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Editorial

HELTON JOSÉ BASTOS SETTA
Vice-Almirante (Md)

Diretor de Saúde da Marinha

Após um ano de exaustivo trabalho e grande produção científica, temos o prazer
de editar o volume alusivo aos 65 anos de existência dos Arquivos Brasileiros de Medicina
Naval.

Constatamos, com satisfação, que os mesmos ideais motivadores da 1ª Edição
permanecem vivos, perpetuando a sua projeção no cenário científico nacional, tendo
em vista a qualidade indiscutível dos trabalhos neles publicados.

Importante fórum de debates e excelente meio de divulgação, adquire nova
roupagem ao se adequar à era digital, apresentando-se em edição magnética e disponível
no site http://www. dsm.mar.mil.br.

Os trabalhos publicados nesta edição tiveram origem nas apresentações realizadas
na Jornada Científica Comemorativa dos 70 anos de criação do Hospital Naval Marcílio
Dias, importante órgão de assistência terciária do Serviço de Saúde da Marinha. Os
artigos retratam as atividades desenvolvidas pelos nossos profissionais de saúde,
abrangendo tanto as áreas assistencial e pericial quanto a área operativa.

Com a certeza da oferta de farto e qualificado material, convido a todos à leitura
atenta dos avanços da Saúde Naval, reiterando a importância desta Revista na busca
contínua pelo aprimoramento técnico-científico dos militares e civis do Serviço de
Saúde da Marinha.
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Nota do Redator-Chefe

WILSON ALVES PARIZ
Capitão-de-Mar-e-Guerra (Md-RRm)

Redator-Chefe

Época de Júbilo. Parabéns Hospital Naval Marcílio Dias, pelos seus 70 anos de idade
servindo à Família Naval. Marco da Medicina Militar Brasileira, centro de assistência, ensino e
pesquisa, tem a qualidade da renovação constante.

Seu aniversário foi bem comemorado com a realização da XIX Jornada Científica do HNMD.
O evento foi realizado de 03 a 06 de fevereiro de 2004, com a apresentação, no auditório, de 28
temas livres pré-selecionados dentre inúmeros outros e da sessão de pôsteres, com 14
apresentações.

A Revista Arquivos Brasileiros de Medicina Naval não poderia deixar de celebrar a ocasião,
reservando a presente publicação para uma edição comemorativa.

Fugindo um pouco de suas características, esta edição contém exclusivamente monografias
oriundas do HNMD. Todos os artigos são originais e seus autores os desenvolveram na labuta
diária no Hospital, tendo sido apresentados, na maioria, durante a XIX Jornada Científica do
HNMD.

Aqueles que desejarem colaborar com manuscritos para as próximas publicações, deverão
seguir as normas contidas ao final deste fascículo, onde constam as orientações quanto à digitação,
estilo,  compartimentação, elaboração de referências bibliográficas, tabelas e figuras.

Desejamos boa e prazerosa leitura deste fascículo.
Aos nossos colaboradores, nosso muito obrigado pelo inestimável apoio.
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Artigo Original

PRINCIPAIS PATÓGENOS BACTERIANOS EM UTI:
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM CINCO ANOS

CT (S) Rodrigo Setubal Wunder1

Resumo: A resistência aos antimicrobianos tem se destacado como uma das principais causas de mortalidade
e aumento dos custos hospitalares, tendo particular importância para pacientes provenientes de Unidades de
Terapia Intensiva (UTI). Nessas unidades, o uso regular de várias classes de antimicrobianos, entre outros
fatores, tem aumentado grandemente a pressão seletiva sobre os patógenos bacterianos, levando ao aumento
da resistência. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a resistência dos principais patógenos envolvidos
em infecções de pacientes internados em UTI (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp. e Escherichia coli) ao longo de cinco anos, no período
de 1999 a 2003, através da CIM 90% e do perfil de sensibilidade. Os resultados foram comparáveis àqueles
obtidos por programas de vigilância de resistência aos antimicrobianos.

Palavras-Chave: Resistência aos Antimicrobianos,UTI, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis,
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp, Escherichia coli, MIC 90%.

Abstract: Antimicrobial resistance has been detached as one of the major causes of mortality and increase of
hospitalar costs, in particular for patients in the Intensive Care Unit (ICU). In this unit, the regular use of several
classes of antimicrobial agents, among other factors, has largely amplified the selective pressure of bacteria
leading to the increase of resistance. The present work’s objective is to characterize the resistance of the most
common bacteria involved in ICU´s patient infection (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis,
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp. e Escherichia coli) along five years,
from 1999 to 2003, using MIC 90% and the susceptibility profile. The results are compared to those obtained
from programs of antimicrobial resistance’s surveillance.

Key Words: antimicrobial resistance, intensive care units, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis,
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp, Escherichia coli, MIC 90%.

1 Assistente do Serviço de Patologia Clínica do Hospital Naval Marcílio Dias.
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INTRODUÇÃO

Em ambientes hospitalares, as infecções bacterianas
vêm sendo a principal causa de mortalidade em paci-
entes internados, particularmente para aqueles prove-
nientes de unidades de terapia intensiva (UTI)(12,19).
Essas infecções estão diretamente relacionadas ao
surgimento de resistência bacteriana aos antimi-
crobianos, tanto para cocos gram-positivos como para
bacilos gram-negativos, sendo um problema com dra-
máticas implicações nestas unidades de tratamento

intensivo(8). Estima-se que, nessas unidades, o risco de
um paciente internado contrair uma infecção seja de
cinco a dez vezes maior do que para aqueles nas en-
fermarias em geral(2,21).

A resistência bacteriana em UTI está diretamente
ligada ao somatório de requisitos que os pacientes ali
internados reúnem, favoráveis à expansão de bactéri-
as multi-resistentes. Primeiramente, os pacientes con-
finados em UTI apresentam-se acometidos por uma
enorme diversidade de doenças graves, o que leva a
um comprometimento de suas defesas imunológicas.
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São freqüentemente submetidos a procedimentos
invasivos de diferentes naturezas, como implantação
de cateteres venosos e tubo endotraqueal, assim como
a período de internação prolongado, o que aumenta a
probabilidade de serem colonizados por alguma bacté-
ria que expresse resistência a antibióticos, proveniente
daquele ambiente hospitalar.

Outros fatores que desempenham um importante
papel no aumento dos casos de infecção por
microorganismos resistentes a antibióticos são:
confinamento de pacientes com enorme diversidade
de doenças agudas em um espaço físico relativamente
pequeno; redução no staff de enfermagem e outros
profissionais de suporte, em virtude de pressões eco-
nômicas; e a presença de pacientes agudos e crônicos
que requerem maior tempo de hospitalização e
freqüentemente são portadores dessas bactérias re-
sistentes. Além disso, são por natureza pacientes críti-
cos que recebem regularmente antibióticos de diferen-
tes classes, principalmente para o tratamento da sepse
e suas complicações, além do uso profilático. Em vir-
tude dessa quantidade de fatores que levam ao trata-
mento antimicrobiano, a pressão seletiva sobre os
patógenos bacterianos se faz com intensidade, favore-
cendo o desenvolvimento de cepas resistentes aos
quimioterápicos utilizados(11).

O problema cada vez mais grave da resistência
antimicrobiana tem levado ao aumento tanto das taxas
de mortalidade como dos custos gerais. A colonização
e infecção por bactérias resistentes aumenta a proba-
bilidade de pacientes receberem tratamento inadequa-
do, ou seja, antibióticos com ação in vitro nula ou inefi-
caz contra o microorganismo identificado como cau-
sador da infecção. Luna et al. relataram que para pa-
cientes que foram tratados inicialmente com antibióti-
cos ineficazes, a mudança na terapia antimicrobiana
com base em resultados de cultura posteriores, pode
não reduzir o risco adicional de mortalidade intra-hos-
pitalar.

A cada ano as infecções hospitalares contribuem
com mais de 77.000 mortes nos E.U.A., gerando gas-
tos entre 5 e 30 bilhões de dólares ao sistema de saúde
americano, sendo que entre 50 e 60% dos mais de 2
milhões de casos de infecções hospitalares relatados
são devidos ao aparecimento de bactérias resistentes.
Esse aumento dos custos hospitalares tem sido relaci-
onado principalmente a fatores como o prolongamento
do tempo de hospitalização e convalescença decor-

rentes de falhas na terapia e no não cumprimento de
normas de controle das infecções hospitalares(7).

No início dos anos 60, o problema da resistência
antimicrobiana limitava-se aos Staphylococcus aureus
resistentes à penicilina. Com o decorrer do tempo, nas
décadas de 70 e 80, surgiram bactérias com diferentes
mecanismos de resistência, de maneira mais comum e
avassaladora, tanto em relação aos organismos gram-
positivos, como para os gram-negativos. Recentemente,
o aumento da resistência antimicrobiana levou ao
surgimento de microorganismos quase indestrutíveis ou
com escassas opções terapêuticas(4).

Dentre as bactérias gram-positivas, o surgimento
de enterococos e estafilococos com mecanismos de
resistência a glicopeptídeos (vancomicina e
teicoplanina), além do aumento da resistência do
Staphylococcus aureus à oxacilina, foram algumas das
ocorrências. Em relação aos bacilos gram-negativos,
o aumento da prevalência de bactérias produtoras de
b-lactamases de espectro estendido (ESBL) entre as
enterobactérias, principalmente por Klebsiella
pneumoniae e Escherichia coli, se destaca como outro
importante fenômeno. Em UTI, os bacilos não
fermentadores Pseudomonas aeruginosa e
Acinetobacter spp. foram os germes gram-negativos
responsáveis pelo maior número de infecções hospita-
lares, com os mais sérios problemas de resistência,
podendo ser ocasionalmente resistentes a todos os
antibióticos disponíveis no arsenal terapêutico, o que
constitui-se importante desafio no controle das infec-
ções hospitalares nos dias de hoje.

O conhecimento dos principias mecanismos do de-
senvolvimento da resistência bacteriana aos antibióti-
cos é fundamental para a efetiva compreensão de quais
medicamentos podem ser utilizados para tratamento
de determinadas doenças infecciosas, além de estabe-
lecer medidas para o controle da resistência. Atual-
mente, os principais mecanismos descritos são: altera-
ção da permeabilidade da parede celular bacteriana,
síntese de enzimas inativadoras de antibióticos, modi-
ficação do sítio de ação e efluxo.

Dentre os germes gram-positivos resistentes mais
comumente isolados em UTI, podemos destacar o
Staphylococcus aureus meticilina resistente (MRSA)
e o Enterococcus faecalis. A resistência do
Staphylococcus. aureus às penicilinas está baseada na
produção de beta-lactamases. A resistência à meticilina
desta espécie é atribuída à síntese de uma proteína
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ligadora de penicilina (PBP2a) de baixa afinidade, le-
vando à perda da atividade de todos os beta-lactâmicos.
A resistência simultânea a aminoglicosídeos, te-
traciclina, cloranfenicol, macrolídeos, sulfametoxazol-
trimetoprima e fluoroquinolonas relaciona-se a
transposons integrados ao gene mec-A dos S. aureus.
As bactérias do gênero Enterococcus, especialmente
o Enterococcus faecalis, são naturalmente resistentes
às cefalosporinas e sensíveis em geral às aminopeni-
cilinas, ureidopenicilinas, carbapenens e glicopeptídeos.
Algumas cepas apresentam resistência primária aos
aminoglicosídeos, determinando o chamado alto nível
de resistência à gentamicina e estreptomicina, impe-
dindo a sinergia bactericida quando associadas à
ampicilina ou vancomicina. Atualmente, a resistência
de espécies de Enterococcus à vancomicina é emer-
gente, tendo sido reportados cinco genes diferentes
(Van A, Van B, Van C, Van D e Van E), responsáveis
pelo surgimento da resistência, através de um meca-
nismo de síntese de precursores de parede celular com
baixa afinidade à vancomicina.

No que diz respeito às bactérias gram-negativas, o
aparecimento de microorganismos produtores de beta-
lactamases de espectro extendido (ESBL), durante a
década de 80, em países da Europa, e sua rápida dis-
seminação por todos os cantos do globo, tem levado à
resistência diversos gêneros de enterobactérias (entre
eles, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli) frente
a todas as cefalosporinas e monobactam. Esta beta-
lactamase, produzida por mutações nos genes SHV e
TEM e sendo transportada por plasmídeos, pode ser
facilmente transferida a outras espécies de enterobac-
térias, tendo graves repercussões no crescimento da
resistência aos antibióticos beta-lactâmicos, não po-
dendo ser detectada pelos métodos de rotina para tes-
tes de sensibilidade que seguem as normas do NCCLS
(Comitê Nacional para Padrões Clínico-Laboratoriais).
A Klebsiella pneumoniae possui uma beta-lactamase
cromossômica (SHV1) que lhe confere resistência in-
trínseca à ampicilina, carbenicilina e ticarcilina, entre-
tanto, o maior desafio nos dias atuais tem sido o
surgimento de cepas de Pseudomonas aeruginosa e
Acinetobacter spp. multi-resistentes. Devido à resis-
tência antimicrobiana intrínseca, estes patógenos po-
dem sobreviver ou proliferar até mesmo em condições
drásticas de pressão seletiva por antibióticos. A im-
portância epidemiológica destas bactérias está relaci-
onada à capacidade de sobrevida e adaptação ao meio

ambiente, à facilidade em expandir seus habitats, a di-
versas alternativas bioquímicas e metabólicas, que per-
mitem a colonização em portas de entrada (principal-
mente vias aéreas) e sua persistência como colonizante
em pacientes ou pessoal médico, dificultando ainda mais
seu controle(5,15).

Embora cada unidade hospitalar informe localmen-
te, e isto seja preferencial em virtude de melhor tradu-
zir o panorama da resistência antimicrobiana em seu
âmbito mais específico, existem alguns programas de
vigilância epidemiológica que fornecem resultados
confiáveis, contendo dados interpretativos a partir de
métodos quantitativos de análise, monitorando a resis-
tência bacteriana mundialmente, sendo uma importan-
te ferramenta de consulta. Esses programas servem
como referência para o estabelecimento da terapia,
pois indicam as tendências de resistência para os
patógenos bacterianos mais implicados em infecções
hospitalares(14,16). Entre estes, destacam-se os progra-
mas MYSTIC e SENTRY, iniciados em 1997, conten-
do cada um deles aproximadamente 100 sentinelas ati-
vas em mais de 30 países, incluindo o Brasil, sendo
considerados os mais abrangentes estudos de investi-
gação longitudinal estabelecidos.

