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Entrar	em	“Acesso	a	documentos”,	seleciona	“catálogo	de	revistas	cientıf́icas”,	digitar	Perspectivas	médicas	e	acessa	em	formato	eletrônico.	O	acesso	
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ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the 
socio demographic profile of the mental health 
patients seen by the author, in a family medicine 
outpatient setting in Shanghai, the most 
common diagnosis and perceived causative 
factors. A second objective is to verify by 
statistical analysis the presence or not of any 
association of factors. Multiple logistic 
regression was used to examine whether anxiety 
or depression diagnosis was associated with 
work-related causes and/ or civil status after 
adjusting for age and sex. Results: There were 
273 mental health patients between 2008 and 
2014, 159 (58%) female, 114 (42%) male, mean 
age 35 years, from 37 different countries, 60% 
married, 33% unmarried. The most common 
diagnosis was generalized anxiety disorder, 
followed by Major Depression, panic disorder 
and adjustment disorder. A statistically 
significant association (odds ratio=2.3, 95% 

CI: 1.2 to 4.4, p=0.011) between anxiety and 
work-related causes was observed, which still 
persists after controlling for sex and age. At the 
same time, there is also an association between 
marital status and anxiety (odds ratio=2.1, 95% 
CI: 1.1 to 4.2, p=0.023) where married people 
are more likely to have anxiety compared to 
unmarried people. Conclusion: We conclude 
that in our sample there was a statistically 
significant association between anxiety and 
work and in-depth studies and reflections are 
needed to identify the causative factors related 
t o  w o r k  i n  e a c h  s p e c i f i c  c o n t e x t .

 
INTRODUCTION

Mental health problems are increasing 
worldwide. The prevalence of generalized 
anxiety disorder is estimated to be between 5 
and 8 percent, and of depression 10-14 % in the 

1, 2, 3primary care setting . 
Annual spending with depression in the US 

4has been estimated at 83 billion dollars,  and 
5118 billion euros in Europe . 

Globalization has increased the population 
number of expatriates all over the globe, who 
are exposed to several stressors such as culture 
differences, long working hours, international 
teleconferences, and frequent travels, which are 
associated with increased chance of depression, 

6anxiety and adjustment disorders . The 
relationship of migration and mental health has 
been studied since 1880 according to Odegaard 

7(1932)  that observed higher number of 
schizophrenia among the foreign-born patients 
than among natives. 

8Pope (1983)  found an association between 
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migration and manic-depressive illness, and 
9Grove (1986)  related migration to major 

10depression. Bhugra (2004)  described the 
stages of migration and its psychopathology. 

Other studies analyzed different minority 
groups such as the Mexican Americans in the 

11United States,  the Afro-Caribbeans in 
12England,  Chinese Americans in the United 

13States,  and Japanese Brazilians in Brazil and 
14-27in Japan , others analyzed the relationship of 

28,29work and mental health  Shanghai, being a 
major center for business in the world, has a 
large expatriate population - exceeding 173,000 

30in December 2012 . 

OBJECTIVE 

The purpose of this study is to describe the 
socio demographic profile of the mental health 
patients seen by the author, in a family medicine 
outpatient setting of an international medical 
center in Shanghai, the most common diagnosis 
and perceived causative factors. A second 
objective is to verify by statistical analysis the 
presence or not of any association of factors. 

METHODS DESIGN

This is a retrospective, descriptive study of 
consecutive patients with mental health issues 
seen by the author in the family medicine 
department in Shanghai. 

Duration: May 2008 to May 2014. 
Location: 2 international medical centers 

where the author had the opportunity to work in: 
PH (May 2008 to May 2011) and UFH (May 
2011 to May 2014) 

Instruments: diagnosis was based on DSM-
IV Data: For each consecutive patient: sex, age, 
civil status, nationality, diagnosis, and 
perceived reason or trigger of the mental 
problem were investigated. This item, when 
mentioned by the patient during the visit, was 
categorized in 4 groups: school, work, family or 
cultural shock. Diagnoses were grouped as 

follow: 
1 .  Anx ie ty  group ,  which  inc ludes 

generalized anxiety disorder, panic disorder, 
acute stress disorder, posttraumatic stress 
disorder, obsessive-compulsive disorder, phobia 
and social phobia. 

2. Depression group, that includes: major 
depressive disorder, dysthymia, and bipolar 
disorder. 

3. Others, which includes the other 
remaining diagnosis. Statistical analysis: 
Multiple logistic regression was used to 
examine whether anxiety or depression 
diagnosis was associated with work-related 
causes and/ or civil status after adjusting for age 
and sex. 

The proposal was submitted and approved 
by UFH IRB. Patients were not contacted 
personally and, therefore, no informed consent 
form was warranted. Data collected are kept in 
a password-protected computer of the 
investigator and no confidential information 
will be published.

RESULTS 

There were 273 mental health patients 
between 2008 and 2014, 159 (58%) female, 114 
(42%) male (Figure 1), from 37 different 
countries (Figure 2), 60% married, 33% 
unmarried (Figure 3), mean age 35 years (figure 
4). The most common diagnosis was generalized 
anxiety disorder (98 patients), followed by 
major depression (97 patients), panic disorder 
(27 patients) and adjustment disorder (14 
patients) (Figure 5). 
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67 patients perceived work as the cause of their 
distress. 87% had one diagnosis, and 13% had more 
than 1 diagnosis (comorbidity) (Figure 6). 

36 patients perceived family as the cause, and 9 as 
culture shock (figure 7). 

A statistically significant association (odds 
ratio=2.3, 95% CI: 1.2 to 4.4, p=0.011) between 
anxiety and work-related causes was observed, which 
still persists after controlling for sex and age (Table 1 
and 2). 

Mental Health in a Family Medicine Practice in Shanghai   - Lincoln S Miyasaka



8
Mental Health in a Family Medicine Practice in Shanghai   - Lincoln S Miyasaka

Perspectivas Médicas, 28(1): 5-12, jan/abri 2017. DOI: 10.6006/perspectmed.01012017.2611537323



At the same time, there is also an association between marital status and anxiety (odds ratio=2.1, 
95% CI: 1.1 to 4.2, p=0.023) where married people are more likely to have anxiety compared to 
unmarried people (Table 3). 

There are an insufficient number of people 
in the divorced group so we do not have 
sufficient evidence to conclude that they are 
different from the married or unmarried groups. 
Noted also that there is an association between 
depression and work-related causes (OR=0.5, 
95% CI: 0.2 to 0.9, p=0.022) in that people with 

more work-related causes are less likely to have 
depression diagnoses, due to competing risks 
where if more people are diagnosed as having 
anxiety then fewer people will be diagnosed as 
having depression in the same cohort. 

Mental Health in a Family Medicine Practice in Shanghai   - Lincoln S Miyasaka
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DISCUSSION AND CONCLUSION

This is a sample mainly of young adults 
(average 35 years old) from 37 different 
countries, which reflects the population we 
assist in Shanghai: young adult expatriates. The 
reason why there are more Japanese and 
Brazilians in the sample is due to the fact that the 
author is able to communicate in their 
languages. One possible reason for the fact that 
we found more married people with anxiety as 
compared to unmarried people in our sample, is 
that the married may have higher level of 
employment with more responsibility and 
pressure. 

We have seen many highly qualified people, 
general managers, CEOs of large multinational 
companies coming to the clinic with panic and 
generalized anxiety disorder. Although being a 
descriptive retrospective study with a small 
number of patients, it is noteworthy the 
statistically significant association between 
anxiety and work. 

Some of the issues mentioned by the patients 
were: frequent international travels, frequent 
teleconferences with other continents, and 
consequent longer and stressful work hours; 
difficult relationship with local employees, 
different expectations, culture and behavior; 
pressure for productivity; speed of life; fast 
changing market. Globalization certainly 
brought many advantages such as integration of 
ideas, technologies and economy, enhanced 
communication and mobility of people, but we 
need to consider its impact on mental health. 

We conclude that in our sample there was a 
statistically significant association between 
anxiety and work and in-depth studies and 
reflections are needed to identify the causative 
factors related to work in each specific context 

and corrective measures implemented to prevent 
these mental health disorders. 
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RESUMO

INTRODUÇÃO E  OBJETIVOS:  O 
conhecimento do panorama atual das 
enteroparasitoses pode auxiliar na adoção de 
medidas de controle,  permit indo uma 

abordagem com vistas à promoção da saúde, 
prevenção e tratamento adequados. O objetivo 
do presente estudo foi conhecer a situação das 
enteroparasitoses que afetam crianças de zero a 
doze anos usuárias de 41 UBS do Município de 
Jundiaí-SP. MATERIAL E MÉTODO: Foram 
analisados resultados de 4.029 exames de fezes, 
correspondentes a três faixas etárias: 0 a 2 
anos; 3 a 6 anos; 7 a 12 anos. Os dados foram 
estudados através de estatística descritiva das 
f re q u ê n c i a s  a b s o l u t a s  e  re l a t i v a s .  
RESULTADOS: Em 292 crianças (7,45%) foi 
cons ta tada  paras i to ses ,  acome tendo 
principalmente o sexo masculino (n=165; 
56,5%). A faixa etária mais atingida está entre 7 
e 12 anos. Os meses com maior frequência de 
resultados positivos são Agosto (n=39; 
13,35%), Setembro (n=32; 10,96%) e Outubro 
(n=31;10,61%). Giardia lamblia (n=135; 
46,23%) e Enteromonas hominis (n=110; 
37,67%) foram os parasitas mais encontrados, 
com destaque para sua associação (n=100; 
34,24%). As UBS Ivoturucaia, Novo Horizonte, 
Santa Gertrudes e Hortolândia, somadas, 
representam 45,53% do total de casos positivos.  
CONCLUSÕES: Tendo em vista os princípios 
de promoção da saúde e considerando os 
re s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s ,   s u g e re - s e 
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investimentos contínuos em saneamento básico; 
melhorias nas condições socioeconômicas e 
culturais da população; planejamento e 
execução de ações de educação e prevenção em 
saúde, considerando as características 
regionais, faixas etárias mais acometidas, os 
meses do ano, bairros com maior índice de 
infecção e as tecnologias disponíveis nas 
respectivas UBS que cobrem estes territórios.

