da CMH inicialmente era 

baseado no uso de fármacos com propriedades 
que reduzem os sintomas causados pela 
disfunção diastólica típica da doença, como 
bloqueadores beta-adrenérgicos, antagonistas 
dos canais de cálcio não taquicardizantes, e 

5,6antiarrítmicos como a amiodarona . O 
tratamento clínico é indicado para evitar a 
indução de arritmias cardíacas, neutralizando a 
estimulação simpática sobre o inotropismo 

4cardíaco . Nos casos com importante obstrução 
da via de saída do ventrículo esquerdo, 
gradiente > 50 mmHg em repouso e sintomas 
não controlados farmacologicamente era 
indicado procedimento cirúrgico de miotomia e 

4,5miectomia septais . Porém, os procedimentos 
cirúrgicos e a terapia farmacológica não 
previnem a morte súbita, além do fato que o uso 
prolongado de antiarrítmicos, principalmente 
de amiodarona, em pacientes jovens não é 
recomendável devido potencial de efeitos 

4,6colaterais . 

Neste sentido, nos últimos anos, vários 
estudos importantes foram realizados e 
demonstraram que o cardio-desfibrilador 
implantável é superior ao tratamento 
convencional da CMH com antiarrítmicos para 
prevenção secundária e primária de morte 

5-7súbita . Portanto, é necessário identificar os 
pacientes portadores de CMH com alto risco de 
morte súbita para avaliar a melhor terapêutica. 
Nos últimos dez anos, foram realizados vários 
estudos com o objetivo de estratificar pacientes 
com CMH sem histórico de parada cardíaca 
prévia de acordo com o risco de morte súbita. 

Os principais fatores de risco para 
desenvolvimento de morte  súbi ta  são 
enumerados a seguir: (1) caso prévio de CMH - 
morte súbita relatada em mais de um parente; 
(2) história de síncope não explicada, sem causa 
vasovagal consistente; (3) múltiplas e/ou 
prolongados regis tros  de taquicardia 
ventricular não sustentada em avaliação de 24 
horas ambulatorial (Holter) com demonstração 
de frequência cardíaca ≥ 120 batimentos/min; 
(4) hipotensão ou resposta inadequada ao 
exercício físico da pressão arterial; e (5) 
hipertrofia massiva do ventrículo esquerdo (VE) 
(espessura máxima da parede ≥30 mm). 
Portanto, os pacientes com CMH sem histórico 
de parada cardíaca prévia que apresentam estes 
fatores de risco são definidos como de alto risco 
de morte súbita com indicação de uso de cardio-

6,7desfibrilador impl antável . 
Atualmente, em pacientes que sobreviveram 

a uma parada cardíaca com fibrilação 
ventricular documentada, caso semelhante ao 
paciente deste relato, ou que apresentaram 
episódio de taquicardia ventricular sustentada 
devido ao elevado risco de recorrência neste 
subgrupo há um consenso sobre a indicação de 
cardio-desfibrilador implantável como 
prevenção secundária de morte súbita cardíaca 

6,7(Classe Ib) . 
O caso apresentado se inclui no grupo de 

pacientes com CMH que sobreviveu a parada 
card íaca  com f ib r i lação  ven t r i cu lar 
documentada. Paciente com antecedente 
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familiar de cardiopatia não especificada (pai e 
sobrinha). Foi submetido posteriormente a 
invest igação de causas  de f ibr i lação 
ventricular, sendo afastados doença arterial 
coronariana aguda ou crônica, hipertensão 
a r t e r i a l ,  v a l v u l o p a t i a s ,  d i s t ú r b i o s 
hidroeletrolíticos e hormonais. Porém, 
a p re s e n t a n d o  a l t e r a ç ã o  s o m e n t e  a o 
ecocardiograma que evidenciou CMH. Após 
revisão da literatura, não houve dúvidas quanto 
à indicação do uso de cardio-desfibrilador 
implantável para prevenção de taquiarritimias 
futuras.
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 RESUMO