Algumas estratégias para a prevenção da resistên-
cia antimicrobiana em unidades de terapia intensiva,
segundo Kollef, estão focadas na limitação do uso des-
necessário de antimicrobianos, na otimização de sua
eficácia e na plena e efetiva implantação de práticas
de controle da infecção hospitalar, com participação
ativa dos clínicos destas unidades, inclusive como par-
te de suas rotinas. Weinstein relacionou algumas me-
didas básicas de controle de infecções em UTI (Tabe-
la 1). O desenvolvimento de novas drogas antimicro-
bianas mais potentes e eficazes frente aos virulentos
patógenos bacterianos e o fomento da pesquisa na área
de mecanismos do desenvolvimento de resistência
bacteriana são outras medidas necessárias para con-
trolar o problema.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados foram coletados no Hospital Naval
Marcílio Dias (HNMD), a partir de diferentes culturas
de pacientes da UTI, internados no período de janeiro
de 1999 a dezembro de 2003.

As amostras foram testadas frente a diferentes
agentes antimicrobianos através do método
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Tabela 1 - Medidas de controle de infecções em UTI

Medidas Modo de realização

1) Identificação do reservatório • Determinar pacientes infectados e colonizados.

• Conhecer fontes de contaminação ambiental.

2) Interromper a transmissão entre pacientes • Melhorar a assepsia e lavagem de mãos.

• Utilizar luvas e capuz no contato. com pacientes
infectados e colonizados.

• Eliminar fontes de contaminação através da
desinfecção do ambiente.

• Separar pacientes susceptíveis.

• Fechar a unidade para novas admissões, se
preciso.

3) Interromper a progressão de colonização
para infecção

• Eliminar fatores comprometedores, quando
possível (Ex: extubar, remover o tubo
nasogástrico, retirar  sondas vesicais, conforme
indicado clinicamente; ventilar adequadamente)

4) Modificação das condições do hospedeiro • Tratar as doenças subjacentes e complicações.

• Controlar o uso de antibióticos.

automatizado de microdiluição em caldo, utilizando o
aparelho WALKAWAY 96 e placas liofilizadas
fabricadas pela empresa Dade Behring. Este método
consiste na utilização de diluições seriadas do agente
antimicrobiano liofilizado contido em placas, adicionan-
do-se suspensão bacteriana padronizada e incubando
estas placas a 35°C, durante um período de tempo
variável de acordo com o patógeno bacteriano anali-
sado. A medida da Concentração Inibitória Mínima
(CIM), que é definida como a menor concentração do
antibiótico que inibe o crescimento bacteriano visível,
é realizada por princípio fluorimétrico. Os padrões
interpretativos dos testes de sensibilidade, assim como
os valores estabelecidos para as CIM dos diversos
antimicrobianos frente aos patógenos bacterianos são
elaborados internacionalmente pelo Comitê Nacional
para Padrões Clínico-Laboratoriais(3) (NCCLS). Nas
mesmas placas de microtitulação são realizadas pro-
vas bioquímicas, através da adição automatizada de
reagentes, permitindo assim a identificação bacteriana
por colorimetria.

A CIM 90%, por definição, corresponde à concen-

tração mínima inibitória necessária para eliminar 90%
dos isolados bacterianos. Suas concentrações foram
determinadas pelo método acima citado de acordo com
os critérios do NCCLS. Os resultados obtidos foram
comparados com aqueles dos programas SENTRY e
MYSTIC, no mesmo período.

Dentre todos os patógenos bacterianos implicados
em infecções, que acometem pacientes internados em
UTI, aqueles que apresentaram maior incidência no
número de isolamentos e uma elevada importância clí-
nico-terapêutica no tratamento das moléstias que oca-
sionam são descritos na tabela 2, juntamente com o
número de amostras clínicas isoladas em cada ano, no
período de cinco anos.

Do total de isolamentos provenientes dos microor-
ganismos selecionados para estudo, 71% eram de
bastonetes gram-negativos, sendo que 1/3 da conta-
gem geral equivale a isolamentos de P. aeruginosa, o
patógeno bacteriano mais encontrado em UTI. Em
seguida, temos, por ordem de incidência: S. aureus
(24%), Acinetobacter spp.(15%), E. coli (12%), K.
pneumoniae (11%) e E. faecalis (5%).
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Tabela 2 - Número de isolados clínicos por patógeno bacteriano ao longo de cinco anos

Patógeno 1999 2000 2001 2002 2003 Total
E. faecalis 15 14 7 5 7 48
S. aureus 83 60 54 26 42 265
P. aeruginosa 77 53 74 77 84 365
Acinetobacter spp. 44 37 28 16 36 161
K. pneumoniae 17 21 31 32 22 123
E.coli 23 33 34 23 21 134
Total 259 218 228 179 212 1096

Os resultados das CIM 90% para os antimicrobianos
de interesse clínico utilizados no tratamento de infec-
ções ocasionadas por E. faecalis e S. aureus, os res-
pectivos números de isolamentos, além das variações
sazonais de suas concentrações, medidas ao longo dos

Ano/semestre
(n= n° amostras)

1° sem
99

(n=12)

2° sem
99

(n=11)

1° sem
00

(n=19)

2° sem
00

(n=14)

1°sem
 01

 (n=16)

2° sem
01

(n=18)

1° sem
02

(n=11)

2° sem
02

(n=12)

1° sem
03

(n=14)

2° sem
03

(n=7)
Sensib.

Antimicrobiano CIM 90% (µg/mL )
Amox/Clav 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
Ampicilina 4 4 1 4 4 4 1 1 2 4 ≤ 8
Gentamicina >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 -
Penicilina 8 8 4 4 8 >8 2 8 8 2 ≤8
Vancomicina 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 ≤4

Tabela 3 - CIM 90% para E. faecalis

Ano/semestre
(n= n° amostras)

1° sem
99

(n=12)

2° sem
99

(n=11)

1° sem
00

(n=19)

2° sem
00

(n=14)

1°sem
01

(n=16)

2° sem
01

(n=18)

1° sem
02

(n=11)

2° sem
02

(n=12)

1° sem
03

(n=14)

2° sem
03

(n=7)
Sensib.

Antimicrobiano CIM 90% (µg/mL) CIM (µg/mL)

Cefazolina >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 ≤8
Ciprofloxacina >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 ≤1
Clindamicina >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 ≤0.5
Gentamicina >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 ≤4
Oxacilina >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 >4 ≤2
Penicilina >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 ≤0.12
Sulfam/Trimetr >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 ≤2/38
Vancomicina 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ≤4

cinco anos de estudo, estão relacionados respectiva-
mente nas tabelas 3 e 4.

De acordo com as normas estabelecidas pelo
NCCLS, os antibióticos ampicilina, penicilina e
vancomicina apresentaram valores de CIM 90% den-

Tabela 4 - CIM 90% para S. aureus
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tro da faixa de sensibilidade frente ao E. faecalis, du-
rante a maior parte do período. Entretanto, houve al-
gumas variações semestrais importantes em suas con-
centrações. A penicilina apresentou CIM 90% no va-
lor limítrofe de sensibilidade, na maior parte dos se-
mestres, tendo, inclusive, no período de julho a dezem-
bro de 2001, atingido uma concentração situada na faixa
de resistência. Comportamento semelhante apresen-
tou a vancomicina, onde se observa, notadamente no
segundo semestre dos anos de 1999, 2000 e 2002, va-
lores de CIM 90% no limite máximo de sensibilidade.

Em relação ao S. aureus, apenas a vancomicina
mostrou uma CIM 90% satisfatória ao longo dos anos,
apresentando-se no patamar limite da sensibilidade
somente no primeiro semestre analisado.

Os valores da CIM 90% para os antimicrobianos
mais importantes indicados clinicamente no combate
às bactérias provenientes da família
Enterobacteriaceae (E. coli e K. pneumoniae) e con-
tra bacilos gram-negativos não fermentadores
(Acinetobacter spp. e P. aeruginosa) estão expostos
nas tabelas de 5 a 8.

À exceção da E. coli, não se observou variação

substancial nos valores das CIM 90% para as diferen-
tes drogas testadas frente aos agentes bacterianos
gram-negativos. Devido ao fato da CIM 90%, para a
maior parte dos antibióticos de uso clínico, já apresen-
tar inicialmente (1°semestre de 1999) uma concentra-
ção muito acima do valor estabelecido como padrão
máximo para sensibilidade, não houve alteração na ten-
dência de manutenção do patamar de resistência para
a quase totalidade das drogas selecionadas. Somente
o imipenem, testado frente a amostras de K.
pneumoniae e Acinetobacter spp., obteve valores de
CIM 90% dentro da faixa de normalidade, durante o
período de tempo estudado.

Ao longo dos cinco anos, houve relevantes varia-
ções nas CIM 90% das cefalosporinas testadas em
isolados clínicos de E. coli (Gráfico 1). Inicialmente,
todas as cefalosporinas apresentavam CIM 90%, com
concentrações dentro do limite de sensibilidade esta-
belecido pelo NCCLS (8mg/mL). Ao longo dos se-
mestres, todas as drogas oscilaram entre diferentes
valores de concentração, na faixa de resistência ou
sensibilidade, sendo que, ao final do período abordado,
com exceção da ceftazidima, todas as outras

Tabela 5 - CIM 90% para  E coli

Ano/semestre
(n= n° amostras)

1° sem
99

(n=12)

2° sem
99

(n=11)

1° sem
00

(n=19)

2° sem
00

(n=14)

1°sem
01

(n=16)

2° sem
01

(n=18)

1° sem
02

(n=11)

2° sem
02

(n=12)

1° sem
03

(n=14)

2° sem
03

 (n=7)
Sensib**.

Antimicrobianos
CIM 90%
(µg/mL) CIM (µg/mL)

Amicacina 16 16 >32 16 16 16 16 16 16 >32 ≤16
Cefepime 4 4 >16 8 8 >16 8 8 8 >16 ≤8
Cefotaxima 4 4 >32 32 8 >32 8 8 8 >32 ≤8
Ceftazidima 2 2 16 >16 16 >16 8 8 8 4 ≤8
Ceftriaxona 8 8 >32 8 8 >32 4 8 8 >32 ≤8
Cefuroxima 4 8 >16 >16 16 >16 8 8 16 >16 ≤8
Ciprofloxacina 0.5 0.5 >2 >2 1 1 >2 1 >2 >2 ≤1
Gentamicina 2 2 >8 4 4 >8 4 4 4 >8 ≤4
Imipenem 1 1 2 4* 4 4 4 4 4 4 ≤4
Tobramicina 4 4 >8 8 4 >8 4 4 8 >8 ≤4
*Mudança de painel: Diluição mínima a ser 4 µg/mL
** Padrão interpretativo de sensibilidade segundo normas do NCCLS
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Tabela 6 - CIM 90% para K. pneumoniae

Ano/semestre
(n= n° amostras)

1° sem
99

(n=12)

2° sem
99

(n=11)

1° sem
00

(n=19)

2° sem
00

(n=14)

1°sem
01

(n=16)

2° sem
01

(n=18)

1° sem
02

(n=11)

2° sem
02

(n=12)

1° sem
03

(n=14)

2° sem
03

(n=7)
Sensib**.

Antimicrobianos CIM 90% (µg/mL) CIM (µg/mL)

Amicacina >32 >32 32 32 32 >32 >32 >32 >32 >32 ≤16
Amp/Sulb >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 ≤8
Cefepime >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 ≤8
Ceftazidima >16 >16 >16 16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 ≤8
Gentamicina >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 ≤4
Imipenem 4 1 4 4* 4 4 4 4 4 4 ≤4
Pip/Tazo >64 >64 >64 >64 >64 64 >64 >64 >64 >64 ≤16
Ticarc/Clav >64 >64 >64 >64 >64 64 >64 >64 >64 >64 ≤16
* Mudança de painel : Diluição mínima passou a ser 4 µg/mL
** Padrão interpretativo de sensibilidade segundo normas do NCCLS

Tabela 7 - CIM 90% para Acinetobacter spp.

Ano/semestre
(n= n° amostras)

1° sem
99

(n=12)

2° sem
99

(n=11)

1° sem
00

(n=19)

2° sem
00

(n=14)

1°sem
01

(n=16)

2° sem
01

(n=18)

1° sem
02

(n=11)

2° sem
02

(n=12)

1° sem
03

(n=14)

2° sem
03

(n=7)
Sensib**.

Antimicrobiano CIM 90% (µg/mL) CIM (µg/mL)

Amicacina >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 ≤16
Amp/Sulb >16 16 >16 >16 >16 >16 16 16 16 16 ≤8
Cefepime >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 ≤8
Ceftazidima >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 ≤8
Gentamicina >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 ≤4
Imipenem 4 2 2 4* 4 4 4 4 4 4 ≤4
Ticarc/Clav >64 >64 >64 >64 >64 >64 >64 >64 >64 >64 ≤16
* Mudança de painel : Diluição mínima passou a ser 4 µg/mL
** Padrão interpretativo de sensibilidade segundo normas do NCCLS

cefalosporinas apresentavam CIM 90% com valores
bem acima dos 8 mg/mL. Além das cefalosporinas, os
aminoglicosídeos amicacina e gentamicina e o
antimicrobiano da classe das quinolonas, ciprofloxacina,
obtiveram em alguns semestres concentrações bem
acima do limite de sensibilidade para suas CIM 90%.

Durante o período de janeiro de 1999 a dezembro
de 2003, foram fornecidos pela CCIH os dados refe-
rentes ao perfil de sensibilidade dos seis patógenos
bacterianos selecionados, isolados de amostras clíni-
cas da UTI (Tabelas de 9 a 14).

Dentre os cocos gram-positivos, a alteração mais
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Ano/semestre
 (n= n° amostras)

1° sem
99

(n=12)

2° sem
99

(n=11)

1° sem
00

(n=19)

2° sem
00

(n=14)

1°sem
01

(n=16)

2° sem
01

(n=18)

1° sem
02

(n=11)

2° sem
2

(n=12)

1° sem
03

(n=14)

2° sem
03

(n=7)
Sensib**.