ABSTRACT

INTRODUCTION AND OBJECTIVES: The 
knowledgement of the current enteroparasitosis 
panorama might help to adopt control 
measures, allowing prevention, healt promotion 
and treatment's approach. The main objective of 
this research is to get to know the condition of 
the enteroparasitosis that affect children from 
zero to twelve years old, users of 41 health 
centers from the city of Jundiaí – SP. MATERIAL 
AND METHODS: We analyzed the results of 
4.029 fecal samples of children from three age 
groups: 0 to 2 years old, 3 to 6 years old, and 7 to 
12 years old. The data was analyzed using 
descriptive statistics of the absolute and relative 
frequencies. RESULTS: The presence of 
enteroparasitosis was found in 292 individuals 
(7.45%), with the predominance of male 
children (n=165; 56,5%). The age group with 
the higher positivity prevalence was from 7 to 12 
years old for all the evaluations. The higher 
i n c i d e n c e s  o f  p o s i t i v e  r e s u l t s  f o r 
enteroparasitosis were found in the months of 
August (n=39; 13,35%), September (n=32; 
10,96%) and October (n=31; 10,61%). Giardia 
lamblia (n=135; 46,23%) and Enteromonas 
hominis (n=110; 37,67%) were the most 
frequent parasites found, with special attention 
to the association found between these two 

parasites (n=100; 34,24%). CONCLUSION: 
The results obtained in this study indicate that, 
despite the wide coverage of sanitation in the 
city of Jundiaí, cases of intestinal parasitosis 
are concentrated in certain areas of the city, 
revealing the need for continued investment in 
sanitation and awereness of the population, 
considering the most affected age groups, the 
seasonality detection and the areas with higher 
incidence of infection.

INTRODUÇÃO

O panorama das doenças transmissíveis no 
Brasil tem apresentado significativas mudanças 
epidemiológicas, o que é perceptível através 
d a s  a l t e r a ç õ e s  n o s  p a d r õ e s  d e 

1morbimortalidade .
No momento atual, verifica-se que o 

cenário da saúde brasileira caracteriza-se por 
uma acelerada transição demográfica 
a c o m p a n h a d a  p o r  u m a  t r a n s i ç ã o 
epidemiológica ainda incompleta, em que 
coexistem uma carga relevante de doenças 
infecciosas e uma presença marcante de 

 2condições crônico-degenerativas .
Dentre as doenças transmissíveis, as 

doenças infecciosas e parasitárias continuam a 
figurar entre as principais causas de 
morbimortalidade do mundo. Entre elas, 
destacam-se as parasitoses intestinais que, 
segundo estimativas da Organização Mundial 
d a  S a ú d e  ( W H O ,  2 0 0 0 )  i n f e c t a m 
aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas no 

3mundo, das quais 450 milhões são crianças . 
A prevalência das enteroparasitoses é 

muito variada no país e até mesmo dentro de um 
mesmo município. Essa situação se deve, 
sobretudo às grandes disparidades entre as 
condições socioeconômicas e níveis de 
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9Strongyloides stercoralis (n=668; 3,9%) . 
As parasitose em crianças podem estar 

relacionadas a desnutrição e ao  déficit no 
desenvolvimento físico e cognitivo. Suas 
manifestações clínicas são, na maioria das 
vezes, inespecíficas, podendo cursar com dor e 
distensão abdominal, diarreia, flatulência, 

4anorexia, astenia e emagrecimento . Dentre os 
sintomas específicos causados pela Giardia sp 
estão a esteatorréia e má absorção de vitaminas 
lipossolúveis, enquanto Trichuris sp e Ascaris 
sp destacam-se pela eosinofilia que, por sua 
vez, pode estar associada a prurido. Além disso, 

 as infestações por Ascaris sppodem cursar com 
quadro de pneumonite nas fases migratórias do 
ciclo reprodutivo do parasita, obstrução 

10,11intestinal e de vias biliares .
Visto a elevada prevalência das parasitoses 

intestinais em pré-escolares e escolares no 
Brasil e a importância do controle dessas 
doenças para o adequado desenvolvimento 
físico e cognitivo das crianças, fazem-se 
necessárias medidas de controle, o que 
compreende uma abordagem que envolva a 
promoção de saúde, prevenção e o tratamento 

5adequado dos casos sintomáticos .
Neste contexto, este estudo foi realizado 

para conhecer a situação das enteroparasitoses 
que afetam crianças de zero a doze anos 
usuárias das Unidades Básicas de Saúde do 
Município de Jundiaí-SP. 

OBJETIVOS

Conhecer a situação das enteroparasitoses 
que afetam crianças de zero a doze anos 
usuárias de 41 Unidades Básicas de Saúde do 
Município de Jundiaí-SP.

15

escolaridade da população, bem como das 
4condições de saneamento básico da região .

Indivíduos em idade escolar são os mais 
atingidos e prejudicados pelas doenças 
parasitarias, uma vez que nessa etapa da vida 
apresentam hábitos de higiene peculiares, como 
não higienização das mãos e contato com o solo. 
Além disso, é esperado que crianças não 
apresen tem seu  s i s tema imunológ ico 
plenamente desenvolvido até a idade escolar e 

5adolescência , o que as torna mais vulneráveis a 
infecções, inclusive parasitárias.  Sabe-se 
também que as enteroparasitoses colaboram 
para o agravamento de quadros de desnutrição, 
diarreia, anemias, atraso no desenvolvimento 
físico e redução do aproveitamento escolar 

6dessas crianças . 
Em trabalhos realizados anteriormente, os 

parasitas mais comumente encontrados nas 
c r i a n ç a s  p r é - e s c o l a re s  e  e s c o l a re s , 
compreendem Giardia lamblia, Ascaris 
l u m b r i c o i d e s ,  Tr i c h u r i s  t r i c h i u r a  e 
Ancylostomas duodenalis. Menos prevalentes 
são as parasitoses causadas por Strongyloides 
stercoralis e Enterobius vermicularis.  Em 
2004, encontraram uma prevalência média de 
21,3% (n=213) de parasitoses intestinais em 
crianças, com destaque para Giardia lamblia 

7(n=73; 7,3%) . Em 2000, encontraram maior 
prevalência de enteroparasitoses causadas por 
Giardia sp, Ascaris sp e Trichuris sp, entre 

8crianças menores de cinco anos de idade . 
Segundo pesquisa realizada em 2004 com 
pacientes atendidos nas Unidades Básicas de 
S a ú d e  d o  m u n i c í p i o  d e  J u n d i a í ,  o s 
enteroparasitas de maior incidência foram 
Endolimax nana (n=6515; 38%), Entamoeba 
coli (n=6000; 35%), Giardia lamblia (n=3429; 
20%), Ascaris lumbricoides (n=1372; 8%), 
Enterobius vermicularis (n= 685; 4%) e 
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MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisados todos os exames 
pertencentes a crianças de zero a doze anos de 
idade durante o ano de 2013, realizados no 
Laboratório AFIP – Associação Fundo de 
Incentivo à Pesquisa, que é responsável pelo 
diagnóstico dos exames parasitológicos de fezes 
coletados no município de Jundiaí. 

Os dados foram organizados pela AFIP em 
planilhas mês a mês, contendo os resultados 
positivos e negativos das enteroparasitoses e o 
número total de exames realizados entre 
crianças de zero a doze anos.

De posse dos dados enviados pela AFIP, as 
pesquisadoras elaboraram planilhas no 
programa Microsoft Excel, visando a análise 
das variáveis: idade, sexo e UBS de origem; 
sendo as faixas etárias assim agrupadas: 0 a 2 
anos (lactentes), 3 a 6 anos (pré escolares), 7 a 
12 anos (escolares).

No cálculo da prevalência foi considerado o 
número de exames positivos (presença de 
parasitas) e negativos (ausência de parasitas), 
além da espécie de parasitas diagnosticados. 
Foram elaboradas tabelas e  gráf icos 
correlacionando enteroparasitas com as faixas 
etárias, sexo, UBS e meses do ano, com o 
cálculo das respectivas frequências absolutas 
(n) e relativas (%).   

Antes do início da coleta dos dados o 
projeto de pesquisa foi aprovado pelo do Comitê 
de Ética em Pesquisa da FMJ sob registro 
CAAE: 31120114.8.0000.5412.

RESULTADOS

Foram analisados os resultados dos exames 
parasitológicos de fezes de 4029 crianças de 0 a 
12 anos de ambos os sexos atendidas em 41 

Unidades Básicas do município de Jundiaí-SP, 
que oferecem atenção primária em saúde. 
Obteve-se n=3737 (92,75%) amostras com 
ausência de enteroparasitas e n=292 (7,24%) 
amostras com presença de enteroparasitas. 
Dentre o total de resultados de exames com 
presença de enteroparasitas, n=292 (7,24%), 
verificamos uma maior prevalência entre o sexo 
masculino n =165 (4,09%) em comparação ao 
sexo feminino n =127 (3,15%) (Gráfico 1).

Quando avaliada a distribuição dos 
resultados positivos entre as faixas etárias 
verificamos que a maioria se encontra entre as 
faixas etárias de 3 a 6 anos e de 7 a 12 anos 
r e p r e s e n t a m  4 4 , 1 7 %  e  4 7 , 2 6 % , 
respectivamente, mostrando maior prevalência 
a partir dos maiores de 3 anos (Tabela 1).

Enteroparasitoses em crianças atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde do Município de Jundiaí-SP - Marcela Moretto Wohlers Silveira e cols.

Gráfico 1: Distribuição em porcentagem dos resultados 
positivos para enteroparasitas dentre os sexos nas 
Unidades Básicas de Saúde de Jundiaí no ano de 2013. 

Tabela 1: Distribuição dos resultados positivos para 
enteroparasitas das Unidades Básicas de Saúde de Jundiaí 
segundo as faixas etárias no ano de 2013.