Agenesia pulmonar(AP) unilateral é uma 
malformação rara, sua origem é desconhecida e 
a taxa de mortalidade no período neonatal é 
alta. O acometimento da AP a esquerda é mais 
frequente. O prognóstico é pior quando acomete 
o lado direito e se associado a malformações. 
Os sintom as podem surgir desde o nascimento 
o u  p a c i e n t e s  p o d e m  p e r m a n e c e r 
assintomáticos. Relatamos um caso de AP a 
direita associado a dextrocardia. No caso 
apresentado vale salientar a rara associação de 

dextrocardia com AP a direita já que dentre as 
malformações cardiovasculares, são mais 
frequentes a persistência do ducto arterioso e o 
forame oval.

ABSTRACT

Unilateral pulmonary agenesis (PA) is a 
rare malformation, its origin is unknown and the 
mortality rate in the neonatal period is high. Left 
PA is more frequent. The prognosis is worse 
when it affects the right side and when it is 
associated with heart defects. Symptoms may 
appear from birth or patients may remain 
asymptomatic. This report is a case of PA right 
associated with dextrocardia. In this case it is 
worth noting the rare association of right PA 
with dextrocardia, since the most frequent 
cardiovascular malformations are persistence 
of the ductus arteriosus and the foramen ovale. 

 
INTRODUÇÃO

A agenesia pulmonar é uma malformação 
congênita rara, consistindo na ausência 
completa do parênquima pulmonar, brônquios e 

,2vasos pulmonares1 . A agenesia pulmonar 
unilateral, o brônquio fonte de um dos lados não 
se desenvolve. Tem origem desconhecida e sua 
prevalência é de 0,5-1,0 para cada 10.000 
nascidos vivos, incluindo as formas bilateral e 
unilateral. 

A forma bilateral é incompatível com a 
3vida . Na agenesia pulmonar unilateral, a taxa 

de mortalidade no período neonatal é de 

Agenesia de pulmão direito associada a dextrocardia
Right Lung agenesis associated with dextrocardia
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aproximadamente 50%, principalmente se 
houver outras malformações associadas, 

4principalmente as cardíacas . Alterações 
músculo-esqueléticas, gastrointestinais e renais 
também podem existir. A taxa de mortalidade é 
maior quando a agenesia é no pulmão direito. 
Tal diferença pode ser explicada por um maior 
desvio mediastinal, levando a compressão 

3traqueal . O acometimento da agenesia é mais 
frequente à esquerda, ocasionando crescimento 
compensatório do pulmão remanescente e 

5herniação do mesmo no tórax contralateral . 
A apresentação clínica é variada. Em 

alguns casos, os sintomas se manifestam no 
momento do nascimento como uma síndrome de 
dificuldade respiratória. Em outros, os 
pacientes permanecem assintomáticos até a 
idade adulta, quando o defeito acaba detectado 
durante um exame de rotina. Pacientes com 
agenes ia  pulmonar  uni la teral  podem 

6apresentar infecções respiratórias recorrentes . 
Exames de imagem são essenciais para o 
diagnóstico. A radiografia e a TC de tórax 
mos t ram h iper insu f lação  do  pu lmão 
remanescente com o mediastino deslocado na 

7direção do lado afetado . 
O estudo ecocardiográfico é fundamental 

5,6para afastar anomalias cardíacas . Pacientes 
assintomáticos não necessitam de intervenção, 
principalmente na ausência de anomalias 
associadas; contudo, infecções pulmonares ou 
outras doenças pulmonares devem ser tratadas 
precocemente. A hipertensão pulmonar é uma 
complicação que requer atenção, pois é mais 
comum nesses pacientes devido a uma redução 
do leito vascular pulmonar que, se associada a 
cardiopatia congênita (shunt esquerdo-direito), 
pode evoluir para uma doença vascular 

2,8irreversível . 
 Objetivos

Relatar um caso clínico raro de agenesia de 
pulmão direito associado a dextrocardia. 