Antimicrobiano CIM 90% (µg/mL) CIM
(µg/mL)

Amicacina >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 ≤16
Amp/Sulb >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 ≤8
Cefepime >16 >16 >16 >16 >16 >256(31) 32(25) >16 >16 >16 ≤8
Ceftazidima >16 >16 >16 >16 >16 >16 128(22) >16 >16 >16 ≤8
Ciprofloxacina >2 >2 >2 >2 >2 >2 >256(21) >2 >2 >2 ≤1
Gentamicina >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >16 ≤4
Imipenem >8 >8 >8 >8* >8 4 >8 >8 >8 >8 ≤4
Meropenem >32(37) >32(28) >32(5) >32(9) >32(8) ≤4
Pip/Tazo >64 >64 >64 >64 x 16(13) >256(22) >64 >64 >64 ≤64
Ticarc/Clav >64 >64 >64 >64 >64 >64 >64 >64 ≤64
* Mudança de painel : Diluição mínima passou a ser 4 µg/mL
** Padrão interpretativo de sensibilidade segundo normas do NCCLS
*** Análise das CIM 90% feitas pela metodologia E- Test

Tabela 8 - CIM 90% para a P. aeruginosa

Gráfico 1 - Variação da CIM 90% das cefalosporinas frente a E. coli
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Tabela 9 - Perfil de
sensibilidade da E. coli

Ano/semestre
1°

sem
99

2°
sem
99

1°
sem
00

2°
sem
00

1°
sem
01

2°
sem
01

1°
sem
02

2°
sem
02

2°
sem
03

Antimicrobianos Sensibilidade (%)
Amicacina 100 100 88 93 100 100 100 95 80
Gentamicina 100 100 88 100 93 100 100 91 80
Ceftazidima 100 100 87 79 86 100 100 100 80
Ciprofloxacina 100 100 88 86 93 82 73 77 50
Imipenem 100 100 100 93 100 100 100 100 100

Tabela 10 - Perfil de
sensibilidade da K.

pneumoniae

Ano/semestre
1°

sem
99

2°
sem
99

1°
sem
00

2°
sem
00

1°
sem
01

2°
sem
01

1°
sem
02

2°
sem
02

2°
sem
03

Antimicrobianos Sensibilidade (%)
Amicacina 33 75 73 82 63 63 53 57 59
Ciprofloxacina 89 75 82 82 68 68 42 50 59
Cefepime 25 71 60 64 42 42 39 57 47
Imipenem 100 100 100 91 100 100 100 100 100
Pip/Tazo 89 71 55 64 68 68 50 57 59

Tabela 11 - Perfil de
sensibilidade do

Acinetobacter spp.

Ano/semestre
1°

sem
99

2°
sem
99

1°
sem
00

2°
sem
00

1°
sem
01

2°
sem
01

1°
sem
02

2°
sem
02

2°
sem
03

Antimicrobianos Sensibilidade (%)
Gentamicina 43 65 36 18 25 14 10 54 11
Amp/Sulb - 71 64 50 56 57 70 69 67
Imipenem 100 94 100 91 94 100 100 100 93

Tabela 12 - Perfil de
sensibilidade da P.

aeruginosa

Ano/semestre
1°

sem
99

2°
sem
99

1°
sem
00

2°
sem
00

1°
sem
01

2°
sem
01

1°
sem
02

2°
sem
02

2°
sem
03

Antimicrobianos Sensibilidade (%)
Ciprofloxacina 49 39 32 31 44 56 36 23 55
Imipenem 51 41 37 25 53 - 72* 38 37
Pip/Tazo 46 59 29 44 53 79 79 64 50
* Sensibilidade ao Meropenem

Tabela 13 - Perfil de
sensibilidade do S. aureus

Ano/semestre
1°

sem
99

2°
sem
99

1°
sem
00

2°
sem
00

1°
sem
01

2°
sem
01

1°
sem
02

2°
sem
02

2°
sem
03

Antimicrobianos Sensibilidade (%)
Oxacilina 43 37 36 48 30 14 42 22 23
Vancomicina 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabela 14 - Perfil de
sensibilidade do E. faecalis

Ano/semestre
1°

sem
99

2°
sem
99

1°
sem
00

2°
sem
00

1°
sem
01

2°
sem
01

1°
sem
02

2°
sem
02

2°
sem
03

Antimicrobianos Sensibilidade (%)
Penicilina 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vancomicina 100 100 100 100 100 100 100 100 100

consistente no perfil de sensibilidade se deu em rela-
ção ao aumento da resistência dos isolados de S. aureus
frente a oxacilina (43 - 23%) (Gráfico 2), enquanto
que não houve alteração na sensibilidade das drogas
de escolha para o tratamento de infecções ocasiona-
das por E. faecalis (Gráfico 3).

No que diz respeito aos bastonetes gram-negativos,
primeiramente observou-se uma nítida redução da sen-
sibilidade dos antibióticos amicacina (100 a 80%),
gentamicina (100 a 80%), ciprofloxacina (100 a 50%)
e ceftazidima (100 a 80%) no tratamento de amostras
clínicas de E. coli, enquanto que a sensibilidade das
cepas desta bactéria para o imipenem permaneceu a
mesma durante os cinco anos (Gráfico 4).

Em relação à K. pneumoniae, houve uma diminui-
ção da sensibilidade destas amostras para os antibióti-
cos ciprofloxacina (89 a 59%) e piperacilina/tazobactam
(89 a 59%). Entretanto, para os antimicrobianos
amicacina (33 a 59%) e cefepime (25 a 7%) houve
um aumento da sensibilidade. Da mesma forma, para

o imipenem, a sensibilidade das amostras clínicas per-
maneceu inalterada (Gráfico 5).

No decorrer dos cinco anos de estudo, houve ligeira
diminuição da sensibilidade dos isolados clínicos de
Acinetobacter spp. para os antibióticos ampicilina/
sulbactam (71 a 67%) e imipenem (100 a 93%) e drás-
tico aumento de resistência para o aminoglicosídeo
gentamicina (43 a 11%) (Gráfico 6).

Finalmente, na avaliação da sensibilidade dos isola-
dos de P. aeruginosa, nota-se apenas uma pequena
variação no perfil dos antimicrobianos ciprofloxacina
(49 a 55%) e piperacilina/tazobactam (46 a 50%). Na
avaliação do carbapenêmico imipenem, pode-se con-
siderar que houve redução de sua sensibilidade ao lon-
go dos cinco anos (51-37%), sendo que, no primeiro
semestre de 2001 e no segundo semestre de 2002, os
isolados de P. aeruginosa foram testados frente ao
meropenem, através da metodologia E-test, obtendo-
se uma sensibilidade de 72% para este antibiótico no
2° semestre de 2002 (Gráfico 7).

Gráfico 2 - Perfil de sensibilidade do S. aureus
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Gráfico 3 - Perfil de sensibilidade
do E faecalis
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Gráfico 4 - Perfil de sensibilidade
da E. coli
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Gráfico 5 - Perfil de sensibilidade
da K. pneumoniae
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Gráfico 6 - Perfil de sensibilidade do
Acinetobacter spp.

Gráfico 7 - Perfil de
sensibilidade da P. aeruginosa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Se
ns

ib
ili

da
de

 (%
)

Semestres

Ciprofloxacina

Imipenem

Pip/Tazo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

20

40

60

80

100

Se
ns

ib
ili

da
de

 (%
)

Semestres

Gentamicina

Amp/Sulb

Imipenem

DISCUSSÃO

Os resultados obtidos através deste estudo demons-
tram a efetiva utilidade do acompanhamento das con-
centrações dos CIM 90% das diversas drogas de utili-
dade terapêutica no tratamento das afecções
bacterianas, como parâmetro analítico qualitativo da
sensibilidade que os isolados da UTI apresentam rela-
tivamente aos antimicrobianos de escolha, ao longo dos
cinco anos de estudo. Em alguns casos específicos,
como no monitoramento do uso de cefalosporinas frente
a isolados de E. coli, ficou clara a flutuação das CIM
90% destas drogas alternadamente através das faixas
de sensibilidade e resistência. Observou-se ao final do

2° semestre de 2003, um aumento substancial dos CIM
90% para as drogas desta classe, com exceção da
ceftazidima, o que justifica a proscrição destas drogas
para o tratamento de doenças que não aquelas relaci-
onadas a pneumonias hospitalares, única e específica
indicação terapêutica para seus usos clínicos. No en-
tanto, para a maioria dos patógenos estudados, estes
apresentavam no primeiro período de estudo (janeiro
de 1999), valores de CIM 90% exageradamente ele-
vados, impossibilitando assim a visualização de qual-
quer alteração quanto ao aumento nas concentrações
das CIM 90% para os diversos antimicrobianos testa-
dos. Como não houve diminuição nos valores das CIM
90% para as diversas drogas, a análise deste parâmetro
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nos revela um triste e sombrio panorama de aumento
geral da resistência aos antimicrobianos com forte ten-
dência de agravamento se não forem tomadas medi-
das urgentes de profilaxia e controle das infecções
transmitidas por estes patógenos bacterianos em UTI.
Possivelmente, se o estudo proposto abrangesse um
período de tempo bastante anterior ao de 1999, os va-
lores iniciais observados para as concentrações das
CIM 90% poderiam estar em um valor inferior ao ob-
servado no 1° semestre de 1999 e, conseqüentemente,
seria permitido observar precisamente a época em que
teria ocorrido o fenômeno da passagem das concen-
trações das CIM 90% da faixa de sensibilidade para a
de resistência. A observação destas CIM 90% eleva-
das para a maioria dos antimicrobianos em UTI ratifi-
ca a opção, referendada em literatura, para o uso das
CIM 80% (ou até mesmo 70%) na escolha das drogas
e suas respectivas doses a serem utilizadas em terapia
empírica. Esta opção decorre da necessidade da utili-
zação de um parâmetro mais flexível que o CIM 90%
para unidades em que é grande a pressão seletiva dos
antimicrobianos sobre os patógenos bacterianos, como
em UTI, permitindo assim ao clínico destas unidades
realizar escolha para o tratamento com antimicrobiano.
Com o intuito de verificar o panorama específico de
evolução da sensibilidade das principais drogas
antimicrobianas usadas na terapêutica, ao longo do tem-
po, devemos lançar mão de uma ferramenta mais es-
pecífica que a CIM 90%. O perfil de sensibilidade aos
antimicrobianos, quando realizado semestralmente,
permite a indicação prática dos percentuais de sensi-
bilidade das diferentes drogas testadas frente aos iso-
lados clínicos da UTI ao longo dos anos.

Entre os cocos gram-positivos, podemos observar
que o resultado fornecido pelo perfil de sensibilidade
da oxacilina frente ao S. aureus (23% de sensibilidade

no 2° semestre de 2003) nos revela um índice diminu-
ído, se compararmos com as taxas obtidas no ano de
2002 em UTI norte-americana (48% sensibilidade)(18).
Embora alguns casos de S. aureus intermediários à
vancomicina tenham sido relatados no Brasil e que um
único caso de S. aureus resistente à vancomicina te-
nha sido descrito, devemos encarar como um proble-
ma com graves implicações a médio prazo, devendo
ser prevenido de maneira urgente(6). O mesmo ocor-
reu com o E. faecalis que teve na última década um
aumento consistente na resistência à vancomicina, ten-
do sido detectado o primeiro caso brasileiro de
enterococcus resistente a vancomicina (VRE) em
1999.

Um dos mecanismos mais importantes no desen-
volvimento da resistência que envolve os organismos
da família Enterobacteriaceae, principalmente E. coli
e K. pneumoniae, tem sido a produção de beta-
lactamases de espectro extendido (ESBL), responsá-
vel pelo aumento da resistência as cefalosporinas e ao
aztreonam em todo o mundo. A comparação dos
percentuais de sensibilidade relativa a alguns
antimicrobianos utilizados no tratamento de infecções
por E. coli e K. pneumoniae com os dados de sensibi-
lidade desses patógenos, obtidos pelo programa
MYSTIC em UTI brasileiras(12) (Tabelas 15 e 16), nos
revela de maneira geral uma diminuição do perfil de
sensibilidade destas bactérias.

Para o bacilo gram-negativo não fermentador P.
aeruginosa,  foi observada uma sensível redução na
sensibilidade aos antibióticos piperacilina/tazobactam
e imipenem, refletindo um provável uso inadequado
desses dois antibióticos (Tabela 17). Quanto ao
Acinetobacter spp., o imipenem não apresentou uma
variação no perfil de sensibilidade, ao contrário da
gentamicina, cujo decréscimo foi marcante (Tabela 18).

Tabela 15 - Comparação dos perfis de sensibilidade dos antibióticos usados em infecções por E.
coli em UTI

Antibiótico Sensib. (%) UTI HNMD Sensib. (%) Mystic 2000
Gentamicina 80 88
Ceftazidima 80 92
Ciprofloxacina 50 85
Imipenem 100 100
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Tabela 16 - Comparação dos perfis de sensibilidade dos antibióticos usados em infecções por K.
pneumoniae em UTI

Tabela 17 - Comparação dos perfis de sensibilidade dos antibióticos usados em infecções por P.
aeruginosa em UTI

Tabela 18 - Comparação dos perfis de sensibilidade dos antibióticos usados em infecções por
Acinetobacter spp. em UTI

Antibiótico Sensib. (%) UTI HNMD Sensib. (%) Mystic 2000
Ciprofloxacina 59 97
Imipenem 100 100
Pip/Tazo 59 86

Antibiótico Sensib. (%) UTI HNMD Sensib. (%) Mystic 2000
Ciprofloxacina 55 70
Imipenem 37 79
Pip/Tazo 50 88

Antibiótico Sensib. (%) UTI HNMD Sensib. (%) Mystic 2000
Gentamicina 11 45
Imipenem 93 91

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora as concentrações obtidas para as CIM 90%
ao longo dos cinco anos de análise já tenham partido
de valores previamente elevados, não tendo sido pos-
sível verificar o real momento de sua elevação, seus
valores permaneceram extremamente elevados para
a quase totalidade dos antimicrobianos utilizados no
tratamento dos principais patógenos bacterianos em
UTI, o que reflete a pressão exacerbada do uso extre-
mamente freqüente de antimicrobianos nesta unidade.

É imprescindível o acompanhamento regular e con-
tínuo das CIM 90% principalmente para aqueles anti-
bióticos que se encontram nas faixas limiares de sen-
sibilidade, de modo que seja evitada a todo o custo a
passagem destes para a faixa de resistência.