(*) enteroparasitas patogênicos
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Verificando a prevalência durante os meses 
do ano de 2013, observamos que os meses de 
maior incidência anual correspondem a agosto 
(n=39; 13,35%), setembro (n=32; 10,95%) e 
outubro (n=31; 10,61%) 

Ao analisar as unidades de saúde com 
maior número de casos positivos, verificou-se 
que Hortolândia, Ivoturucaia, Novo Horizonte e 
Santa Gertrudes representam 44,54% (n=133) 
de todos os casos anuais de presença de 

enteroparasitas em exames de fezes.
Na análise dos enteroparasitas mais 

prevalentes, constatou-se Giardia lamblia 
(n=135; 46,23%), Enteromonas hominis 
(n=110; 37,67%), Endolimax nana (n=89; 
30,48%) e Entamoeba coli (n=82; 36,70%). 
Tais achados indicam que a maior frequência se 
refere à enteroparasitas não patogênicos, sendo 
Giardia lamblia o representante patogênico. 
(Tabela 2)
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Enteroparasitas 0 a 2 3 a 6 7 a 12 Total 

 n % n % n % n % 

Enteromonas hominis 16 5,48 59 20,21 35 11,99 110 37,67 

Giardia lamblia* 20 6,85 70 23,97 45 15,41 135 46,23 

Entamoeba coli 4 1,37 31 10,62 47 16,10 82 28,08 

Ascaris lumbricoides* 1 0,34 2 0,68 4 1,37 7 2,40 

Endolimax nana 0 0,00 32 10,96 57 19,52 89 30,48 

Ancylostoma sp.* 0 0,00 2 0,68 2 0,68 4 1,37 

Trichuris trichiura* 0 0,00 1 0,34 1 0,34 2 0,68 

Entamoeba histolytica* 0 0,00 1 0,34 1 0,34 2 0,68 

Enterobius vermiculares* 0 0,00 0 0,00 3 1,03 3 1,03 

Iodamoeba butschlii 0 0,00 0 0,00 2 0,68 2 0,68 

Isospora belli* 0 0,00 0 0,00 1 0,34 1 0,34 

Total 41 14,04 198 67,81 198 67,81 437 149,64 

	

Tabela 2: Prevalência de enteroparasitas distribuídos segundo a faixa etária das Unidades Básicas de Saúde de Jundiaí no 
ano de 2013.

(*) enteroparasitas patogênicos

Ao analisar os resultados de exames 
monoparasitados, foi verificado que 77,83% 
( n = 1 2 1 )  d o s  c a s o s  c o r re s p o n d e m  a 
enteroparasitas não patogênicos. Dentre os 
patogênicos, a Giardia lamblia foi o parasita 
que  apresen tou  maior  f requênc ia  de 

acometimento nas crianças, representando 
15,18% (n= 24) do total analisado. (Tabela 3)
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Tabela 3: Prevalência de monoparasitados entre enteroparasitas não patogênicos e patogênicos das Unidades Básica de 
Saúde pesquisadas na cidade de Jundiaí no ano de 2013.

Verificou-se que os resultados dos casos de poliparasitados mais frequentes se encontram entre as 
associações, com ênfase para a associação  de Enteromonas hominis e Giardia lamblia, 
representando 74,63% (n=100) do total de poliparasitados. (Tabela 4)

Tabela 4: Prevalência de poliparasitados entre enteroparasitas não patogênicos, patogênicos e associações das Unidades 
Básica de Saúde pesquisadas na cidade de Jundiaí no ano de 2013.

Não-patogênicos Total  % 

Endolimax nana + Entamoeba coli  13 
9,70 

Endolimax nana + Iodamoeba butschlii 2 
1,49 

  

Patogênicos   
 

Ancylostoma sp + Trichuris trichiura 1 
0,75 

  

Associação   
 

Enteromonas hominis + Giardia lamblia 100 
74,63 

Entamoeba coli + Enterobius vermicularis 2 
1,49 

Endolimax nana + Enterobius vermicularis 1 
0,75 

Acylostoma sp + Endolimax nana 1 
0,75 

Enteromonas hominis + Endolimax nana + Giardia lamblia 5 
3,73 

Enteromonas hominis + Entamoeba coli + Giardia lamblia 3 
2,24 

Endolimax nana + Entamoeba coli + Giardia lamblia 1 
0,75 

Endolimax nana + Entamoeba coli + Ascaris lumbricoides 1 
0,75 

Endolimax nana + Entamoeba coli + Entamoeba histolytica 1 
0,75 

Endolimax nana + Entamoeba coli + Enteromonas hominis + Giardia 
lamblia 2 

1,49 

Enteromonas hominis + Entamoeba coli + Giardia lamblia + 
Entamoeba histolytica 1 

0,75 

 Total 134 
100 
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DISCUSSÃO

A  v a r i e d a d e  n a  p r e v a l ê n c i a  d e 
enteroparasitoses dentro de um mesmo 
município mostra que essa contaminação 
depende de fa tores  socioeconômicos , 

4demográficos, biológico e sociais .
Dentre as amostras com presença de 

parasitas, n=292 (7,24%), a comparação entre 
os sexos,  apontou predominância dos 
resultados positivos nos indivíduos do sexo 
masculino (n=165; 56%) em relação ao sexo 
feminino (n=127; 44%), da mesma forma em 
que ocorreu em estudo realizado em 2010 na 
cidade de Botucatu-SP, que encontrou 
positividade de 41,61% (n=128) em meninas e 

1758,39% (n=151) em meninos . A maior 
prevalência de casos positivos entre meninos 
pode refletir maior exposição desse sexo ao 
ambiente peridomiciliar nos momentos de lazer 
e por uma diferença cultural que impõe maior 
atenção ao cuidado de higiene pessoal pelo sexo 

18feminino  (Gráfico 1).
Quando avaliada a distribuição dos 

resultados positivos entre as faixas etárias 
verificamos que a maioria se encontra em 
indivíduos de 3 a 6 anos e de 7 a 12 anos 
r e p r e s e n t a n d o  4 4 , 1 8 %  e  4 7 , 2 6 % , 
respectivamente, mostrando maior prevalência 
a partir dos maiores de 3 anos (Tabela 1).

Entre as faixas etárias que apresentaram 
maior número de casos, em pesquisa realizada 
em 1999 no município de Assis – SP, 
encontraram uma maior frequência de casos 
positivos entre crianças de 3 a 6 anos (n=7016; 
38,2%), seguida pela faixa etária entre 7 e 9 

19anos (n=6006; 32,7%) . Esses achados 
corroboram a alta frequência de acometimentos 
encontrada entre as crianças de 3 a 6 anos 
( n = 1 2 9 ;  4 4 , 1 7 % )  e  d e  7  a  1 2  a n o s 

(n=138;47,26%) no presente estudo. Sugere-se 
que a baixa prevalência de infestações 
parasitárias encontradas até dois anos de idade 
pode refletir a maior vigilância dos pais com os 
pré-escolares. Esse fato pode contribuir para 
um menor índice de infecções, uma vez que a 
higiene dessas crianças costuma estar sob a 
responsabilidade de um adulto e a exploração 
oral do ambiente, característica dessa faixa 
etária, seja desencorajada por seu cuidador. O 
aumen to  da  preva lênc ia  con forme  o 
envelhecimento da criança pode estar ligado a 
uma maior mobilidade e exposição ao ambiente 

20nessa faixa etária . Desta forma, os achados da 
população estudada em Jundiaí – SP condizem 
com o descrito pela literatura.

Verificando a prevalência durante os meses 
do ano de 2013, observou-se que as maiores 
incidências anuais correspondem aos períodos 
de agosto (n=39; 13,35%), setembro (n=32; 
10,95%) e outubro (n=31; 10,61%). Assim, a 
distribuição dos casos posit ivos para 
enteroparasitas nas 41 Unidades Básicas de 
Saúde de Jundiaí analisadas foi heterogênea, 
porém com maior concentração de casos 
positivos nos meses de agosto, setembro e 
outubro, acompanhado de menor predomínio 
em janeiro (verão). O maior predomínio de 
casos foi observado no período que sucede o 
término das férias escolares, o que pode sugerir 
que este seja um período mais vulnerável para 
infecção, uma vez que a criança tem mais tempo 
livre e fica mais exposta ao ambiente e sob 
menor vigilância dos pais, permitindo 
descuidos nas medidas de higiene pessoal e 
hábitos que podem favorecer a infecção, como 
andar sem sapatos, lavagem inadequada das 
mãos, contato com água contaminada durante 
brincadeiras ao ar livre ou até mesmo a 
ingestão de água não apropriada para o 
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23consumo .
Esses achados diferem dos resultados 

obtidos em 2010 na Cidade de Bom Jesus dos 
Perdões – SP, que encontrou maior prevalência 
de parasitoses intestinais nos meses de fevereiro 

24e março, período que corresponde ao verão , 
meses onde se encontram os maiores índices 
pluviométricos, podendo favorecer a dispersão 
de agentes patogênicos no meio ambiente, e as 
t e m p e r a t u r a s  m a i s  q u e n t e s .  E s s a s 
discrepâncias, sugerem que no caso da pesquisa 
realizada em Jundiaí a temperatura e o índice 
pluviométrico não contribuíram para o 
a u m e n t o  n o  n ú m e r o  d e  c a s o s  d e 
enteroparasitoses, uma vez que os meses de 
agosto e setembro foram os com menores 
índices pluviométricos do ano de 2013, segundo 
dados do DAE Jundiaí (2014). 

Ao analisar as unidades de saúde com 
maior número de casos positivos, verificou-se 
que Hortolândia, Ivoturucaia, Novo Horizonte e 
Santa Gertrudes representaram 44,54% 
(n=133) de todos os casos anuais de presença 
de enteroparasitas em exames de fezes.

Ivoturucaia apresentou n=37 casos 
positivos (12,67%), Novo Horizonte n=35 
(11,98%), Santa Gertrudes n=31 (10,61%) e 
Hortolândia n=30 (10,27%), somando 133 
casos positivos, que representam 45,53% do 
total. Estudo prévio de DODI et. al. (2004) 
sobre enteroparasitoses em Jundiaí revelou que 
as unidades Novo Horizonte (n=2057; 12%), 
Tamoio (n=1886; 11%), Rui Barbosa (n=1714; 
10%) e Hortolândia (n=1714; 10%) foram as 
que apresentaram maiores porcentagens de 
exames parasitológicos positivos. Ao comparar 
os achados da presente pesquisa com tal estudo, 
é possível verificar que Novo Horizonte e 
Hortolândia, já figuravam entre os locais de 
maior predomínio de parasitoses na cidade e 
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que,  apesar da discreta alteração na 
distribuição espacial dos casos, eles se 
localizam nas regiões mais periféricas do 
município, corroborando os achados de 1999 

18na cidade de Assis-SP .
Na análise dos enteroparasitas mais 

prevalentes, constatou-se Giardia lamblia 
(n=135; 46,23%), Enteromonas hominis 
(n=110; 37,67%), Endolimax nana (n=89; 
30,48%) e Entamoeba coli (n=82; 36,70%). 
Estes resultados indicam que a maior 
frequência  se  re fere  à  parasi tos  não 
patogênicos, embora tenha sido encontrado 
Giardia lamblia, que é patogênico (Tabela 2).