 Material e Métodos

Foram coletados dados do prontuário e 
história clínica de uma paciente atendida no 
Hospital das clínicas Samuel Libâneo e 
ambulatório especializado em pneumologia da 
faculdade de medicina de Pouso Alegre. Todo o 
estudo foi realizado dentro dos preceitos éticos.

 Resultados

Caso Clínico
Recém-nascida, sexo feminino, nascido a 

termo, 40 semanas, mãe diabética, ultrassom no 
segundo trimestre com suspeita de dextrocardia 
fetal e ecocardiograma (ECO) sem alterações. 
Nascida de Parto cesariana, APGAR 9/10 
evoluiu com leve desconforto respiratório e 
discreta tiragem intercostal sendo encaminhada 
para berçário. Durante internação foi 
solicitado RX de tórax em AP e perfil 
apresentando neste, velamento do Hemitórax 
Direito e desvio mediastinal (Figura 1). 

Devido a hipótese de hérnia de Morgagni 
foi solicitado RX de tórax com contraste em 
sonda orogástrica (SOG) e novo ECO no 
terceiro dia de vida. O RX mostrava progressão 
do contraste por todo trato gastrointestinal 
(TGI) descartando assim a hipótese de hérnia 
de morgagni (Figura 2). 

Ao ECO foi confirmado dextrocardia, bem 
como persistência do canal arterial sem 
repercussão e forame oval pervio. Contudo no 
quinto dia de vida apresentou piora do padrão 

Figura: Velamento do hermit rax a Diretita com desvio ó
mediastinal.

Figura 2: RX: Progres o do contraste por todo TGI.ã

Perspectivas Médicas, 27(2): 28-30, mai/ago 2016. DOI: 10.6006/perspectmed.20160205.2643270407



30

respiratório evoluindo com taquipneia sem 
quedas de saturação, sendo então soli citada 
Tomografia Computadorizada (TC) para 
avaliar uma possível hipoplasia pulmonar a 
direita. A TC confirmou agenesia de pulmão 
direito com herniação de pulmão contralateral 
(Figura 3).

 Pac ien te  apresen tava- se  e s táve l 
clinicamente sem repercussão da patologia. 
Recebeu alta em boas condições e foi 
encaminhada ao ambulatório de pneumologia 
para seguimento da mesma. 
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A agenesia pulmonar unilateral é uma 
anomalia congênita rara,  que ocorre 
isoladamente ou associada a outras anomalias. 
Sua incidência estimada é de 1 por 10.000-
15.000 autopsias. A etiologia ainda é 
desconhecida, mas acredita-se que a patogenia 
esteja relacionada a fatores genéticos, virais ou 

6,9déficits de vitamina A . 
A apresentação clínica é variada. Pacientes 

com agenesia pulmonar unilateral podem 
6apresentar infecções respiratórias recorrentes  

e malformações cardiovasculares, digestivas e 
músculo-esqueléticas. Dentre as malformações 
cardiovasculares, são mais frequentes a 

9persistência do ducto arterioso e o forame oval . 
Na agenesia pulmonar direita, a associação 
com anomalias cardiovasculares, má rotação 
da carina, desvio do coração e do mediastino 
para a direita com distorção brônquica e de 
estruturas vasculares tem como consequência 

2,6um pior prognóstico . 

No caso apresentado vale salientar a rara 
associação de dextrocardia com AP a direita. 
Pacientes com AP unilateral podem apresentar 
malformações cardiovasculares, sendo mais 
frequentes a persistência do ducto arterioso e do 
forame oval. Exames de imagem são essenciais 
sendo o ECO fundamental para afastar 
anomalias cardíacas. Na AP a direita, a 
associação com anomalias cardiovasculares 
tem um pior prognóstico. 
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Figura 3: Dextrocardia, agenesia de pulm o direito, ã
pequena po o do pulm o esquerdo em hemit rax rçã ã ó
direito.
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