Da mesma forma, a análise dos dados sobre o perfil
de sensibilidade nos permite concluir que a situação é
altamente preocupante e que devemos controlar a re-
sistência bacteriana de modo urgente e eficaz. Para
isso, devemos ter em mente que esse processo requer
uma visão multidisciplinar, em que todo o corpo clínico

deva ter sua participação efetiva, seja na redução de
prescrições inadequadas, como nos cuidados simples
para evitar infecção, tipo higienização de mãos e am-
bientes, ou na vigilância contínua, de maneira a identi-
ficar as tendências de surgimento de mecanismos de
resistências antes desconhecidos.
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Artigo Original

PERFIL DOS MILITARES DA MB E SEUS DEPENDENTES SUBMETIDOS À ANGIOPLASTIA
CORONARIANA, COMPARADOS À POPULAÇÃO BRASILEIRA

CF (Md) Maria Cristina Meira Ferreira1, CMG (Md) Paulo César de Almeida Rodrigues2, Dr.
Valério Fuks3, VAlte (Md-RM1) José Carlos Monteiro de Melo4

Resumo: O estudo avaliou as características demográficas, clínicas e angiográficas da população da Marinha
do Brasil (grupo I),  submetida a angioplastia coronariana no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2002,
comparando com a população brasileira (grupo II) submetida a esse mesmo tratamento., Dos resultados obtidos,
observou-se que o sucesso da angioplastia foi semelhante, de 96,15% para o grupo I e 96,68%, para o grupo II.
Foi observada a diferença estatisticamente significativa, na seleção de pacientes que foram mais estáveis no
grupo I; angina estável em 48,38% versus 30,09% no grupo II (p<0,001) e angina instável em 37,25% versus
45,38% no grupo II (p<0,01), o que pode ter permitido uma abordagem de maior número de vasos por paciente
no grupo I (1,53 versus 1,22 no grupo II),  sem comprometimento do resultado final.

Palavras-Chave: Angioplastia transluminal percutânea coronária, população, avaliação de resultados.

Abstract: The study evaluated the demographic, clinical and angiographic fidings in patients of the Brazilian
Navy (GI) submitted to coronary angioplasty during the years 2001 and 2002, as compared to the Brazilian
population (GII) who underwent the same therapeutical procedure. The procedure results was the same among
the groups, success 96,15% GI x 96,68% GII. The only one single difference was the selection of more stable
patients in GI, stable angina was presented in 48,38% x 30,09% GII (p<0,001) and unstable angina in 37,25%  GI
x 45,38% GII (p<0,01). This finding possibly allowed approaching a greater number of vessel/ patient in GI (1,53
GI x 1,22 GII), without compromising the final result.

Key Words: Percutaneous Transluminal Coronary Angiop´lasty, Population, Outcome assessment.

1 Chefe do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Naval Marcílio Dias.
2 Vice-Diretor da Diretoria de Saúde da Marinha.
3 Assistente do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Naval Marcílio Dias.
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INTRODUÇÃO

 A última década proporcionou importantes mudan-
ças nos resultados das intervenções terapêuticas
coronarianas, principalmente pela importante desco-
berta do implante de stents coronários. Também con-
tribuíram as modificações ocorridas na técnica, o avan-
ço tecnológico do material empregado nos laboratóri-
os de hemodinâmica e a introdução de esquemas
terapêuticos eficazes e seguros no pré e pós-procedi-
mento, o que tornou o risco das intervenções terapêu-
ticas coronarianas muito reduzido. Devido a isso, o tra-

tamento da doença obstrutiva coronariana por
angioplastia coronariana tornou-se um dos principais
pilares atuais da Cardiologia, havendo um crescente
aumento anual de seu emprego por todo o mundo. Di-
versos estudos clínicos foram desenvolvidos a cada
ano com a finalidade de tornar cada vez mais abran-
gente e com melhores resultados o emprego desta me-
todologia terapêutica. O melhor conhecimento das ca-
racterísticas clínicas e angiográficas que predizem um
risco maior possibilitou reduzir as taxas de complica-
ções a níveis muito pequenos em determinados casos.

Vislumbrando a importância da terapêutica em de-
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senvolvimento, os hospitais e entidades científicas pas-
saram a empregar esforços no reconhecimento de seus
resultados, podendo então compará-los aos resultados
publicados na literatura mundial. Desta forma, a Soci-
edade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia
Intervencionista (SBHCI) cadastrou todos os hospi-
tais brasileiros nos quais a angioplastia coronariana era
praticada como terapia rotineira e de acordo com as
normas de segurança legalmente estabelecidas. Foi
criada a Central Nacional de Intervenções Car-
diovasculares (CENIC), órgão da SBHCI, que desen-
volveu a tele-ficha, que cadastra cada paciente sub-
metido a este procedimento em hospitais brasileiros.
Os dados constantes da tele-ficha são preenchidos e
enviados via Internet para a CENIC, que faz a análise
estatística a nível nacional e individual, publicando os
resultados regularmente em sua página na Internet(1).

O Serviço de Hemodinâmica do Hospital Naval
Marcílio Dias (HNMD), mantendo o banco de dados
atualizado, não só passou a ser fonte estatística impor-
tante na avaliação das suas próprias atividades, como
também a contribuir, através da tele-ficha, há 4 anos,
com o banco de dados da SBHCI.

O objetivo deste trabalho foi o de comparar os re-
sultados obtidos com a angioplastia coronariana reali-
zada nos militares da MB e seus dependentes, no
HNMD, aos do restante da população brasileira.

MATERIAL E MÉTODO

Com a finalidade de avaliarmos os atributos da po-
pulação da MB submetida a essa terapêutica, foi rea-
lizada uma análise retrospectiva das características
demográficas, clínicas e angiográficas dos pacientes
submetidos à angioplastia coronariana no HNMD, no
período de janeiro de 2000 a dezembro de 2002 (Gru-
po I). Para a colheita dos dados, foi consultado o ban-
co de dados usado para controle interno, preenchen-
do-se as tele-fichas da CENC, que é o mesmo que
alimenta o banco de dados a nível nacional. Os resul-
tados obtidos por essa análise foram comparados com
os dos pacientes submetidos à mesma terapêutica no
território nacional naquele mesmo período, cujos da-
dos foram publicados na Internet pela CENIC, na pá-
gina da SBHCI, constituindo o grupo II do estudo. O
grupo I continha 306 pacientes e o grupo II, 38.364.

Para a comparação dos grupos em estudo, foi utili-
zada a análise estatística do teste do qui-quadrado.

Foram comparadas as variáveis demográficas de ida-
de e sexo, a classificação do quadro clínico que moti-
vou o procedimento (angina estável ou instável e infarto
agudo do miocárdio), assim como a incidência de dia-
béticos nos grupos e a presença de pacientes que já
tinham antecedentes de angioplastia coronária ou de
cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio. As
características angiográficas estudadas foram as de
função do ventrículo esquerdo, tipo de lesão tratada
(de acordo com a classificação de 1988 do “American
College of Cardiology”) e número de vasos abordados
por procedimento(2). Finalmente, foram analisados os
resultados obtidos, buscando a ocorrência de sucesso
nos procedimentos, incidência de óbitos e de cirurgias
cardíacas de urgência em conseqüência de complica-
ções do procedimento.

Análise demográfica: a média de idade dos pacien-
tes foi de 61,25 anos no grupo I e de 61,22 anos no
grupo II, não havendo diferença estatisticamente sig-
nificativa entre eles, assim como na incidência por sexo
(Tabela 1).

Análise clínica: a presença de Diabetes Mellitus foi
de 7,19 % no grupo I e de 25,12% grupo II, caracteri-
zando uma variável estatisticamente significativa para
um valor de p < 0,001. Dos pacientes do grupo I, 18,3%
já tinham sido submetidos à angioplastia coronária pre-
viamente e, no grupo II, essa incidência foi de 14,71%,
não havendo diferença estatística. A ocorrência de
cirurgia cardíaca prévia estava presente em 10,75%
dos pacientes do grupo I e em 11,04% do grupo II,
também sem significado estatístico (Tabela 2).

O quadro clínico de angina estável teve predomínio
no grupo I do estudo, com 48,38% versus 30,09% no
grupo II, para um valor de p < 0,001. Conseqüente-
mente, houve menor predominância de angina instável
no grupo I, sendo 37,25% versus 45,99% no grupo II,
para p < 0,01 (Tabela 3).

Análise angiográfica: a distinção da função
ventricular foi feita entre função normal, disfunção leve,
moderada e severa, não havendo diferença dessa aná-
lise entre os grupos estudados. O grupo I apresentou
uma incidência um pouco maior de lesões mais com-
plexas tratadas do que o grupo II, sendo que essa dife-
rença não mostrou significado estatístico. No grupo I
foi abordada uma média de 1,53 vasos por paciente,
enquanto no grupo II, 1,22, o que também não carac-
terizou diferença estatisticamente significante.

Análise dos resultados:
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O sucesso angiográfico e clínico do procedimento
foi igual nos dois grupos do estudo, sendo de 96,15%
para o grupo I e de 96,68% para o grupo II. Não hou-
ve ocorrência de cirurgias cardíacas de urgência no
grupo I, enquanto que para o grupo II esta foi realiza-
da em 0,11% dos casos, não havendo diferença esta-
tística entre os dados, assim como não houve diferen-
ça significativa para as taxas de óbitos, que foram de

Tabela 1 - Análise Demográfica

Tabela 2 - Antecedentes Clínicos

Tabela 3 - Quadro Clínico

0,33% no grupo I e de 1,23% no grupo II.

DISCUSSÃO

Considerando os fatos de que o HNMD atende ex-
clusivamente a militares da MB e seus dependentes,
população essa com características sócio-culturais pró-
prias e homogêneas, e de que o atendimento era reali-

p = ns: valor de p no teste do qui-quadrado não significativo.

Grupo I Grupo II

Idade

p = ns
61,25 61,22

Sexo

p = ns

Masc.

70,92%

Fem.

29,08%

Masc.

67,29%

Fem.

32,71%

p = ns: valor de p no teste do qui-quadrado não significativo.

Grupo I Grupo II

 Diabetes Mellitus

 p < 0,01
7,19% 25,12%

 Angioplastia prévia

 p = ns
18,37% 14,71%

 Cirurgia prévia

 p = ns
10,75% 11,04%

Grupo I Grupo II

Angina estável

P < 0,001
48,38% 30,09%

Angina instável

P < 0,01
37,25% 45,99%

Infarto agudo

p = ns
13,40% 17,11%

p = ns: valor de p no teste do qui-quadrado não significativo.
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zado exclusivamente pelo mesmo grupo de médicos
durante todo o período, foi levantada a hipótese de que
poderia ter havido uma seleção de pacientes. Essa
seleção poderia, de certa forma, resultar em alguma
característica distinta do total da população brasileira
submetida ao mesmo tipo de intervenção, interferindo
no resultado de uma comparação. Com a finalidade de
esclarecer tal situação, este estudo buscou comparar
dados específicos da população naval, comparando-os
com os da população brasileira em geral, visando conhe-
cer possíveis distorções encontradas e assim avaliar
se os resultados de procedimentos de angioplastia coro-
nária publicados a nível nacional e internacional pode-
riam servir de parâmetros comparativos com os resul-
tados encontrados unicamente com a população da
MB.

Os dados da literatura nos mostram que os pacien-
tes mais idosos são de maior risco para o procedimen-
to, assim como o sucesso de procedimentos executa-
dos em mulheres é um pouco inferior aos obtidos na
população masculina, pelo fato do sexo feminino ser
fator independente preditivo de maior risco(3,4). Essa
variável não foi significativa no grupo estudado.

O fato de ter havido seleção de um número bem
menor de diabéticos a serem tratados por angioplastia
no grupo da MB, não constituiu um fator que influenci-
asse no resultado imediato do procedimento, pois a
presença de diabetes mellitus não é fator preditivo de
risco para o procedimento. O que pode-se deduzir deste
achado é que houve uma pré-seleção, pensando-se no
resultado a médio e longo prazos, pois é conhecido que
os pacientes diabéticos apresentam maior índice  de
re-estenose do que os não diabéticos, quando são sub-
metidos à angioplastia, e que há uma maior sobrevida
dos diabéticos possuidores de doença coronariana
bivascular ou trivascular, quando  são submetidos à
cirurgia cardíaca do que quando submetidos à
angioplastia coronária(5,6).

As únicas diferenças estatisticamente significativas
encontradas foram a de maior incidência de angina
estável no grupo da MB e maior incidência de angina
instável no grupo da população brasileira. Os dados da
literatura nos mostram que a angina instável é fator
preditivo de maiores riscos para o procedimento, le-
vando a uma maior incidência de insucessos decor-
rentes de complicações angiográficas e clínicas do pro-
cedimento(3). No entanto, não havia, na época em es-
tudo, a classificação quanto ao tipo de angina instável

apresentada de acordo com o quadro clínico de cada
paciente, se de baixo, médio ou alto risco, o que pode
não ter vindo a influenciar nos resultados, apesar da
diferença estatisticamente significativa  encontrada(7).

CONCLUSÕES

A população da MB submetida à angioplastia
coronariana no Hospital Naval Marcílio Dias pôde ser
considerada uma amostra similar à população brasilei-
ra submetida a esse mesmo tratamento.

Os resultados publicados pela Central Nacional de
Intervenções Cardiovasculares na página da SBHCI
podem ser utilizados em análise comparativa com os
dados obtidos no Hospital Naval Marcílio Dias, poden-
do servir de parâmetro de averiguação de eficiência
do Serviço de Hemodinâmica deste Hospital.
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ESTUDO RETROSPECTIVO DAS “CAUSA MORTIS” ATRIBUÍDAS NO HOSPITAL NAVAL
MARCÍLIO DIAS, DE 1992 A 2003

CF (Md) Maria Verônica Ramalho1, CF (Md) Elizabeth de Carvalho Schaefer2

Resumo: Tendo consultado o livro de registro de declarações de óbito do Hospital Naval Marcílio Dias, os
autores constataram que no período de janeiro de 1992 a dezembro de 2003 houve predomínio de “causa mortis”
circulatória (36%), seguidas de infecciosa (29%), neoplásica (12%), metabólica (9%), indeterminada (8%),
variadas (3%) e de gestacionais e neonatais (3%). Uma vez que as mortes de causa indeterminada ou por causa
violenta não foram incluídas por terem os corpos encaminhados para o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro,
os dados obtidos corresponderam àqueles encontrados na literatura mundial.