Os achados da presente pesquisa se 
assemelham aos encontrados por pesquisa 
realizada em 2014 que verificou, prevalências 
de Endolimax nana (25%), Giardia lamblia 

20(14,7%), e Ascaris lumbricoides (2,1%) .
E m  r e l a ç ã o  à  d i v e r s i d a d e  d e 

enteroparasitas, o presente estudo apresenta 
proporção semelhante entre indivíduos 
monoparas i tados  (n=158;  54 ,11%) e 
poliparasitados (n=143; 48,97%), com discreta 
elevação da frequência nos monoparasitados. O 
úl t imo levantamento mult icêntrico de 
parasitoses intestinais de ocorrência no Brasil, 
demonstrou que 55,3% das crianças estavam 
p a r a s i t a d a s ,  s e n d o  5 1 %  d e s t a s 

20poliparasitadas , situação semelhante a 
encontrada nos dados analisados na presente 
pesquisa.

Considerando as associações parasitárias, 
é marcante o predomínio da associação entre 
Enteromonas hominis e Giardia lamblia 
(74,63%; n=100) ,  entre tanto  não fo i 
encontrado na literatura uma situação 
congênere. Trata-se de uma associação entre 
um enteroparasita não patogênico e um 
patogênico, respectivamente. Embora o achado 
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de protozoários não patogênicos tenha pouca 
importância clínica, é importante ressaltar que 
a infeção por agentes não-patogênicos também 
reflete as condições de higiene e saneamento do 
local, uma vez que compartilham modo de 
transmissão muito similares, não indicando 
uma situação menos preocupante, pois 
sinalizam que há uma contaminação da água 
por material fecal humano, indicando a 
necessidade de intervenção no processo de 
transmissão para reduzir o risco do contágio 

14,22dos parasitas intestinais patogênicos .
Ao analisar os resultados de exames 

monoparasitados, foi verificado que 77,83% 
( n = 1 2 1 )  d o s  c a s o s  c o r re s p o n d e m  a 
enteroparasitas não patogênicos. Dentre os 
patogênicos, a Giardia lamblia foi o parasita 
que  apresen tou  maior  f requênc ia  de 
acometimento nas crianças, representando 
15,18% (n= 24) do total analisado.

Verificou-se que os resultados dos casos de 
poliparasitados mais frequentes se encontram 
entre as associações, com ênfase para a 
associação entre Enteromonas hominis e 
Giardia lamblia, representando 74,63% 
(n=100) do total de poliparasitados.

No presente estudo, a frequência de 
parasitoses intestinais encontrada foi de 7,24%, 
va lor  que  corresponde  a  292  casos . 
Considerando dados de estudos prévios 
realizados em outras localidades do Estado de 
São Paulo, verificou-se que a frequência de 
casos de enteroparasitoses encontrados em 
Jundiaí, mostra-se abaixo da prevalência citada 
em estudo no ano de 2004 21,3% (n=213) no 

9 município de Presidente Prudente e por 
pesquisa em 2005 25,40% (n=659), no 

14município de Campinas .
 A predominância de amostras com 

resultado negativo foi de 92,74% (n=3 737), o .

que suscita a ideia de que este achado pode 
estar relacionado à ampla cobertura de 
saneamento básico no município de Jundiaí, 

15que atinge 97,7% da população , no entanto, a 
presente pesquisa não verificou a associação 
entre cobertura de saneamento básico e 
presença/ausência e enteroparasitoses. Porém, 
há um estudo publicado sobre o enfoque 
supraci tado,  apontando que menores 
frequências de enteroparasitoses intestinais 
foram encontradas em Jundiaí quando 
associadas a cobertura de saneamento básico 
em grande parte do município, apoiando a ideia 
de que saneamento básico promove saúde 
pública, uma vez que reduz as chances de 

12contágio por diversas moléstias .

CONCLUSÕES

A transmissão de enteroparasitas em geral 
depende da presença de indivíduos infectados, 
condições do saneamento básico, condições 

12socioeconômicas e culturais da população  
estando muito relacionada ao crescimento 
desordenado das cidades, situações precárias 

13de moradia e de higiene nas comunidades .
Os resultados obtidos nesse estudo 

sinalizam que apesar da ampla cobertura de 
saneamento básico no município de Jundiaí - 
SP, há casos de parasitoses intestinais em 
crianças. Este fato merece atenção porque as 
regiões desassistidas e suas interações com 
outros determinantes de saúde favorecem a 
infecção parasitária nas crianças do município 
estudado.  Deste modo, deve-se dar atenção 
prioritária às faixas etárias mais acometidas, 
ao período do ano de maior prevalência de 
casos e aos bairros com maior índice de 
infecção, como as regiões abrangidas pelas 
unidades Novo Horizonte e Hortolândia, que 
figuram entre aquelas com maior positividade 

21
Enteroparasitoses em crianças atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde do Município de Jundiaí-SP - Marcela Moretto Wohlers Silveira e cols.

Perspectivas Médicas, 28(1): 13-23, jan/abri 2017. DOI: 10.6006/perspectmed.01022017.4561278725



de parasitoses durante mais meses do ano.
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RESUMO

Objetivo: relatar caso de um paciente que 
desenvolveu febre escarlatina após infecção por 
S .  pyogenes.  Descrição do caso :  as 
informações foram obtidas por meio de 
entrevista clínica com o paciente e seu 
acompanhante e por revisão de literatura. 
Paciente de seis anos de idade desenvolveu 

febre escarlatina após faringite estreptocócica. 
Foi diagnosticado rapidamente e tratado com 
amoxicilina seguindo-se cura. Comentários: A 
reemergência da febre escarlatina é um desafio 
da saúde pública mundial, sendo que presente 
estudo permite a compreensão da fisiopatologia 
da doença por meio de relato de uma caso típico 
da patologia apresentada. 

ABSTRACT

The present study consists in a case report 
of a patient who developed scarlet fever after S. 
pyogenes  induced  pharyng i t i s .  Case 
description: All the data was obtained through 
clinical interview with the patient and his 
companion and literature review. The patient 
was a six years old boy who developed scarlet 
fever after streptococcal pharyngiti. He was 
rapidly diagnosed and treated with amoxicillin, 
leading to cure. Commentaries: The re-
emergence of scarlet fever in the world is a 
challenge for public helath worldwide. This 
study presents a typical presentation of this 
pa tho logy  a l lowing  to  i l lus t ra te  the 
phisiopathology of the presenting disease.

Fariginte por Streptococcus pyogenes seguida 

por febre escarlatina

Paciente pediátrico que desenvolveu febre

escarlatina após faringite estreptocócica

Streptococcus pyogenes induced pharyngitis followed by scarlet fever

Pediatric patient who developed scarlet fever after streptococcal pharyngitis

Palavras-Chave: febre escarlatina, faringite, paciente pediátrico

Key words: scarlet fever, pharyngitis, pediatric patient

1

Taís Rondello Bonatti

2

Rodrigo Moisés de Almeida Leite 

Perspectivas Médicas, 28(1): 24-28, jan/abri 2017. DOI: 10.6006/perspectmed.01032017.8981266672

ARTIGO ORIGINAL



25

INTRODUÇÃO

As descr ições  h is tór icas  da febre 
1escarlatina existem há séculos . Contudo, o 

estudo histórico da febre escarlatina apresenta 
a dificuldade da distinção da febre escarlatina 
com outras doenças exantematosas agudas, 

1como o sarampo . A sua descrição como doença 
distinta de outras doenças exantematosas foi 
realizada pelo médico Syndham apenas no 

2século 17,  apesar de referências a essa doença 
apresentarem registros tão antigos como no ano 

1de 430 a.C. na grande peste de Atenas , bem 
como registros de Hipócrates sobre graves 
faringites. Heródoto, médico romano do tempo 
do imperador Trajano relatou com considerável 
precisão os exantemas da escarlatina e do 
sarampo1. O médico Ingrassias, professor em 
N á p o l e s ,  re l a t o u  s o b re  u m a  d o e n ç a 
popularmente conhecida como “ rosallia” que 
fazia com que os corpos dos pacientes 

1aparentassem estar em “fogo vivo” .
A febre escarlatina apresentava alta 

mortalidade em cidades da América do Norte e 
2da Europa na segunda metade do século XIX . 

Com o advento dos antibióticos, a incidência e a 
mortalidade da febre escarlatina diminuiram 
drasticamente, mas ainda ocorrem surtos 
esporádicos no séc. XXI, principalmente na 

3China e em Hong Kong . Estudos recentes vêm 
apontando a reemergência da doença, fazendo 

4seu estudo readquirir grande importância .
A bactéria Streptococcus pyogenes de 

grupo A beta hemolítico é a principal causadora 
da faringite aguda bacteriana,  sendo 
responsável por 10 a 20% dos casos de faringite 

5aguda . Geralmente apresenta início súbito e 
atinge, mormente, crianças de 5 a 10 anos de 
idade. Outras bactérias potenciais causadoras 
da faringite aguda incluem a Neisseria 
gonorrhoeae, a Corynebacterium diphteriae, 
Haemophilus influenza e Borrelia vincentii. Os 
principais vírus reponsáveis pela faringite 

5aguda são os rinovírus e os coronavírus .
A infecção por S. pyogenes é muito 

importante de ser diagnosticada devido a 
facilidade de seu tratamento e a possibilidade 

2de levar a complicações . Tais complicações 
podem ser muito graves, todavia, tornam-se 
cada vez menos usuais em regiões com 

6assistência médica de qualidade.  A infecção 
por S.  pyogenes elici ta uma resposta 
imunológica adaptativa humoral, sendo 
formados anticorpos séricos opsonizantes 
contra a proteína M (Lancefield, 1962). S. 
pyogenes é considerado um patógeno 
extracelular. Não obstante, estudos têm 
demonstrado sua habilidade de internalização 
em células epiteliais humanas, principalmente 

2em querat inóc i tos  da  oro far inge .  O 
diagnóstico de faringite estreptocócica pode ser 

8feito pelo score de Mc Isaac  (Tabela 1). As 
complicações diretas da infecção por S. 
pyogenes incluem abcesso periamigdaliano, 
otite média, sinusite, mastoidite e escarlatina. 
Complicações indiretas podem incluir a febre 
reumática, a cardiopatia reumática, e 

5glomerulonefrite aguda .
A escarlatina ocorre pois algumas cepas do 

S. pyogenes produzem uma toxina eritrogênica 
(George & Cladys, 1920 ) codificada por um 
fago lisogênico, disseminando-se para todo o 
corpo e causando, no tegumento, um exantema 
eritematoso puntiforme. A patogênse da 
escarlatina ainda não é bem definida, pois 
apesar de ser descrita a toxina eritrogênica 
como causadora, estudos subsequentes 

2 apontam como causa exotoxinas pirogênicas. 
De acordo com essa linha de pesquisa, a 

6principal destas é a exotoxina pirogênica B .
Essa doença é considerada muito rara, 

sendo registrados, no Brasil, menos de mil 
7casos por ano . Esse exantema inicia-se na 

região da face e cervical, e púbica, mas evolui 
8para atingir o corpo todo . Outros sinais da 

doença incluem a palidez perioral (sinal de 
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Filatov), pregas do cotovelo e demais áreas de 
dobras salientadas e pigmentadas (sinal de 
Pastia) e pele com consistência de lixa ao toque. 
A língua, precipuamente, torna-se saburrenta, 
mas com a evolução da doença adquire o típico 
aspecto de “framboesa”. Observa-se, 
outrossim, linfonodomegalia cervical e 

9submandibular .
A febre reumática, por sua vez, ocorre, pois, 

os anticorpos formados contra os antígenos da 
parede celular do S. pyogenes apresentam 
reação cruzada contra o sarcolema do coração 
humano, podendo levar a miocardite ou 
pericardite cerca de 2 a 4 semanas após o 

5  paciente desenvolver a faringite. Esses 
autoanticorpos também podem reagir contra 
componentes glomerulares dos rins, ou mesmo 
contra neurônio, levando síndrome nefrítica e 

9coreia, respectivamente .
O  d i a g n ó s t i c o  d a  e s c a r l a t i n a  é 

eminentemente clínico. Porém o exame 
considerado padrão ouro para diagnosticar a 
etiologia é o swab das tonsilas com subsequente 

2crescimento em meio de cultura .
Para a realização do exame, o swab deve 

ser passado em ambos os pilares tonsilares, 
evitando-se os lábios e a língua.

O tratamento correto acarreta em três 
vantagens diretas para o paciente: diminuição 
da duração e severidade da doença; prevenção 
d e  f e b re  re u m á t i c a ;  p re v e n ç ã o  d a s 

 2complicações supurativas. As opções de 
tratamento estão indicadas na Tabela 110.  As 

2opções de tratamento estão listadas na Tabela .
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DESCRIÇÃO
Paciente C.S.M, 6 anos, sexo masculino 

vinha bem até que na madrugada do dia 4 de 
janeiro apresentou “febre alta” (não medida 
por termômetro ) e delírios, não conseguindo 
dormir. Foi-lhe administrado, por sua mãe, 
dipirona sódica em dose correta cessando após 
algumas horas os sintomas da síndrome febril. 
Pela manhã, procurou assistência médica. No 
exame físico não foi constatada nenhuma 
alteração, sua faringe não apresentavas sinais 
de inflamação, bem como sua orelha. Não havia 
linfonodomegalia.

Em suma, nada atípico no momento da 
entrevista, sendo a sua temperatura corporal 
normal (37,1 graus celsius). Foi recomendada 
dipirona sódica se os sintomas retornassem e 
retorno em caso de algum novo sintoma. A febre 
retornou pela tarde (38,7 graus celsius), 
cessando após administração da droga. O 
paciente dormiu bem, porém, pela manhã do dia 
5 apresentava febre novamente (38,1 graus), 
sendo repetida a dipirona.

Ao redor das 13 h do dia 5 o paciente estava 
acompanhado por um parente com experiência 
médica que notou, ao exame físico, faringe 
hiperemiada e amidalite, mas sem exsudato 
amarelo. Notou também lifonodomegalia 
submandibular e um início de exantema 
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considerado seguimento em cura.

DISCUSSÃO

Os avanços na qualidade da assistência 
médica permitiram a extinção da mortalidade 
por febre escarlatina no município de São Paulo 
(Gráfico 1). Contudo, a sua reemergência vem 
sendo apontada por recentes estudos, fazendo 
cada vez mais importante o conhecimento 
adequado sobre sua fisiopatologia, diagnóstico 
e tratamento.4 Ainda que não se tenha uma 
justificativa definitiva para esse fato, aponta-se 
que o aparecimento de cepas do S. pyogenes 
resis tentes  a ant ibiót icos dos grupos 
tetraciclinas e macrolídeos é um fator 

eritematoso puntiforme na região infra-hioidea 
cervical de cerca de 1 cm de diâmetro. Por volta 
das 15h no mesmo dia, o paciente começou a 
queixar-se de prurido na região cervical e 
axilar. Constatou-se então que o exantema 
havia aumentado na região infra-hioidea (para 
cerca de 3 cm) propagara-se para a região do 
trígono supra-clavicular bilateralmente. 
Preocupado com a saúde do paciente, o referido 
parente levou o paciente para a assistência 
médica especializada. No exame físico, o 
pediatra constatou que o exantema estava já até 
o tronco, verificou o “ sinal do calção”, estando 
este positivo, verificou a presença de palidez 
peri-oral, pele do tronco com aspecto de lixa e 
pregas do cotovelo salientadas.

Verificou-se faringite com exsudato 
amarelo, porém o paciente neste momento 
estava afebril. O paciente relatava dor de 
garganta sem relação com a deglutição. Com 
esses dados patognomônicos foi fechado o 
diagnóstico de febre escarlatina por faringite 
estreptocótica, e foi iniciado tratamento com 
amoxicilina 40 mg/kg/dia em 3 doses diárias 
por 10 dias. Apesar de o paciente ter um irmão 
gêmeo, não foi decidido isolá-lo de outras 
crianças pois a escarlatina deixa de ser 
infecciosa cerca de 36 h após o início do 
tratamento. Em 24 h após o início do 
tratamento, o paciente já apresentava 
significativa melhora de seus sinais e sintomas, 
negava dor de garganta ou prurido nos locais 
d a s  l e s õ e s .  O  e x a n t e m a  d i m i n u i u 
consideravelmente de tamanho e houve 
diminuição da vermelhidão das lesões (Figura 
1), e a faringe encontrava-se bem menos 
hiperemiada. Linfonodos submandibulares 
constinuavam aumentados. A palidez perioral 
cessara-se e a língua não se apresentava 
saburrenta, mas sim com aspecto de framboesa 
(Figura 1). Após 4 semanas, o paciente foi 
reavaliado, e estando este hígido, foi 

Perspectivas Médicas, 28(1): 24-28, jan/abri 2017. DOI: 10.6006/perspectmed.01032017.8981266672

Fariginte por Streptococcus pyogenes seguida por febre escarlatina  - Taís Rondello Bonatti e col.



28

4importante . Outra variável apontada é 
mudança nas recomendações de tratamento de 
faringite no mundo. No Reino Unido, por 
exemplo, a recomendação atual de ausência de 
tratamento para faringi te  pode estar 
relacionada com recentes surtos de escarlatina 

4nesse país .
O presente caso foi uma apresentação 

típica de uma doença cada vez mais rara em 
nosso meio. O paciente buscou assistência 
médica devido a febre alta. O curso natural da 
doença usualmente apresenta-se como febre 
muito alta - inclusive acima de 39 graus celsius - 
que gradualmente diminui. A apresentação do 
exantema ocorreu cerca de 30 h após o início 
dos sintomas, e começou a regredir cerca de 15 
h após o início do tratamento. 

F o i  e s c o l h i d o  o  t r a t a m e n t o  c o m 
amoxicilina pela facilidade de administração e 
a possibilidade de a família do paciente poder 
realizar todo o tratamento no domicílio. 
Embora a febre escarlatina seja cada vez mais 
rara em nosso meio, o conhecimento pleno dos 
profissionais de pediatria sobre essa patologia 
é extremamente importante pois seu tratamento 
acarreta em grande vantagem para os 
pac ien te s ,  s endo ,  j un tamen te  com o 
diagnóstico, de fácil execução.
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ABSTRACT

Antioxidant treatments showed beneficial 
effects in dystrophic skeletal muscles in 
Duchenne muscular dystrophy patients and in 
the experimental model, the mdx mice. Due to 
the fact that studies suggest that a combination 
of N-Acetylcysteine (NAC) antioxidant and 
Deferoxamine (DFX) iron chelator is an 
effective treatment for several oxidative stress 
diseases, in this study our aim was to investigate 
in vivo the potential effect of NAC and DFX 

combined therapy in the quadriceps muscle of 
mdx mice. Mdx mice received intraperitoneal 
injections of NAC combined with DFX daily for 
14 days, followed by the removal of the 
quadriceps muscle. C57BL/10 mice were used 
as a control group. The results showed that NAC 
and DFX combined therapy protected against 
the loss of muscle strength and muscle damage, 
indicated by the reduction in the creatine kinase 
levels, Evans blue dye positive fibers and fibers 
with central nuclei. The treatment also 
s ign i f i can t l y  reduced  the  dys t roph ic 
i n f l a m m a t o r y  p ro c e s s ,  re d u c i n g  t h e 
inflammatory area. Considering the results 
obtained, we suggest that the beneficial effects 
of NAC and DFX combined therapy are 
probably due to the antioxidant properties of 
these drugs. However, further studies with other 
parameters are needed to confirm this 
hypothesis. 