Palavra-chave: Causa mortis

Abstract: The authors studied the death cause (causa mortis) of all the deceased at the Marcílio Dias Navy
Hospital from 1992 to 2003 and verified that, excluding the ones that were not determined and the ones that
derived from violence, the rates were similar to those found in world's literature.

Key Word: Death cause

1 Chefe do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Naval Marcílio Dias.
2 Assistente do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Naval Marcílio Dias.

INTRODUÇÃO

A análise da "causa mortis" atribuída ao paciente
internado foi objeto de estudo no presente trabalho,
com a finalidade de contribuir para a análise das cau-
sas de morte na população atendida no Hospital Naval
Marcilio Dias.

MATERIAL E MÉTODO

Foram analisadas todas as declarações de óbito
emitidas no Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD),
no período de janeiro de 1992 a dezembro de 2003,
sem levar em consideração os dados do prontuário
médico. O campo verificado foi o de número 43 (cau-
sa mortis), somando 10.281 declarações (Gráfico 1).

Observadas as causas básicas atribuídas,  predomi-
nou a circulatória (36%), seguida da infecciosa (29%),

neoplásica (12%), metabólica (12%), indeterminada (8%),
variadas (3%), gestacionais e neonatais (Gráfico 2).

Nas causas circulatórias predominou o infarto do
miocárdio, seguido da trombose, hemorragia e embolia
(Gráfico 3).

Na causa neoplásica predominaram os tumores do
trato gastrointestinal, seguidos da neoplasia da mama,
pulmão, hematológica, outras não especificadas, prós-
tata e colo uterino (Gráfico 4).

Nas causas infecciosas, a mais freqüente foi a de
origem pulmonar, seguida pela septicemia (infecção
generalizada), sepse abdominal e outras não espe-
cificadas (Gráfico 5).

A causa imprecisa teve o predomínio da parada
cardiorrespiratória, seguida pela falência múltipla de
órgãos e caquexia (Gráfico 6).

Entendeu-se como causa mortis indeterminada (8%)
como as de causa indefinida, sem assistência médica
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e sem indício de ser suspeita  ou  violenta. As causas
de morte violentas ou suspeitas  não foram analisadas,
em virtude dos corpos terem sido  enviados ao Institu-
to Médico  Legal  do  Rio  de Janeiro, por  força  de lei.

Nas causas metabólicas, houve discreto predomí-
nio dos distúrbios metabólicos sobre os hidroeletrolíticos
(Gráfico 7).

Com relação aos óbitos neonatais e ao período
gestacional, o predomínio de mortalidade foi relacio-

nado ao aborto do primeiro trimestre, seguido da anóxia
intra-uterina, do aborto do segundo trimestre e da
prematuridade (Gráfico 8).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados obtidos, consideramos que
nossas observações correspondem aos encontrados na
literatura mundial para hospitais terciários.
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Gráfico 4
“Causa Mortis” de Origem
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Gráfico 7
“Causa Mortis” de Origem
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BIÓPSIA ESTEREOTÁXICA DA MAMA

CF (Md-RM1) Ana Lúcia Granadeiro1

Resumo: Os autores selecionaram 30 pacientes do sexo feminino com achados mamográficos tipo IV e V,
segundo a classificação BI-RADS, cujo exame físico não demonstrava lesão nodular palpável, submetendo-as
a biópsia por marcação estereotáxica, com o objetivo de avaliar a sensibilidade do método em diagnosticar o
carcinoma mamário em suas fases iniciais. Foram encontrados dois carcinomas e duas lesões de hiperplasia
com atipias celulares. Concluem por ser o método útil e importante no diagnóstico precoce desse tipo de lesão
maligna.

Palavras-Chave: estereotaxia, biópsia mamária.

Abstract: The authors selected 30 female patients with IV and V BI-RADS classification findings, whose
physical examination had found no palpable nodules. These patients were then submitted to biopsy by stereotaxic
plotting in order to evaluate the method's sensibility for initial breast cancer diagnose.

Key Words: stereotaxi, breast-biopsy.

1 Ex-Chefe da Clínica de Ginecologia do Hospital Naval Marcílio Dias.

INTRODUÇÃO

O câncer de mama é a neoplasia maligna de maior
incidência na mulher brasileira, constituindo-se na maior
causa de mortalidade, representando cerca de 20%
dos casos de neoplasia maligna e 15% das mortes por
câncer. A maioria dos casos está na faixa dos 45 aos
55 anos de idade, contudo, tem-se verificado um au-
mento importante da incidência da doença em faixas
etárias mais jovens. Sua prevalência é maior nas clas-
ses socias mais favorecidas e é mais comum em mu-
lheres que vivem em centros urbanos.

Considerado como sendo o maior problema de saú-
de pública do mundo, com cerca de cinco milhões de
novos casos previstos para os próximos cinco anos,
tem o diagnóstico baseado no exame físico, com-
plementado por exames de imagem e exame micros-
cópico.

Os métodos de imagem mais utilizados são a
mamografia de alta resolução e digital, a ultra-sonografia

e a ressonância nuclear magnética, sendo a mamografia
a mais indicada para a detecção precoce da doença.
Recomenda-se a realização da primeira mamografia
em mulheres assintomáticas aos 35 anos de idade
(mamografia de base), a seguir, anualmente, a partir
de 40 anos.

O laudo mamográfico deve seguir as recomenda-
ções da reunião de consenso do Colégio Brasileiro de
Radiologia, de abril de 1998, e de ser estruturado em
quatro fases: clínica, descritiva, conclusão diagnóstica
e recomendação de conduta, que é a classificação de
BI-RADS (Breast Imaging Reporting And Data Sys-
tems) do Colégio Americano de Radiologia (Tabela 1).

O exame mamográfico deve ser sempre bilateral e
realizado nas incidências médio-lateral oblíqua e crâ-
nio-caudal, constando de quatro clichês, podendo-se
realizar, de acordo com a necessidade, magnificação
com compressão e perfil. O estudo é comparativo en-
tre as mamas e com mamografias anteriores.

Classificam-se como achados mamográficos benig-
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Tabela 1 - Classificação de Bi-Rads

Categoria Descrição Conduta
0 - estudo complementar
1 mamografia normal seguimento anual
2 achados benignos seguimento anual
3 provavelmente benigno repetir em 6 meses
4 achados suspeitos estudo histopatológico
5 altamente suspeito estudo histopatológico

nos, as imagens nodulares, arredondadas ou ovais, com
bordos regulares, calcificações arredondadas maiores
do que um milímetro e que se apresentam no trajeto
dos vasos mamários (Figura 1).

Os achados mamográficos suspeitos são vistos como
imagem irregular ou espiculada, microcalcificações
agrupadas ou pleomórficas, distorção da arquitetura e
neodensidade em tecido mamário, quando compara-
das a mamografias anteriores (Figura 2).

As lesões mamárias de pequenas dimensões e de
diagnóstico incerto, impalpáveis, são cada vez mais
evidenciadas pelos exames de imagem. Algumas po-
dem ser diagnosticadas através da ultra-sonografia e
outras, por sua vez, só podem ser visualizadas pela
mamografia, como por exemplo, microcalcificações e
densidades assimétricas. Para a exérese destas lesões
impalpáveis, torna-se necessário, com auxílio do
mamógrafo, uma marcação pré-cirúrgica, chamada
estereotaxia (Figura 3).

Define-se como estereotaxia o uso de duas proje-
ções e cálculo, por meio de um computador acoplado
ao mamógrafo, das três dimensões espaciais necessá-
rias para localizar a lesão. Utiliza-se um fio metálico
longo com remate em forma de arpão, cuja ponta é
orientada pelo aparelho ao centro da lesão. Isto possi-
bilita a biópsia estereotáxica da lesão mamária.

Este procedimento é importante, pela possibilidade
de realizar o diagnóstico e tratamento precoce da do-
ença, aumentando assim as chances de cura e possibi-
litando o uso de operações  conservadoras da mama.

Recomenda-se que a biópsia seja feita o mais bre-
ve possível, após a marcação estereotáxica, e que todo
o tecido em volta do arpão seja retirado. E logo após a
retirada da peça cirúrgica, a paciente seja levada para
o serviço de radiologia, para que se possa ser radio-
grafado, confirmando com isso a retirada completa da
alteração suspeita.

Figura 1 - Mamografia identificando
nódulo de aspecto benigno.

Figura 2 - Mamografia identificando
nódulo suspeito de câncer.

Figura 3 - Marcação estereotáxica de lesão suspeita
de câncer mamário. Observa-se o fio metálico já
introduzido na lesão.
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MÉTODO

Durante o ano de 2003, foram selecionadas de for-
ma sequenciada, independente de cor, idade, naciona-
lidade ou condição sócio-econômica, 30 pacientes do
sexo feminino, que tiveram achados mamográficos na
categoria IV e V,  segundo a classificação de BI-RADS
(28 exames classe IV e dois exames classe V), em
cujo exame clínico não havia ficado demonstrada a
presença de lesões nodulares mamárias. Todas foram
submetidas à biópsia estereotáxica. O procedimento
de marcação foi realizado extra-MB, em clínica priva-
da e no dia seguinte encaminhadas ao HNMD, para
serem submetidas à biópsia, em regime ambulatorial,
com anestesia local, sendo a peça cirúrgica encami-
nhada ao serviço de anatomia patológica para estudo
microscópico (Figura 4).

Os resultados encontrados estão descritos na Ta-
bela 2.

Foi encontrado um alto índice de mastopatia
fibrocística e outras lesões sem potencial de maligni-
dade, tendo sido diagnosticados dois casos de carcino-
ma invasor e dois casos de hiperplasia com atipias ce-
lulares.

Discussão
Sendo uma doença com altas taxas de prevalência

e mortalidade, devemos procurar métodos que permi-
tam o diagnóstico e tratamento precoce, para que se-
jam obtidos melhores resultados. O método mais
acurado é a mamografia de alta resolução, mas que,
mesmo assim, tem uma faixa de imagens que são con-
sideradas apenas suspeitas. A biópsia por marcação
estereotáxica permite a localização exata e a remoção
dessas lesões, que podem ser carcinomas, lesões es-
sas que passam despercebidas ao auto-exame e ao

exame do profissional habilitado.
O percentual de positividade para lesões malignas

em nossa série foi mais baixo do que o encontrado na
literatura, podendo este resultado estar ligado a pe-
quena casuística, tornando-se necessário estudos com
grupos mais numerosos.

CONCLUSÕES

Concluiu-se, pelos resultados obtidos, que a biópsia
estereotáxica mamária é um método útil no diagnósti-
co de malignidade ou benignidade de nódulos mamári-
os não detectáveis ao exame físico e que tiveram acha-
dos mamográficos classificados como suspeitos ou
fortemente suspeitos.
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Figura 4 - Peça cirúrgica com
marcação pelo fio metálico da
marcação esterotáxica.

Tabela 2 - Resultados encontrados

Histopatológico Nº Casos
Carcinoma ductal infiltrante 2
Hiperplasia atípica 2
Hiperplasia epitelial florida 2
Hiperplasia ductal 1
Metaplasia apócrina 2
Adenose florida 1
Adenose nodular 2
Papilomatose epitelial 1
Adenoepitelioma 1
Fibroadenoma 1
Epiteliose 1
Mastopatia fibrocística 13
Total 30
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SUPORTE TERAPÊUTICO ONCOLÓGICO
(CSTO) NO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

 CF (Md) Jayme José Gouveia Filho1, Dra. Clarice Arkader Fragoso2,
1º Ten (Md) Bárbara Patrícia Cavalcante de Barros2

Resumo: Os autores apresentam um projeto idealizado em  meados de 1997 com o objetivo de oferecer o
melhor apoio possível aos portadores de câncer e que se encontram fora de programa terapêutico oncológico
especializado ( radioterapia, quimioterapia ou cirurgia). Esses pacientes geralmente ficam sob controle clínico
de suporte, a nível ambulatorial, para tratamento da dor, da anorexia ou de qualquer sintoma que venha a surgir
ao longo do acompanhamento. Inexoravelmente, evoluirão para uma fase avançada da doença, cujo
comprometimento clínico os impedirá de deambular e continuar sob controle ambulatorial. Nesta fase, fazemos
o seguimento do paciente através da orientação da família, com orientação médica à distância até a data do
óbito.Por existir, em outros países, serviços multidisciplinares que estão voltados única e exclusivamente ao
acompanhamento dos pacientes em fase avançada e terminal, foi objetivo dos autores implantar algo semelhante
que pudesse proporcionar aos usuários do Hospital Naval Marcílio Dias a opção de serem tratados em casa na
fase final de suas vidas.

Palavras-chave: Câncer, apoio para pacientes com câncer.

Abstract: This project was created in mid 1997 and introduced at Marcilio Dias Navy Hospital, aiming to
offer the best support to cancer patients not eligible for specialized treatment.Very often these patients   receive
support to treat pain, anorexia and so on. Inexorably, they'll evolve to a worse condition ending by not being able
to attend outpatient's clinic. Following the trend observed in other countries the authors suggest that the option of
being treated at home should be given to these patients and their families.

Key words: Cancer, support to cancer patients.

1 Chefe da Clínica de Oncologia do Hospital Naval Marcílio Dias.
2 Assistente da Clínica de Oncologia do Hospital Naval Marcílio Dias.

INTRODUÇÃO

Atualmente, o câncer se constitui na segunda cau-
sa de morte por doença, no Brasil, e em 2000, as
neoplasias foram responsáveis por 12,73% dos 946.392
óbitos registrados.

O Centro de Suporte Terapêutico Oncológico
(CSTO) é a unidade assistencial responsável pelo aten-
dimento aos pacientes com câncer, que necessitam de
cuidados paliativos, tendo como prioridade aqueles em
internação domiciliar. O atendimento é feito por uma
equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfer-

meiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e
assistentes religiosos, bem como outros profissionais
que eventualmnte podem ser convocados, como o fisi-
oterapeuta e terapeuta ocupacional(8).

Quando a morte é inevitável, os cuidados paliativos
têm como objetivo a qualidade de vida, que são tradu-
zidos pela manutenção da paz, do conforto e da digni-
dade do paciente. O suporte clínico através dos cuida-
dos paliativos é uma filosofia que aceita a morte como
um processo(2,10,13). Segundo a Organização Mundial
da Saúde, “cuidados paliativos” são aqueles que con-
sistem na “assistência ativa e integral aos pacientes
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cuja doença não responde mais ao tratamento curati-
vo, sendo o principal objetivo a garantia da melhor qua-
lidade de vida  tanto para o paciente como para seus
respectivos familiares”(6).

Uma das principais preocupações é o controle da
dor, da anorexia, do desconforto geral e de outros sin-
tomas associados, a fim de manter o paciente alerta e
confortável.

A decisão de se intervir com cuidados paliativos é
baseada na habilidade de se encontrar, ou de se atingir
metas, em vez de se tratar a doença de base.

Tem que haver um entendimento entre o paciente,
“os seus cuidadores” e a equipe de saúde, respeitan-
do-se seus desejos, valores e sintomas. É importante a
participacão do paciente no processo de inclusão na
assistência com cuidados paliativos(1,5,6,11,12).

A equipe de saúde deve perceber, através de um
contato bem próximo com o paciente e seus cuidadores,
o que deve ser informado sobre sua doença, prognós-
tico e perspectivas com o tratamento de suporte,  para
que ele compreenda e ajude ao máximo em todas as
etapas(3,4,7,14).

O termo cuidadores tem amplo significado, pois pode
ser um familiar, um enfermeiro ou acompanhante ami-
go. O importante é que a pessoa que cuida do paciente
seja “especial”, que lhe dê atenção, carinho, amor e se
empenhe em lhe dar o máximo de conforto.

O local da assistência deve ser, sempre que possí-
vel, a residência do paciente ou a casa de um familiar
ou amigo.

Existem alguns critérios para inclusão dos pacien-
tes no programa de suporte, a saber(9): quando a equi-
pe médica determinar que o câncer não tem mais con-
trole, o tratamento pára, mas os cuidados com o paci-
ente continuam; quando a expectativa de vida for me-
nor do que seis meses.

Alguns pacientes permanecem em casa, outros são
internados, e os serviços são oferecidos em ambas as
circunstâncias.

Muitas vezes é difícil se prever o tempo de sobrevida
dos pacientes em fase final de doença, podendo levar
muitos meses até a morte.

Existem muitas dificuldades que impedem a inclu-
são dos pacientes no programa de Suporte Terapêutico
Oncológico, a saber: falta de cuidador permanente em
casa, pois muitas vezes o cuidador trabalha ou o nú-
mero de membros da família é pequeno; falta de apoio
familiar, variando de acordo com o  sexo, sendo a mu-

lher mais dedicada do que o homem; a religião, que
indubitavelmente auxilia na aceitação da doença pelo
paciente; nível sócio-cultural do paciente e dos
cuidadores, pois quanto menos esclarecidos maior a
dificuldade no entendimento da proposta do programa;
risco de perda de emprego, pois muitos cuidadores tra-
balham, não podendo se dedicar aos pacientes; baixo
salário, o  que impede a aquisição de medicamentos e
materiais para apoio ao paciente; moradia distante, que
dificulta o acesso da equipe na assistência ao pacien-
te; medo do paciente ou de seus cuidadores quanto à
evolução da doença e suas complicações, que pode
ser contornado mediante um esclarecimento adequa-
do sobre a história natural da doença, suas complica-
ções e as medidas adotadas para contorná-las; medo
da morte em casa, que é aliviada em parte pelo fato de
se poder atestar o óbito na residência, com o forneci-
mento da Declaração de Óbito; e preocupação por
parte do paciente com a sobrecarga de trabalho im-
posta aos  familiares.

Todos estes fatores têm que ser bem analisados pela
equipe multidisciplinar, principalmente pelo Serviço
Social, que fará um levantamento completo sobre a
situação social do paciente.

O modelo do (CSTO) do Instituto Nacional do Cân-
cer (INCa) consiste em uma unidade ambulatorial res-
ponsável pelo atendimento aos pacientes que necessi-
tam de cuidados paliativos, tendo como prioridade a
assistência ao que se encontra em internação domici-
liar. Para isto, foi montada uma estrutura que facilita a
permanência do paciente em casa com fornecimento
de medicamentos, materiais adequados para curativo,
bolsas de colostomia, frascos e sondas para alimenta-
ção, empréstimos de cadeiras de rodas, cilindro de
oxigênio, leito hospitalar e colchões especiais. O Cen-
tro também presta assistência em caso de óbito em
domicílio(10).

Além de desenvolver um trabalho assistencial, o
CSTO também promove a formação e o treinamento
de cuidadores e profissionais na área de cuidados pa-
liativos.

O CSTO do INCa teve início em 1986, no Hospital
do Câncer II, através do programa de atendimento ao
paciente fora de possibilidades terapêuticas.

Em 1989, em razão do crescimento no número de
pacientes atendidos, o programa foi transformado em
Serviço, e recebeu o nome de Serviço de Suporte
Terapêutico Oncológico. A partir daí, sempre com uma
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equipe voluntária multiprofissional, o Serviço pôde
ampliar suas atividades desenvolvendo um programa
de visitas domiciliares.

Paralelamente ao serviço de atendimento aos paci-
entes com doença avançada, em 1990, foi criado o
Grupo Especial de Suporte Terapêutico Oncológico
(GESTO), entidade filantrópica que tinha por finalida-
de, além de dar apoio financeiro ao CSTO, incentivar
a criação de novos serviços em cuidados paliativos.

Em 1990, o INCa inaugurou o primeiro Serviço de
Cuidados Paliativos no Hospital do Câncer I. Com a
proposta de trabalho cada vez mais consolidada, hou-
ve a necessidade da construção de uma Unidade Hos-
pitalar para comportar estes Serviços.

Em 1998, foi inaugurado o Centro de Suporte
Terapêutico Oncológico, localizado no INCa II, no bair-
ro de Vila Isabel. As novas instalações do CSTO es-
tão distribuídas em onze andares que oferecem as se-
guintes comodidades: andar térreo para recepção ge-
ral; primeiro andar onde funciona a emergência com
três leitos e o ambulatório com seis salas de atendi-
mento; seis andares para internação hospitalar com 84
leitos; e três andares administrativos e um auditório.

O MODELO DO CSTO DO HNMD

Em 1997, estudou-se a possibilidade da criação de
uma unidade de suporte de terapia oncológica, tendo
sido avaliado junto aos Serviços de Nutrição, Psicolo-
gia, Enfermagem e Assistência Social, bem como jun-
tos às Clínicas do Hospital, se tal proposta seria viável,
sendo todos inteiramente favoráveis. Pelas dificulda-
des da época, não foi possível prosseguirmos com o
estudo.

Devido às peculiaridades de nosso Sistema de Saú-
de, cujo público-alvo é restrito, com demanda menor
do que a do INCa, temos uma visão extremamente
favorável à criação de tal Centro. Tendo em vista que
o custo hospitalar é muito alto com os pacientes inter-
nados para suporte clínico, a economia gerada com o
CSTO seria significativa.

A experiência de visita domiciliar da Policlínica Naval
Nossa Senhora da Glória poderia ser aproveitada. Se-
ria necessária a disponibilidade de profissionais per-
manentes para este Serviço: nutricionista, enfermeiro,
assistente social , psicólogo e médico. Com a criação
recente do Serviço de Dor do HNMD, a assistência
ao paciente oncológico seria muito melhor, contribuin-

do de forma significativa para uma melhora na quali-
dade de vida.

As visitas domiciliares poderiam ser feitas por mé-
dico clínico, bem orientado quanto às condutas
oncológicas e de suporte, para realização de
paracentese abdominal de alívio, controle da dor e
reavaliação periódica do quadro clínico. As visitas do
enfermeiro, do psicólogo, do nutricionista e da assis-
tente social seriam programadas conforme a necessi-
dade. Uma visita conjunta poderia ser feita em casos
especiais.

Não podemos deixar de mencionar a importância
da assistência religiosa no acompanhamento deste pa-
cientes, pois a humanizacão do atendimento foi o obje-
tivo principal deste projeto.

Seria necessária uma viatura com motorista exclu-
sivo, material de consumo, materiais de empréstimo
como cilindro de oxigênio, cadeira higiênica e leito hos-
pitalar e medicamentos a serem liberados pelo
SEDIME, ou mesmo pela Farmácia Central do Hospi-
tal.

A atuação das Chefias das Clínicas cadastrando os
doentes neoplásicos para o CSTO seria muito impor-
tante, pois o conhecimento do número de pacientes
que se encontram em fase avançada é fundamental
para que se possa avaliar a real possibilidade de cria-
ção deste tipo de Serviço. Sem esses dados, não seria
possível determinar o quantitativo de profissionais que
seriam envolvidos no programa, pois sabemos que a
criação do CSTO no HNMD iria gerar não só deman-
da financeira como de pessoal habilitado.

Uma vez avaliados esses dados, poderemos tam-
bém comparar os custos referentes à manutenção do
paciente internado e do paciente acompanhado em casa,
seguindo os critérios da Organização Militar Prestadora
de Serviço (OMPS).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Serviço Terapêutico Oncológico do INCa, bem
como outros modelos nacionais e internacionais são
muito bem estruturados, podendo oferecer um bom tra-
balho junto aos pacientes portadores de câncer que se
encontram em fase extremamente delicada de suas
vidas, em que todo o tratamento de suporte deve ser
programado para a manutenção do seu conforto e dig-
nidade de vida, bem como proporcionar seus últimos
instantes junto à família e aos amigos.
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Muitas vezes existe uma resistência da família em
manter o paciente em casa, pelo medo de que fique
desamparado,  de que não tenha sua dor controlada,
de que não consiga alimentá-lo ou que não possa dar o
conforto necessário pela falta de material adequado e,
principalmente, da morte iminente.

Desde que todos os fatores descritos sejam resolvi-
dos, bem como o trabalho junto ao paciente e sua fa-
mília sejam bem feitos, a aceitação do programa será
tranqüila e se firmará com o passar do tempo.
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ESTUDO COMPARATIVO DAS ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES NA INTUBAÇÃO,
PER-OPERATÓRIO E EXTUBAÇÃO COM DOSES EQUIPOTENTES DE PANCURÔNIO E

PIPECURÔNIO

Cap Med Marcelo Tonel Kober1, 1º Ten (Md) Márcio Valentim Goulart dos Santos1

Resumo: O pipecurônio é um bloqueador neuromuscular de longa duração introduzido recentemente em
anestesia com ausência de efeitos sobre a pressão arterial, resistência periférica, contratilidade cardíaca ou
sobre o Sistema Nervoso Autônomo (SNA)  mesmo quando administrado em doses elevadas. O pancurônio
também é um bloqueador neuromuscular de longa duração, conseguindo-se boas condições para entubar em
três a quatro minutos. A duração média do  bloqueio neuromuscular é de 60-80 minutos e apresenta características
de acúmulo. Os autores estudaram 100 pacientes comparando os efeitos colaterais hemodinâmicos na intubação,
no per-operatório e na extubação com o uso de ambos os relaxantes, não tendo obtido com o pipecurônio
nenhuma reação adversa na intubação, per operatório e extubação. O tempo médio de relaxamento foi de 90-
120 min pelo TOF, antes do 1º repique. Com o pancurônio, houve presença de reações adversas na intubação e
extubação, tais como hipotensão, hipertensão, bradicardia e taquicardia. O tempo médio de repique foi de 50 - 80
minutos. Concluíram que o pipecurônio seria o bloqueador neuromuscular de primeira escolha em pacientes
críticos.

Palavras-chave: Anestesia, Pipecurônio, Pancurônio

Abstract: The authors studied 100 patients who underwent neuromuscular block during anesthesia, in order
to compare possible side effects with either drugs used: Pipecuronium Bromide or Pancuronium Bromide. They
came to the conclusion that Pipecuronium should be the first choice in critical patients.

Key Words: Anesthesia, Pipecuronium, Pancuronium

1 Oficial Aluno do Curso de Aperfeiçoamento em Anestesiologia do Hospital Naval Marcílio Dias.

INTRODUÇÃO

A denominação relaxante muscular, de uso habitu-
al, designa não somente substâncias que atuam nos
receptores nicotínicos como aquelas que promovem
relaxamento da musculatura esquelética atuando no
sistema nervoso central.

Martine d'Anghera foi, provavelmente, o primeiro a
descrever o veneno com o qual os índios embebiam as
suas setas. Os curares têm origem vegetal e são fabri-
cados por diversas tribos indígenas da Região Amazô-
nica a partir de folhas e raízes de árvores pertencen-
tes, principalmente, à família das Loganiáceas e das
Menispermáceas. O estudo do curare, do ponto de vista

químico, teve início em 1820, quando Bossingault, aten-
dendo a um convite de Bolívar, instalou um Instituto de
Pesquisa em Bogotá e nele realizou as primeiras in-
vestigações. Contudo, foram os estudos de Bohem, em
1896 e 1898, que elucidaram a composição química do
curare, classificando-o em  alcalóides quaternários,
obtidos em estado amorfo ou cristalino e denominados
curarinas e, alcalóides terciários, obtidos em estado
amorfo ou cristalino, denominados curinas. As
curarinas, ao contrário da curinas, apresentavam grande
poder “curarizante”. De um tubo curare obteve a tubo-
curarina(2).