RESUMO

Tratamentos com antioxidantes mostraram 
efeitos benéficos nos músculos esqueléticos de 
pacientes com distrofia muscular de Duchenne e 
de camundongos mdx, modelo experimental da 
DMD. Devido ao fato de estudos sugerirem que 

Efeitos de terapia combinada de antioxidante e quelante de ferro 

no músculo esquelético de camundongos mdx

Effects of antioxidant and iron chelator combined therapy in the skeletal muscle of mdx mice

Palavras-chave: antioxidantes, quelante de ferro, músculo esquelético, camundongos endogâmicos mdx

Key words: antioxidants; iron chelator; muscle,s; mice, inbred mdx
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Efeitos de terapia combinada de antioxidante e quelante de ferro no músculo... - Luis Henrique Rapucci Moraes e cols.

a combinação do antioxidante N-acetilcisteína 
(NAC) e do quelante de ferro deferoxamina 
(DFX) constitui um tratamento eficaz para 
várias doenças de estresse oxidativo, neste 
estudo, o nosso objetivo foi investigar in vivo, o 
potencial efeito da terapia combinada de NAC e 
DFX no músculo quadríceps de camundongos 
mdx. Camundongos mdx receberam injeções 
intraperitoneais de NAC e DFX diariamente, 
durante 14 dias, seguido pela remoção do 
músculo quadríceps.  Camundongos C57BL/10 
foram utilizados como grupo controle. Os 
resultados mostraram que a terapia combinada 
de NAC e DFX protege contra a perda da força 
muscular e de danos musculares, indicados pela 
redução dos níveis de creatina quinase, de 
fibras positivas ao azul de Evans e de fibras com 
núcleo central. O tratamento também reduziu 
significativamente o processo inflamatório 
distrófico, reduzindo a área de inflamação. 
Considerando os resultados obtidos, sugerimos 
que os efeitos benéficos da terapia combinada 
de NAC e DFX são provavelmente devido às 
p ro p r i e d a d e s  a n t i o x i d a n t e s  d e s t e s 
medicamentos. No entanto, são necessários 
mais estudos com outros parâmetros para 
confirmar esta hipótese.

INTRODUCTION

In the group of muscular dystrophies, 
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is 
classified as the most common and devastating, 
with a 1 per 3500 live male birth prevalence. 
DMD is a recessive genetic disease triggered by 
a mutation on the X chromosome, resulting in 
the absence of dystrophin protein expression. 
During disease development, the dystrophic 
patient has progressive muscle weakness, 
manifesting clinical signs such as: postural 
changes, difficulty to walk, falls and difficulty to 
get up. DMD progression leads to a loss of 

independent ambulation and, later, to 
1cardiorespiratory failure, which leads to death . 

The absence of dystrophin in the muscle 
fiber disrupts the communication between the 
cytoskeleton cell and extracellular matrix, 
making the sarcolemma unstable which allows 
the increase of intracellular calcium ions and 
triggers a series of mechanisms that contribute 

2towards muscular necrosis . One of these 
mechanisms is oxidative stress, since the excess 
calcium ions are captured by the mitochondria 
and converted into reactive oxygen species 
(ROS). ROS contribute to the formation of a pro-
oxidizing environment, contributing to the 
degeneration of muscle fibers and myonecrosis 

3-5in DMD .
Several studies showed the beneficial 

effects of antioxidants in the skeletal muscles of 
dystrophic patients and mdx mice, the most 
common experimental model of DMD6-9. 
Among these studies, N-Acetylcysteine (NAC) 
treatment is considered to be the most 
promising. NAC is a potent antioxidant, acting 
as a precursor of glutathione, one of the main 
components of the antioxidant system. 
Experiments with mdx mice have shown that 
treatment with NAC prevents the increase in 
membrane permeability, reduces power deficit 
associated with muscular damage induced by 
stretching, and reduces strength deficit and the 

6, 9, 10ROS levels .
Despite the beneficial effects of NAC in the 

pharmacological DMD treatment, studies have 
shown limitations in their responses, since NAC 
easily interact with the iron and may have pro-

11oxidant effects . An alternative to this 
preventing NAC effect is associated to its use as 
an iron chelator, such as Deferoxamine (DFX). 
DFX has the ability to inhibit generating free 
radical reactions catalyzed by iron, which 

12, 13makes it a powerful iron chelator . Previous 
studies have shown that a combination of NAC 
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Measurement of creatine kinase
For biochemical evaluation of muscle fiber 

degeneration, control mice (n=05) and 
NAC+DFX-treated (n=05) and saline-treated 
(n=05) mdx mice were anesthetized with a 
mixture of ketamine hydrochloride (130 mg/kg; 
Francotar, Virbac, Fort Worth, Texas) and 
xylazine hydrochloride (6.8 mg/kg; 2% Virbaxil, 
Virbac), and blood samples were collected by 
card iac  punc ture .  The  samples  were 
microcentrifuged at 936g for 10 min and the 
supernatant (serum) was removed and used for 
analysis. The creatine kinase (CK) assay was 
performed using a commercially available kit 
(CK Cinetico Crystal, Bioclin, Quibasa, Minas 
G e r a i s ,  B r a z i l )  a n d  a  G e n e s y s  2 0 
spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, 
Pittsburgh, PA). Values are reported as 
international units (U/liter). 

Morphological analysis
For morphological analysis (fibers in 

degeneration; f ibers regenerated and 
inflammatory areas) were used 05 animals per 
group.

For quantification of muscle fiber damage, 
the animals were injected intraperitoneally with 
Evans blue dye (EBD). Twelve hours later, the 
mice were anesthetized as described above and 
the quadriceps muscle was dissected out, snap-
frozen in n-hexane, cooled in liquid nitrogen, 
and stored at -80°C. Cryostat cross-sections 
were incubated in ice-cold acetone, washed 
with PBS, and mounted in DABCO (mounting 
medium for fluorescence microscopy; Sigma). 
EBD staining shows a bright red emission upon 
fluorescence microscopy. EBD-positive muscle 
fibers were counted with a hand counter in all 
sections and photographed under a Nikon 
fluorescence microscope connected to a 
Hamamatsu video camera. The number of EBD-
positive muscle fibers is expressed as the 
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and DFX is an effective treatment for several 
14, 15oxidative stress diseases . An in vitro study of 

our research group revealed that  the 
combination of NAC and DFX effectively 
reduced oxidative stress markers and 

16inflammatory process in mdx muscle cells . So 
in this study, our aim was to investigate in vivo 
the potential effect of NAC and DFX combined 
therapy in the quadriceps muscle of mdx mice.

MATERIAL AND METHODS

Animals 
C57BL/10 mice (C57BL/10ScCr/PasUnib) 

and mdx mice (C57BL/10-Dmdmdx/PasUnib) 
were housed in accordance with institutional 
guidelines, with food and water being available 
ad libitum and the experiments were performed 
in accordance with the guidelines of the 
Brazilian College for Animal Experimentation 
(COBEA; process #2128-1). 

Combined therapy of NAC and DFX
Mdx mice (14 days old) received daily 

intraperitoneal injections of NAC (Sigma-
Aldrich, Inc., St. Louis, MO) combined with 
DFX (Sigma-Aldrich, Inc., St. Louis, MO) at a 
dose of 150 mg/kg body weight either diluted in 
0.1 ml saline. Each animal was weighed daily so 
that the oil dose could be adjusted accurately. 
C57BL/10 mice untreated and mdx mice treated 
with saline for 14 days were used to control.

Grip strength determination
The forelimb muscle strength was evaluated 

by grip strength meter (New Primer, Sao Paulo, 
Brazil), as previously reported (Mauricio et al., 
2013). The measurements were obtained from 
all experimental groups (n= 05 animals per 
group) at the beginning (14 days of age) and at 
the end (28 days of age). 
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There were a 16% and 25% decrease in 
muscle strength in control (C57BL/10) mice and 
saline-treated mdx mice, respectively, over the 
study period (Table 1). On the other hand, there 
was a 3.7% increase in muscle strength in mdx 
mice treated with NAC and DFX (Table 1).

To analyze the fibers in degeneration of the 
dystrophic quadriceps muscle, we determined 
the CK levels and EBD-positive fibers. The CK 
levels significantly increased in saline-treated 
mdx mice compared to control mice. NAC and 
DFX combined therapy significantly reduced 
this enzyme levels in mdx mice (by 51%) 
compared to the saline-treated mdx mice (Table 
2).

In the saline-treated mdx mice, a larger 
number of EBD-positive fibers was observed 
(Figure 1). NAC and DFX combined therapy 
treatment caused a decrease in EBD staining (by 
83%) in the quadriceps muscle of mdx mice 
(Figure 1).

percentage of the total number of muscle fibers. 
Other  sec t ions  were  s ta ined  wi th 

hematoxylin-eosin for analysis  of  the 
regenerated and normal fibers and areas with 
inflammatory cell infiltrate. The slides were 
examined under a Nikon Eclipse E400 
microscope connected to a personal computer 
and a video camera (Nikon Express Series). 
Nonoverlapping images of the entire muscle 
cross-section were taken and tiled together 
using the ImagePro-Express software (Media 
Cybernetics, Silver Springs, MD). The 
regenerated fibers were identified by the 
presence of central nuclei and the normal fibers 
for presenting peripheral nuclei. The number of 
central nucleated fibers and fibers with 
peripheral nuclei, expressed as a percentage of 
the total number of fibers, was determined in 
each cross-section (4-5 sections per muscle). 
Areas containing densely packed inflammatory 
cells were measured with the ImagePro-Express 
software and were calculated as the percentage 
of total muscle area in each section studied (4-5 
sect ions  per  muscle) .  Al l  counts  and 
measurements were done by a blinded observer. 

Statistical Analysis
All data are expressed as mean ± standard 

deviation (SD). Statistical analysis for direct 
comparison between means of two groups was 
performed by the Student t-test and ANOVA was 
used for multiple statistical comparisons 
between groups. P≤0.05 was considered 
statistically significant.