A contração muscular nos músculos lisos origina-
se de um estímulo do Sistema Nervoso Autônomo
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(SNA). O estímulo inicia-se no corpo celular do
neurônio, que pode estar localizado na medula espi-
nhal ou no cérebro, nervos espinhais ou pares cranianos,
respectivamente. O corpo celular recebe as informa-
ções elétricas, potencial de ação, captadas através dos
dendritos, e propaga-se ao longo da membrana do
axônio, maior ramificação da célula nervosa até al-
cançar a fibra muscular. O neurônio motor é uma fibra
alfa eferente, cujo axônio pode ter 10 a 20 micrômetros
de diâmetro e pode estender-se até um metro de com-
primento, é revestido pela  bainha  de  mielina, que
apresenta interrupções periódicas, chamados nódulos
de Ranvier, que são excitáveis e propagam o estímulo
de forma saltatória com velocidade  de 100m/s. O con-
junto formado pelo neurônio motor, suas ramificações
e as fibras musculares por ele inervadas, denomina-se
unidade motora. O número de células musculares que
compõem a unidade motora é variável de acordo com
a função do músculo. Nos que realizam movimentos
delicados são em menor número e nos que realizam
movimentos grosseiros são em maior número. A por-
ção terminal do axônio, a sinapse, é uma estrutura es-
pecializada em produzir e liberar acetilcolina. A região
onde o axônio entra em contato com a parte central da
membrana muscular é conhecida como placa motora
e contém os receptores colinérgicos, tendo a função
de receber o impulso nervoso. Entre a terminação do
axônio e a região especializada da membrana da fibra
muscular há a fenda sináptica. A terminação do axônio
(região pré-sináptica), a fenda sináptica e a placa
motora constituem  a junção neuromuscular. No pro-
cesso de transmissão neuromuscular, para que ocorra
a contração do músculo, é necessário que o sinal elé-
trico produzido pelo estímulo nervoso (potencial de ação
do nervo) alcance a membrana muscular na região pós-
sináptica, sendo a transmissão feita pelo neurotrans-
missor acetilcolina, que é sintetizado no axoplasma da
terminação nervosa, a partir da acetilação da colina
pela acetilcoenzima A, sob influencia da colina-O-
acetiltransferase. Cinquenta por cento (50%) da coli-
na advêm da degradação da acetilcolina e reabsorção,
os outros 50% originam-se do líquido extracelular, da
síntese hepática e da dieta.  Em torno de 50 a 80% da
acetilcolina encontram-se armazenadas em vesículas
na terminação nervosa, que são repetidamente
recicladas. O restante permanece em solução no
axoplasma. Essas vesículas contêm cerca de 8.000 a
12.000 unidades de acetilcolina (0,4 M). Uma peque-

na porção (1%) constitui os chamados estoques ime-
diatamente disponíveis (300-1000 quanta), nos quais
as vesículas encontram-se aglomeradas nas zonas ati-
vas da membrana pré-sináptica. A liberação da
acetilcolina pode ocorrer  de forma contínua e não
dependente da ação do cálcio extracelular, sendo res-
ponsável por 2% da acetilcolina liberada,  correspon-
dendo às vesículas prontamente disponíveis, que ao
chocarem-se  contra  a  membrana, liberam  de uma
só vez todo o seu conteúdo na  fenda sináptica, em
torno de 8.00  unidades,  que  corresponde ao
“quantum”.

O pipecurônio é um bloqueador aminoesteróide
biquaternário, sintetizado na Hungria, em 1980. Possui
uma estrutura semelhante ao pancurônio, com substi-
tuições nas posições do esqueleto androstano. A DE
do pipecurônio é 0,05 mg/kg, e com doses de 0,1 kg/
kg, a instalação ocorre em aproximadamente três mi-
nutos e a duração clínica oscila entre 50 a 70 minu-
tos(2).

As vantagens do pipecurônio são a ausência de efei-
tos sobre a pressão arterial, a resistência periférica, a
contratilidade ventricular ou sobre o sistema nervoso
autônomo, mesmo quando administrado em doses ele-
vadas. Possui larga margem de segurança, não libera
histamina, e nem induz a síndrome da hipertermia ma-
ligna(7).

A via mais importante de metabolização e excreção
é a renal, com 67% da dose administrada podendo ser
recuperada totalmente na urina em 12 horas(2).

O uso em pacientes críticos é limitado, visto que
com doses repetidas pode haver acúmulo. Entretanto,
tem sido utilizado em terapia intensiva, sem que os
pacientes apresentem paralisia muscular prolongada(2).

Como é um bloqueador neuromuscular da família
dos esteróides, classificados como um agente de longa
duração, sua designação química é brometo 2b,16b-
b15-(4metil piperatino) -3ª - 17 b-diacetoxi-as-
androstano e a sua fórmula é c35h62n404br2h20(7).

A formação do pipecurônio é semelhante à do
pancurônio com os grupos nitrogênios quaternários,
responsáveis pela fixação nos receptores nicotínicos
situados de forma mais distante do núcleo piperatino.
É apresentado em forma de pó branco, contendo 4 mg
de sal liofilizado sem conservante. Com a adição de 2
ml de solução salina isotônica, que acompanha o pro-
duto, obtém-se uma formação química com ph de 6(7).

A instalação do relaxamento, definida como o tem-
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po entre a administração do agente e a obtenção de
um bloqueio de 95% de T, é dose dependente. Assim,
se for administrado a uma vez a DE do pipecurônio, o
tempo é de quatro a seis minutos, mas pode ser abre-
viado para dois e meio a três minutos, com doses mai-
ores(2).

A duração clínica, definida como o tempo entre a
injeção do fármaco até a recuperação de 25% de T,
está entre 50 a 70 minutos, sendo, portanto, classifica-
do como um bloqueador neuromuscular de longa dura-
ção. A recuperação espontânea é lenta e o índice de
recuperação, T 25% a 75%, é cerca de 30 minutos.
Dessa forma, na maioria dos casos, é recomendado o
antagonismo com anti-colinesterásico (prostigmine), no
final do procedimento cirúrgico. A reversão costuma
ser lenta, em torno de oito a dez minutos, e por vezes
necessita de doses suplementares de anti-colines-
terásicos para completá-la(2).

A principal característica do pipecurônio, que cons-
titui um dos motivos de sua indicação, é a ausência de
efeitos cardiovasculares. Esse relaxante libera
histamina, e o bloqueio dos gânglios e receptores
muscarínicos cardíacos pode ser considerado despre-
zível. A dose que produz bloqueio vagal é cerca de
131 vezes superior à necessária para produzir bloqueio
neuromuscular, o que caracteriza este fármaco pela
grande margem de segurança(2).

O pancurônio também é um bloqueador neuromus-
cular esteroidal biquartenário não despolarizante de
longa duração, sintetizado na década de 1960 a partir
de estudos experimentais com a espécie Malouethia
Bequartiana(12), cuja DE é de 0,08-0,12 mg/kg e com
dose de 0,1 mg/kg, em três a quatro minutos conse-
gue-se boas condições para entubar. A duração média
é de 60 a 80 minutos e apresenta característica de
acúmulo. É eliminado preferencialmente pelo rim e 10%
por via hepática. As cargas positivas da molécula imi-
tam o átomo de nitrogênio quaternário da acetilcolina,
configurando ao fármaco afinidade ao receptor
nicotínico e pelos receptores muscarínicos cardíacos e
ao SNA, podendo produzir efeitos cardiovasculares,
principalmente sobre a pressão arterial e freqüência
cardíaca(2).

O  bloqueio neuromuscular pode ser monitorizado
de diversas maneiras: TOF,  dupla salva de tétanos,
contagem pós-tetânica, tétano e por método clínico. O
mais utilizado dos métodos de monitorização é a
sequência de quatro estímulos, onde aplica-se quatro

estímulos de 2Hz, com intervalos de 50 milisegundos
entre eles e percebe-se a presença de quatro respos-
tas musculares. Avalia-se a relação da quarta respos-
ta em relação à primeira (T4/T1). Quando o bloqueio
é aprofundado, desaparecem sucessivamente a quar-
ta, terceira, segunda e, por último, a  primeira respos-
tas(2).

MATERIAL E MÉTODO

O estudo foi apresentado à Comissão de Ensino e
Pesquisa do hospital onde foi aprovado. Ao mesmo
tempo foi obtido consentimento dos 100 pacientes es-
colhidos a realizar procedimentos cirúrgicos eletivos
com a duração prevista para mais de 1 hora e trinta
minutos sob anestesia geral em que se fez necessário
relaxamento muscular. Nenhum paciente tinha qual-
quer evidência clínica ou laboratorial de desordem re-
nal, hepática, metabólica ou neuromuscular.

Foram estudados 100 pacientes, de ambos os se-
xos, aleatoriamente, ASA I ou II com mais de 20 anos,
sem limite de peso, divididos em dois grupos: Grupo A,
pipecurônio, e Grupo B, pancurônio. Ambos os grupos
foram submetidos à cirurgia de média ou longa dura-
ção sob anestesia geral. A pré medicação constituiu-
se em midazolan 7,5 mg sublingual, uma hora antes de
ser conduzido ao centro cirúrgico. Foi feita a
monitorização com PANI, cardioscópio, oximetria de
pulso e capnografia e, quando necessário, a PAI. Pun-
ção venosa com gelco 18G, 16G ou 14G. Induzida a
anestesia geral depois da pré oxigenação de O2 100%
sob máscara facial por três minutos, 3l /minuto.

O Pipecurônio foi feito na dose de 0,06 mg/kg e o
pancurônio, 0,08-0,12mg/kg, 10% da DE (prime),
fentanil 5mcg/kg, etominado 0,3 mg /kg e pancurônio
ou pipecurônio 90% restante da dose. A avaliação das
reações adversas foi feita clinicamente na pele, apa-
relho cardiovascular e respiratório. Foi feita uma ava-
liação global, incluindo facilidade de uso, eficácia e
reversão pelo cirurgião e pelo anestesista. Todos os
pacientes foram descurarizados com  anticolines-
terásicos (neostigmine) e atropina.

A monitorização do relaxamento neuromuscular foi
feita no nervo ulnar  por meio de eletrodos superficiais
com o estímulo train-of-four (TOF) supra máximo de
2Hz a cada 50 milissegundos. A resposta mecânica do
músculo adutor foi avaliada durante toda a cirurgia e
10 minutos depois da administração de agente
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reversor.
A relação dos dados demográficos encontra-se na

tabela 1.
A maioria dos pacientes foi submetida a procedi-

mentos ginecológicos, cirurgia geral (abdominal) e
urológica.

A média da frequência cardíaca  pode ser vista na
tabela 2.

A variação da média da pressão sistólica  encontra-
se na tabela 3

A variação da média da pressão pode ser vista na
tabela 4.

Na tabela 5 pode-se verificar o tempo decorrido
entre a administração do relaxante neuromuscular e

das condições ideais para a IOT, demonstrando a per-
centagem de pacientes com seu respectivo tempo.

Na tabela 6 observam-se dados relativos ao reinício
de T1

A tabela 7  represente a porcentagem de recupera-
ção de T1 após a administração do anticolinesterásico
em relação ao tempo decorrido da administração do
mesmo.

A reversão de T1 após a administração de
neostigmine está simplificada na tabela 4. Nenhuma
diferença significativa nos graus de recuperação de
T1 foi vista antes da administração de neostigmine.A
recuperação de T1 foi significativamente maior no gru-
po do pipecurônio do que no do pancurônio.

Tabela 2 - Média da Variação da Frequência Cardíaca

Tabela 3 - Média da Variação da Pressão Arterial Sistólica

Tabela 1 - Dados Demográficos

               pipecurônio          pancurônio
Antes do relaxamento muscular                     136,6                148
Antes da intubação                     113,6                127,6
Per operatório                     113,8                121,6
Pós operatório                     136,8                141,8

Pipecurônio Pancurônio
Sexo Feminino – 22 Feminino – 19

Masculino – 28 Masculino – 31
Raça Branca – 36 Branca – 32

Negra – 14 Negra – 18
Média de Idade 52,58 49,70
Média de Peso (Kg) 65,88 74,98
ASA I – 11 I – 18

II – 39 II - 32

 Pipecurônio Pancurônio 
Antes do relaxamento muscular 84,6 72,6 
Antes da intubação 68,6 74,4 
Per operatório 71,2 75,2 
Pós operatório 87,8 72,8 
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Obs:  Seis pacientes do grupo pancurônio e 2 pacientes do grupo pipecurônio necessitaram de mais
de uma dose de neostigmine para a recuperação adequada de função neuromuscular.

Tabela 4 - Média da Variação da Pressão Arterial Diastólica

Tabela 5 - Tempo em minutos para IOT ideal

Tabela 6 - Representa Reinício do T1 (reversão do bloqueio nm)

Pipecurônio Pancurônio

Antes do relaxamento muscular 88,2 70,4
Antes da intubação 75,2 77,0
Oer operatório 54,2 64,4
Pós operatório 82,2 60,4

Tempo (minutos) Pipecurônio n=50 % Pancurônio n=50 %

7,0 5 10 5 10
8,0 38 76 40 80
9,0 4 8 3 6
10,0 3 6 2 4

Tempo (minutos) Pipecurônio n=50 % Pancurônio n=50 %

70,0 2 4 2 4
80,0 4 8 6 12
90,0 34 68 7 14
110,0 6 12 30 60
120,0 4 8 5 10

Tabela 7 -  Porcentagem de Recuperação de T1 após Neostigmine

Tempo (minutos) Pipecurônio Pancurônio

0 14,6% 11,3%
1 21,7% 17,3%
2 38,4% 29,8%
3 45,8% 41,6%
5 64,6% 60,2%
8 76,7% 68,6%
10 82,4% 76,3%
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DISCUSSÃO

O brometo de pipecurônio é um bloqueador
neuromuscular despolarizante de longa duração. Sua
fórmula química é c35h62n404bl22h2o, com peso
molecular de 788,74, com baixa lipossolubilidade.

Influenciam a ação do pipecurônio a idade, a obesi-
dade, insuficiências renal e hepática e doenças
neuromusculares. O uso de anestésicos voláteis asso-
ciados com o pipecurônio geralmente prolonga a dura-
ção da ação do relaxante neuromuscular. A associa-
ção com o isoflurano aumenta o tempo de duração do
bloqueio em 12%. Associado ao enflurano, há um au-
mento de aproximadamente 50%.

Antibióticos como a neomicina, estreptomicina e a
gentamicina, em altas doses, administradas por via
parenteral, intensificam o bloqueio neuromuscular.

O brometo de pancurônio é um bloqueador
neuromuscular despolarizante de longa duração. O inicio
de ação depende da dose, sendo que após a adminis-
tração de 0,04mg/g, o início da ação, medido com o
estimulador de nervo periférico, acontece dentro de
45 segundos  e  o pico do efeito normalmente dentro
de quatro minutos e meio. A recuperação de 90% do
controle acontece em menos de uma hora. Doses
maiores têm início de ação dentro do 30 segundos e o
pico de ação de efeito, dentro de três minutos. O
brometo de pancurônio tem efeito sobre o sistema
cardiovascular circulatório.

Nosso estudo avaliou dados demográficos, mostran-
do as diferenças entre sexo, raça, idade, massa corpo-
ral (kg) e condições clínicas dos pacientes (estado físi-
co - ASA). Devido às alterações cardiovasculares
desprezíveis em relação às do pancurônio, o relaxante
demonstrou ser uma boa opção para o uso em pacien-
tes com alterações cardiovasculares prévias e pacien-
tes críticos.