RESULTS

Longitudinal comparison showed an 
increase in body weight in all animals at the end 
of the experiment, showing that NAC and DFX 
combined therapy did not interfere with the 
growth rate of young mdx mice (Table 1).
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Body weight (g) Force/Body weight  (g/g) Gain Force / 

period (%)
Time 1 Time 2 Time 1 Time 2

Ctrl 8.3±0.6 12.7±1.4 3.0±0.3 2.5±0.3 -16%

mdxS 9.6±1.1 12.0±1.9 2.4±0.4a 1.8±0.4a -25%

mdxN+D 7.8±0.4 11.6±0.3 2.7±0.1 2.8±0.3b +3.7%

Body weight (g) was measured at the beginning (time point 1) and after 2 weeks

(time point 2) of Cilostazol treatment. Forelimb muscle strength was assessed by

taking measurements of force at time points 1 and 2, normalized by body weight

(g/g). Gain Force/period: Percentage the muscular force gain on the treatment

period (%). Experimental groups: C57BL/10 mice (Ctrl), saline-treated mdx mice

(mdxS), and N-Acetylscysteine and Deferoxamine-treated mdx mice (mdxN+D). All

values are shown as mean±standard deviation (SD). aP 0.05 compared with Ctrl

group, bP 0.05 compared with mdxS group (one-way ANOVA with Tukey’s post-

hoc test).

Table 1:

CK (U/L)

Ctrl 51.3±2.98

mdxS 1381.9±260.9a

mdxN+D 669.7±131.7ab

Experimental groups: C57BL/10 mice (Ctrl), saline-treated mdx mice (mdxS), and

N-Acetylscysteine and Deferoxamine-treated mdx mice (mdxN+D). All values are

shown as mean±standard deviation (SD). aP 0.05 compared with Ctrl group, bP
0.05 compared with mdxS group (one-way ANOVA with Tukey’s post-hoc test).

Table 2:



33
 

Efeitos de terapia combinada de antioxidante e quelante de ferro no músculo... - Luis Henrique Rapucci Moraes e cols.

Perspectivas Médicas, 28(1): 29-37, jan/abri 2017. DOI: 10.6006/perspectmed.01042017.6512776233

Figure 1: In (A) EBD-positive myofibers (white arrow) indicate sarcolemmal leakage and in (B) central 

nucleated fibers (black arrow) indicate regenerated muscle fibers in quadriceps muscle fibers of 

C57BL/10 mice (Ctrl), saline-treated mdx mice (mdxS), and N-Acetylscysteine and Deferoxamine-

treated mdx mice (mdxN+D). In (C) graphs showing quantification of EBD-positive myofibers in the 

quadriceps muscle fibers of Ctrl, mdxS and mdxN+D groups. In (D) graphs showing quantification of 

fibers with centrally located nuclei and peripheral nuclei in the quadriceps muscle fibers of Ctrl, mdxS 

and mdxN+D groups.  Values are expressed as the percentage of the total number of fibers in 

quadricesp muscle. aP  0.05 compared with Ctrl group, bP  0.05 compared with mdxS group (one-way 

ANOVA with Tukey’s post-hoc test).



In the cross sections, the muscle fibers from control mice were round or roughly polygonal with 
rounded angles and their nuclei were in a peripheral location directly under the sarcolemma (Figure 
2). 
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Figure 2: (A) The outline indicates the representative area of inflammation in mdx mice. (B) The graph 

show the inflammatory area (%) in the quadriceps muscle fibers of C57BL/10 mice (Ctrl), saline-

treated mdx mice (mdxS), and N-Acetylscysteine and Deferoxamine-treated mdx mice (mdxN+D). 

Values are expressed as the percentage of the total number of fibers in quadricesp muscle. aP  0.05 

compared with Ctrl group, bP  0.05 compared with mdxS group (one-way ANOVA with Tukey’s post-

hoc test).
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DISCUSSION AND CONCLUSION

NAC and DFX combined therapy showed 
beneficial effects in the dystrophic skeletal 
muscle of mdx mice, with regard to the 
parameters analyzed in this study.

Grip strength analysis is a simple non-
invasive test used to evaluate mice muscle force 
in vivo and it is widely used in mdx experiments 
to functionally evaluate the drug therapy 

17effects . The forelimb muscle strength was the 
first parameter analyzed in our conditions and 
showed that the combined drugs promote gain in 
muscle strength in dystrophic mice. This finding 
probably results from reduction of muscle 
degeneration and inflammation also observed 
in the dystrophic muscle after NAC and DFX 
treatment.

High CK levels in DMD patients, attributed 
to muscle damage, provide an index which is 
widely used as a diagnostic marker for muscular 

18dystrophy1, . In addition, several experimental 
studies used the EBD infiltration to reveal an 
increase in sarcolemma permeability in 

19 ,  20dystrophic muscle fibers . These two 
parameters were used to determine the 
degeneration muscle process in mdx mice in the 
present study and found the protective effect of 
NAC and DFX combined therapy against 
myonecrosis. Contributing to this result, we also 
verified a reduction of regenerated muscle 
fibers indicated by the decrease of fibers with 
central nuclei.

Inflammatory processes are highly 
21associated with DMD pathogenesis . After 

NAC and DFX combined therapy, an expressive 
reduction in inflammatory processes in the 
dystrophic muscle was morphologically 
observed. NAC and DFX administered alone or 
in combination showed a reduction of the 

6, 16, 22, 23inflammation in other diseases . In the in 
vitro study, we also observed the anti-
inflammatory effect of NAC and DFX combined 

16therapy in dystrophic muscle cells .
C o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  d y s t ro p h i c 

inflammatory process and the other parameters 
analyzed here are likely to be associated with 

24elevated oxidative stress in mdx mice , we 
suggest that the beneficial effects of NAC and 
DFX combined therapy are probably due to the 
antioxidant properties of NAC and DFX. 
However, further studies with other parameters 
are needed to confirm this hypothesis. 
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RESUMO

A ausência completa da drenagem venosa 
pulmonar para o átrio esquerdo é uma condição 
rara e pode afetar todo um pulmão. A atresia 
pode ser dividida em comum, individual ou 
u n i l a t e r a l .  É  d i a g n o s t i c a d a  m a i s 
frequentemente em crianças e com raro 
diagnóstico na vida adulta. O paciente relata 
quadros frequentes de hemoptise, infecções 
recorrentes e dispnéia. O método não invasivo 
mais utilizado para o diagnóstico é a tomografia 
computadorizada com contraste, caso da 
paciente relatada nesse caso. 

ABSTRACT

The complete absence of pulmonary venous 
drainage into the left atrium is a rare condition 
and can affect an entire lung without associated 
anomalous veins. The atresia can be divided into 
common, individually or unilaterally. It is most 
often diagnosed in children and rare diagnosis 
in adulthood. The patient reports are frequent 
related to hemoptysis, recurrent infections and 
dyspnea. The noninvasive method most used for 
diagnosis is a CT scan with contrast as the 
patient reported in this case
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INTRODUÇÃO

A atresia de veias pulmonares unilateral é 
uma entidade raramente diagnosticada na fase 
adulta, com menos de 40 casos relatados na 

1literatura até 2010 . 
Possui quadro clínico inespecífico e 

achados de imagem característicos, como 
redução volumétrica do hemitórax afetado, 
espessamento dos septos interlobulares e 
ausência de veias pulmonares ipsilaterais. 

O diagnóstico é feito por métodos de 
imagem e a conduta depende da sintomatologia 
do paciente.

 
OBJETIVOS

O objetivo do artigo é relatar um caso raro 
de atresia unilateral de veias pulmonares com 
diagnóstico tardio na fase adulta e poucos casos 
semelhantes relatados, correlacionando os 

achados com os descritos na literatura, a fim de 
se obter maiores informações sobre o assunto. 
 

RELATO DE CASO

Paciente feminina, 39 anos, com queixa de 
dispnéia, astenia e dor torácica, sem patologias 
prévias, negando tabagismo ou uso de 
medicamentos. Devido à queixa prolongada foi 
solicitada uma Tomografia Computadorizada 
d e  T ó r a x  O  e s t u d o  p o r  t o m o g r a f i a 
computadorizada foi realizado com aparelho 
multislice GE Optima CT660, 128 canais euso 
de contraste iodado endovenoso. Observou-se 
redução volumétrica pulmonar à direita, desvio 
do mediastino para o mesmo lado (Figuras 1 e 
2), associados à artéria pulmonar ipsilateral 
assimétrica e hipoplásica (Figura 3), 
i m p o r t a n t e  e s p e s s a m e n t o  d o s s e p t o s 
interlobularese opacidades em vidro fosco 
(Figuras 6, 7 e 8).
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apos (Figura 3), retire esta parte e coloque esta…

,importante espessamento de septos interlobulares e opacidades em vidro fosco no pulmão direito, notadamente lobo inferior (Figuras 6, 7 e 8).
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 Não foi observado causa obstrutiva que justificasse os achados. As veias pulmonares do lado 
afetado não foram identificadas, ou inserção de outro vaso anômalo no átrio esquerdo (Figuras 4 e 5). 
Caracterizaram-se ainda artérias brônquicas proeminentes ipsilaterais (Figura 9). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A atresia pulmonar unilateral é uma 
condição congênita rara. Possui etiologia 
desconhecida com poucos casos relatados na 
literatura até o momento. Acredita-se que 
resulta da falha de incorporação da veia 
pulmonar comum no átrio esquerdo, podendo-
se observar, em alguns casos, remanescentes 
fibróticos, prováveis resquícios embrionários, 

em sua topografia. Alterações em fases 
precoces do desenvolvimento permitem uma via 
de drenagem alternativa, com anastomoses 
venosas pulmonares-s is têmicas  ainda 
presentes, surgindo um retorno venoso 
pulmonar anômalo. Porém, em fases tardias, 
essas anastomoses não estão mais presentes2. A 
sobrevida desses pacientes parece estar 
relacionada então a existência de anastomoses 
bronco-pulmonares venosas, arteriais ou ainda 
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através de vias linfáticas, como foi observado 
no caso descrito. O quadro clínico de dispneia 
progressiva,  episódios recorrentes de 
pneumonia e /ou de hemoptise é mais 
caracterizado na infância e adolescência, 
sendo rara a manifestação na vida adulta, com 
relatos de pacientes assintomáticos nessa fase. 
Anomalias cardíacas são relatadas de 32 a 50% 
dos casos, frequentemente associadas e 
hipertensão pulmonar e com mortalidade de 
cerca de 50% em pacientes não tratados1,3. 

A Tomografia Computadorizada com 
injeção de contraste é o método mais aceito na 
literatura para o diagnóstico podendo-se 
u t i l i z a r  m é t o d o s  a u x i l i a re s  c o m o  a 
Cintilografia. Os achados de imagem incluem 
pequeno hemitórax no lado afetado, desvio de 
mediastino ipsilateral, opacidades em vidro 
fosco, espessamento dos septos interlobulares 
provavelmente relacionado à dilatação dos 
vasos linfáticos pulmonares e veias brônquicas, 
devido ao retorno venoso alternativo. Fibrose 
do parênquima pulmonar também pode ocorrer 
devido a uma combinação de infarto venoso 
pulmonar e edema pulmonar crônico. Pequena 
artéria pulmonar ipsilateral é caracterizada 
por drenagem preferencial para o lado 
contralateral3. A massa de tecido mediastinal 
confluente observada em alguns casos pode ser 
um desafio diagnóstico em relação às massas e 
neoplasias pulmonares. No entanto a ausência 
de obstruções que justifiquem as alterações 
sugere causa congênita4. 

As opções terapêuticas dependem de 
alterações cardíacas concomitantes e 
sintomatologia do paciente, mas incluem 
seguimento conservador, embolização seletiva 
de colaterais sistêmicas e pneumonectomia. 
O u t ro s  m é t o d o s  d i a g n ó s t i c o s  c o m o 
Ressonância Magnética e Broncoscopia são 
citados na literatura recente como alternativa 
d i a g n ó s t i c a ,  p o r é m  a  To m o g r a f i a 
Computadorizada é apontada como método 
mais acessível, demonstrando alta capacidade 

em achados característicos da atresia 
unilateral das veias pulmonares, reforçando 
estudos que apontam como método diagnóstico 
de f in i t ivo  des ta  e  também de  outras 
anormalidades venosas torácicas, diminuindo a 
necessidade de procedimentos diagnósticos 
invasivos e facilitando o planejamento 
cirúrgico1,3. 

Assim, a atresia unilateral das veias 
pulmonares é uma patologia rara, com alguns 
pacientes evoluindo de forma assintomática na 
vida adulta, sendo por isso os exames de 
imagens de extrema importância para a 
elucidação diagnóstica. A Tomografia 
Computadorizada contrastada é o principal 
exame para o diagnóst ico def ini t ivo, 
contribuindo para a definição de condutas e 
a c o m p a n h a m e n t o  d e s s e s  p a c i e n t e s . 
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RESUMO

Relatamos caso de paciente de 83 anos, 
sexo feminino, tabagista há 59 anos, com 
quadro de tosse sem melhora com tratamento 
conservador, diagnosticada através da  
tomografia computadorizada de tórax e 
broncoscopia com biópsia.

ABSTRACT

We reported a clinical case of of 83 year old 
female, cough pursue research with chest CT 
with contrast, is considered the process of 
h y p o t h e s i s  e x p a n s i v e ,  d i a g n o s e d  b y 
bronchoscopy and biopsy.

INTRODUÇÃO

Os tumores primários de traqueia são 
infrequentes, com uma incidência de cerca de 
2,7 novos casos por 1milhão/ano. As neoplasias 
malignas respondem pela maior parte dos 
tumores observados em adultos, sendo o tumor 
de células escamosas o tipo histológico mais 
comum, seguido pelo carcinoma adenoide 

1cístico . 
Relatamos caso de paciente de 83 anos, 

sexo feminino, tabagista há 59 anos, com 
quadro de tosse sem melhora com tratamento 
conservador, diagnosticada através da  
tomografia computadorizada de tórax e 
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broncoscopia com biópsia.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é fazer o relato de 
um caso sobre tumores traqueais que apresenta 
uma doença rara em nosso meio, a fim de 
correlacionar tal caso com a literatura e obter 
mais informações sobre este achado.

MÉTODOS

Primeiramente houve estudo do prontuário 
da paciente com avaliação de dados clínicos e 
laboratoriais. Na segunda etapa fizemos 
revisão da análise das imagens e, após,  revisão 
bibliográfica sobre o assunto.

Para isso, foram pesquisados livros e 
revistas do acervo da Biblioteca da Faculdade 
de Medicina de Jundiaí (FMJ - São Paulo - 
Brasil) e artigos de sites, revistas e jornais de 
bibliotecas eletrônicas, como Uptodate, 
Pubmed, Radiographics, AJR e Revista 
Portuguesa de Radiologia. 

RELATO DE CASO

Os tumores primários de traquéia são 
infrequentes, tendo uma incidência de cerca de 
2,7 novos casos por 1milhão/ano. As neoplasias 
malignas respondem pela maior parte dos 
tumores observados em adultos, sendo o tumor 
de células escamosas o tipo histológico mais 
comum, seguido pelo carcinoma adenoide 

1cístico .
Outras diversas neoplasias malignas menos 

frequentes, podem ser encontradas, como tumor 
carcinóide, carcinoma mucoepidermóide, 
adenocarcinoma, condrossarcoma, linfoma e 

1-3plasmocitoma .
Os tumores benignos da traquéia são ainda 

mais raros, entre eles, estão o papiloma, 
adenoma mucinoso verdadeiro, hamartoma, 
fibroma, condroma, leiomioma e o mioblastoma 

4de células granulosas .

O diagnóstico definitivo dos tumores 
traqueobrônquicos em geral é tardio, já que os 
sinais e sintomas causados por esses tumores 
são inespecíficos e os raios-x (Rx) de tórax 
raramente são diagnósticos. Entretanto, se há 
uma suspeita clínica ou radiológica de tumores 
traqueobrônquicos, é recomendado prosseguir 
investigação diagnóstica através da tomografia 
computadorizada (TC), que é o método de 
imagem de escolha para diagnóstico e extensão 

2tumoral .

PACIENTE E MÉTODO

Paciente de 83 anos, sexo feminino, 
tabagista há 59 anos, cerca de 1 maço/dia. Há 3 
meses apresenta tosse com expectoração 
esbranquiçada, com predomínio noturno, 
acompanhado de dispneia aos grandes 
esforços, sem febre. Há 15 dias realizou Rx de 
tórax que evidenciou desvio de traquéia. À TC 
de tórax com contraste, demonstrou conteúdo 
com atenuação de partes moles, caracterizado 
na traqueia distal, estendendo-se para a carina 
e para o brônquio fonte direito, causando 
redução luminal, com aspecto de processo 
expansivo. Diante de tal hipótese foi realizada 
broncoscopia que mostrou carina centrada e 
afilada, com presença de irregularidade 
estendendo-se para brônquio fonte direito e 
e s q u e rd o ,  c u j a  b i o p s i a  e  re s u l t a d o 
anatomopatológico foi de carcinoma in situ.
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DISCUSSÃO

Os tumores traqueobrônquicos podem ser 
categorizados como malignos primários, 
malignos secundários ou benignos. Os 
malignos primários podem crescer da 
superfície epitelial (carcinoma de células 
escamosas, adenocarcinoma), glandulares 
(carcinoma adenoide cístico, carcinoma 
mucoepidermóide) ou mesenquimal (sarcoma e 
linfoma). Os tumores malignos secundários 
podem resultar da invasão direta por tumores 
que crescem das estruturas adjacentes (tiroide, 
pulmão, laringe e esôfago) e de metástases 
hematogênicas (melanoma, câncer mama, 
carcinoma de células renais e câncer de cólon). 
E os tumores benignos que crescem da 
superfície epitelial (papiloma, adenoma 
pleomórfico, oncocitoma, adenoma mucoso) ou 
mesenquimal (hamartoma, leiomioma, lipoma, 

4,5fibroma) .
O tumor de células escamosas desenvolve-

a ase principalmente nas 6  e 7  décadas de vida e 
tem grande associação com o tabagismo, 
afetando homens duas a quatro vezes mais que 
as mulheres. Pode ser exofítico ou infiltrativo e 
tende a envolver  a parede posterior da traqueia 
nos dois terços inferiores. Aproximadamente um 
terço dos pacientes apresentam metástase 
m e d i a s t i n a l  o u  p u l m o n a r  q u a n d o 

2diagnosticado .
O carcinoma adenoide cístico é o segundo 

tumor maligno mais comum da traqueia, 
aparentemente não há relação com tabagismo e 

6,7não há predileção por sexo . A idade média de 
apresentação é cerca de uma década mais cedo 

1que o tumor de células escamosas .Esse tumor 
se manifesta  mais tipicamente como uma massa 
endoluminal focal, polipóide, envolvendo a 
parede póstero-lateral dos terços médios e 

4inferiores da traquéia .
As manifestações radiológicas mais 

comuns são nódulo ou massa traqueal 
intraluminal, embora algumas vezes seja 
possível a identificação de uma lesão 

intraluminal na radiografia de tórax. A TC é a 
modalidade de escolha para o diagnóstico por 
imagem e apresenta alta sensibilidade (>97%), 
podendo aparecer como lesões intraluminais 
polipóides ou sésseis, comumente com 
atenuação de partes moles. Neoplasias 
malignas comumente medem entre 2 a 4 cm, tem 
con tornos  i r regu lares  ou  lobu lados , 
frequentemente associadas a espessamento 
parietal  traqueal e sinais de invasão 
mediastinal.

O espessamento parietal traqueal é a 
manifestação menos frequente, sendo apenas 
observada nas neoplasia traqueais malignas, 
podendo ser circunferencial ou excêntrico. A 
TC é o método de imagem de escolha para 
avaliação, e as reconstruções multiplanares e 
tridimensionais permitem avaliar com precisão 
o grau de estreitamento, bem como a extensão 

1longitudinal do comprometimento traqueal .
Devido à raridade, não existem estudos 

randomizados comparando a cirurgia à 
radioterapia. A cirurgia não está ainda provada 
que traga melhores resultados do que a 
radioterapia radical; no entanto, continua a ser 
o tratamento primário para os doentes com  
tumores da traqueia.

CONCLUSÃO

Os tumores traqueobrônquicos podem ser 
categorizados como malignos primários, 
malignos secundários ou benignos(5 A TC é o 
método de imagem de escolha para avaliação, e 
a s  r e c o n s t r u ç õ e s  m u l t i p l a n a r e s  e 
tridimensionais permitem avaliar com precisão 
o grau de estreitamento, bem como a extensão 
longitudinal do comprometimento traqueal.
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