Quanto aos efeitos neuromusculares, tivemos uma
igualdade com relação ao bloqueio máximo T1 para
intubação ideal. Já  no reinício do movimento de T1, o
pipecurônio tem o  seu tempo mais alargado do que o
pancurônio. A porcentagem de recuperação de T1 após
neostigmine manteve-se praticamente igual, com uma
margem de diferença pequena.

Seis pacientes do grupo do pancurônio e dois do
grupo do pipecurônio necessitaram de mais de uma
dose de neostigmine para a recuperação adequada  da
função neuromuscular.

CONCLUSÃO

O brometo de pipecurônio pode ser considerado
como o bloqueador neuromuscular de primeira esco-
lha em pacientes críticos, devido a sua pouca interfe-
rência na hemodinâmica e para procedimentos cirúr-
gicos de longa duração, enquanto que o pancurônio,
pelo seus efeitos sobre  o  sistema  cardiovascular,
deva ser reservado para pacientes estáveis hemodi-
namicamente.

Os pacientes do grupo do pipecurônio apresenta-
ram melhor reversibilidade do bloqueio neuromuscular
com prostigmine do que o grupo do pancurônio.
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Artigo Original

PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

CT (S) Maristela da Costa Oliveira1, CT (S) Telma Springer Tavares2

Resumo: Os autores descreveram a importância da implantação hospitalar de programas de triagem auditiva
em neonatos, enfatizando ser obrigatório por força de lei municipal e apresentam os casos obtidos neste tipo de
programa já implantado recentemente no Hospítal Naval Marcílio Dias.

Palavras-Chave: Triagem, emissóes otoacústicas, perda auditiva, neonatal.

Abstract: The authors describe the importance of newborn audition trial, emphasizing its enforcement by a
county law. The authors also present the cases encountered by the application of the program recently established
in the Marcílio Dias Naval Hospital.

Key Words: Screening, otoacoustic emissions, hearing loss, neonatal
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INTRODUÇÃO

Em cumprimento à lei municipal 3028 de 17 de maio
de 2000, que torna obrigatória a triagem auditiva em
hospitais que possuam maternidades, implantou-se o
programa de triagem auditiva neonatal do Hospital
Naval Marcílio Dias (HNMD), a partir de setembro
de 2003. Teve por propósito
a realização de avaliações
auditivas em todos os recém
nascidos, sendo pioneiro
nesta iniciativa, no âmbito
da forças armadas (Figura
1).

A perda auditiva é umas
das doenças passíveis de
diagnóstico ao nascimento,
e que apresenta grande in-
cidência, de um a três para
cada 1.000 nascimentos,
sendo maior ainda quando
se avalia a população de
neonatos provenientes de

UTI (2 a 4%).
A partir do diagnóstico precoce, é possível a colo-

cação de próteses e o encaminhamento do bebê para
intervenção cirúrgica precoce (quando for o caso), evi-
tando o surgimento das conseqüências de uma defici-
ência auditiva, como dificuldades no desenvolvimento
da fala e da linguagem da criança.

Em 1982, o Comitê Americano
sobre Perdas Auditivas na Infân-
cia recomendou a identificação de
crianças de risco para surdez, atra-
vés da utilização de uma lista de
fatores de risco e a realização de
acompanhamento audiológico, até
que os limiares auditivos fidedig-
nos fossem obtidos.

Em 1990,  a recomendação ori-
ginal foi alterada, tendo sido au-
mentada a lista de fatores de risco
e recomendado um protocolo
audiológico específico, com aplica-
ção do potencial auditivo de tron-
co encefálico (Brain Evoked

Figura 1 - “Teste da Orelhinha”, denominado
Emissões Otoacústicas (OEA) avaliando de
forma rápida, precisa e objetiva a função
coclear.
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Audiometry- BERA).
Em 1994, esse mesmo comitê endossou a proposta

do movimento Health People 2000 em promover a
detecção precoce da surdez, e recomendou a utiliza-
ção de duas técnicas fisiológicas: o BERA e o exame
de otoemissões acústicas evocadas (OEAE). Sugeriu
ainda a substituição da nomenclatura “fatores de ris-
co” para “indicadores de risco” (Tabela 1).

Em 1999, foi criado o Comitê Brasileiro sobre Per-
das Auditivas na Infância, que teve como finalidade
elaborar recomendações sobre a identificação, diag-
nóstico, manejo e reabilitação das perdas auditivas na
infância. Trata-se de um grupo formado por entidades
com personalidade jurídica independentes entre si, re-
presentativas dos segmentos envolvidos  na área do
diagnóstico da surdez na infância. O objetivo é fazer
com que essas recomendações sirvam de diretrizes
para os programas desenvolvidos na área.

MATERIAL E MÉTODO

No período de setembro de 2003 a janeiro de 2004,
foram avaliados 340 bebês, dos quais 95% foram sub-
metidos à avaliação, até no máximo 15 dias de vida,

sendo 53% do sexo masculino e 47 %, do feminino. A
amostra a ser estudada consistiu de 78% do número
total de bebês nascidos no HNMD no período.

De todos os bebês encaminhados, 19 não foram
submetidos à triagem, correspondendo a cerca de 5%
da amostra. Os principais fatores que impediram o pro-
cedimento foram: presença de vérnix e cerumen no
conduto auditivo, otite externa e otite média. Nesses
casos, a mãe foi encaminhada ao otorrinolaringologista
e orientada a retornar em até 15 dias.

Foi utilizado um equipamento de avaliação de
otoemissões da marca Biologics com sondas para re-
cém nascidos, acoplado a um computador e a um
otoscópio. A triagem auditiva dos recém nascidos foi
realizada na sala de audiometria, por possuir revesti-
mento acústico apropriado.

A avaliação seguiu a seguinte seqüência de proce-
dimentos: otoscopia, avaliação de OEAET, OEAEPD
e avaliação auditiva comportamental. A Figura 3 de-
monstra o fluxograma da rotina adotada no programa
de triagem auditiva neonatal .

O resultado obtido nas avaliações auditivas
comportamentais revela um índice de 9% de ausência
de respostas para o reflexo cócleo palpebral e de 6%

Tabela 1 - Indicadores de risco para surdez

Neonatos – nascimento até 20 dias 
História familiar de deficiência auditiva congênita 
Infecção congênita (sífilis, toxoplasmose, rubéloa, citomegalovírus e herpes) 
Anomalias crânio-faciais (malformações de pavilhão auricular, meato acústico externo, etc.) 
Peso ao nascimento inferior a 1.500 g 
Hiperbilirrubinemia (níveis séricos indicativos de exsanguíneo- transfusão) 
Medicação ototóxica por mais de 5 dias (aminoglicosídeos ou outros, associados ou não aos 
diuréticos de alça) 
Meningite bacteriana 
Boletim apgar de 0-4 no 1o minuto ou no 5o minuto 
Sinais ou síndromes associadas à deficiência auditiva condutiva ou neurossensorial 
Ventilação mecânica por período mínimo de 5 dias 
 
Bebês  
(29 dias até 2 anos) 
Preocupação/ suspeita dos pais em relação ao desenvolvimento da fala, linguagem ou audição 
Meningite bacteriana e outras infecções associadas com perda auditiva neurossensorial 
Traumatismo crânio-encefálico acompanhado de perda de consciência ou fratura de crânio 
Estigmas ou sinais de síndromes associadas a perdas auditivas condutivas e/ou neurossensoriais 
Medicamentos ototóxicos (incluindo, mas não limitando-se a agentes quimioterápicos ou 
aminoglicosídeos, associados ou não a diuréticos de alça) 
Otite média de repetição/ persistente, com efusão por pelo menos 3 (três) meses 
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de ausência de Startle. Esses casos podem ser suges-
tivos de alterações na audição central e passaram a
ser acompanhados regularmente para a observação
do desenvolvimento auditivo (Gráfico 1).

As respostas obtidas nas avaliações de OEAE de-
monstram que o índice de falhas na OEAE transientes
foi superior ao obtido na avaliação de OEAEPD (Grá-
fico 2).

Esses resultados indicam um elevado índice de fal-
so-positivos, que pode ser justificado pela presença de
fatores como a presença de vérnix, ruído produzido
pelo bebê durante a avaliação ou vedação parcial do
conduto através da sonda. Os casos de falha na avali-
ação de OEAET e OEAEPD foram encaminhados
para novo teste. Até o presente momento, retornaram
para reavaliação 16% dos casos que falharam na
OEAET e 21% dos que falharam na OEAPD. Os
casos que não foram reavaliados estão sendo convo-

cados através da busca ativa.
O índice de casos com provável diagnóstico de sur-

dez neurossensorial bilateral, severa a profunda,
corresponde a 0,3% da amostra. Tratava-se de um
recém-nascido que possuía alguns dos fatores de risco
para perda auditiva.

DISCUSSÃO

O programa de triagem auditiva neonatal vem sen-
do implantado em um número crescente de hospitais
no Brasil. Em alguns, esta triagem é aplicada a todos
os recém-nascidos e em outros, é opcional. No Hospi-
tal Albert Einstein, em São Paulo, o índice de bebês
submetidos à triagem auditiva, antes da alta hospitalar,
chega a 98%(1). Nos Estados Unidos, em 1995, há re-
gistro de cerca de 120 programas de detecção preco-
ce de perdas auditivas na infância implantados(2).

Figura 3 - Fluxograma do Programa de Triagem Auditiva Neonatal do HNMD
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Gráfico 1 - Avaliação Auditiva Comportamental - Resultados

Gráfico 2 - Resultados da OEAE

Desde 1994, as metodologias eletrofisiológicas têm
sido recomendadas para detecção precoce da defici-
ência auditiva, devido ao maior grau de sensibilidade e
de especificidade dos resultados(3,4,5). Porém, esses
métodos não avaliam a totalidade da via auditiva e o
limiar eletrofisiológico obtido pode não corresponder
ao limiar psicoacústico do indivíduo(6,7). Portanto, o re-
curso da avaliação comportamental é responsável pela
conclusão do diagnóstico.

As respostas reflexas, obtidas através da emissão
de sons instrumentais, são controladas pelo sistema
nervoso central, e dependem da inter-relação da via

de entrada, via auditiva e de saída, via motora final, a
qual permite a exteriorização do comportamento(8). As
reações devem ser compatíveis com a etapa do de-
senvolvimento da função auditiva. As respostas obti-
das indicam como está a “qualidade” da audição da
criança (Tabela 2).

Um outro aspecto relevante na verificação da
efetividade e eficiência de um programa de triagem
auditiva neonatal é o número de falso-positivos. A
maioria dos casos de falso-positivos na avaliação das
otoemissões acústicas evocadas transientes (OEAET)
e produtos de distorção (OEAEPD), é decorrente de
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Tabela 2 - Padrão de respostas comportamentais normais

Faixa etária 
(meses) 

Padrão resposta p/ 
sons instrumentais 

Nível mínimo de resposta 
p/ tons puros- arv dBNA 

RCP 

0-3M sobressalto 
atenção 
orientação 
ao som 

VA >= 80db Presente 

3-6 M procura fonte 
localização lateral 

VA 60-80Db Presente 

6-9M localização lateral 
localização indireta 
baixo/ cima 

VA 40-60 
 
VA 35- db 

Presente 

9-13M localização lateral 
localização direta 
p/baixo e indireta p/ cima 

VA 20-40 Db 
 
VO 30 Db 

Presente 

13-18M localização lateral 
localização direta baixo/ cima 

VA < = 20Db Presente 

18-24M localização vertical (acima da cabeça) < 20 dB presente 
 

presença de vérnix ou líquido amniótico no conduto
auditivo. A conduta adotada para reduzir este índice é
a realização do exame a partir de 24 a 48 horas de
vida(8). As principais manobras a serem feitas com o
objetivo de reduzir as falhas na triagem em até 7%
podem ser a limpeza da sonda e a retificação da aber-
tura do conduto, evitando o colabamento(9).

Além dessas medidas, recomenda-se que o nível de
ruído do ambiente de teste seja controlado, pois este
contamina a resposta, prejudicando a relação sinal/ru-
ído(10,11,12).

No processo de Implantação do Programa de Tria-
gem Auditiva, foram observados alguns óbices como:
a necessidade de se realizar o teste em ambiente acus-
ticamente tratado, o número de profissionais, o eleva-
do tempo para a realização dos testes, os dias para a
marcação e especialmente o número de casos que não
retornaram para novo teste, havendo a necessidade
de busca ativa. Todos esses fatores são essenciais para
a redução do índice de falso-positivos. Considerou-se
ainda que a realidade do HNMD na implementação
do programa de triagem foi favorecida nos seguintes
aspectos: a população é orientada no pré-natal sobre o
propósito dos testes, o usuário tem facilidade e baixo
custo para realizar o teste e houve uma especial cola-
boração das Clínicas de Pediatria e Otorrinolaringologia
para esta iniciativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sucesso da implantação de um programa de iden-
tificação precoce depende do compromisso e apoio de
todos os profissionais da área de saúde, como pedia-
tras, otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, enfermei-
ros, administradores hospitalares.

A iniciativa da triagem auditiva neonatal eqüivale a
um passo inicial na adoção de medidas de prevenção à
surdez, havendo a necessidade de se traçar objetivos
secundários para a colocação de próteses e acompa-
nhamento de bebês com surdez neurossensorial
diagnosticada.
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Artigo Original

POLIFARMÁCIA E O PACIENTE IDOSO

CT (Md) Gisele Mendes de Souza e Mello1, 1º Ten (Md) Vagner Pacheco Ferreira2,
1º Ten (Md) Cláudia Maria Félix do Carmo2, Dr. Daniel Lima Azevedo3

Resumo: A polifarmácia expõe o paciente idoso ao risco de iatrogenias, sendo prática condenável em Geriatria.
O trabalho mostrar a sua prevalência em pacientes acima de 60 anos, destacando os grupos farmacológicos
mais utilizados conforme sexo e faixa etária. Em consulta inicial no ambulatório de Geriatria do Hospital Naval
Marcílio Dias entre fevereiro de 2001 e abril de 2002, 100 pacientes foram avaliados e interrogados a respeito
das medicações que utilizavam. Foi observado que mais de 80% dos pacientes usavam entre 1 e 10 fármacos.
As classes prescritas com maior frequência foram: cardiológicos (63%), psicofármacos (24%) e vitaminas
(23%). Entre 60 e 90 anos, o número de medicamentos usados aumentou proporcionalmente à idade. Esses
dados comprovam a alta prevalência da polifarmácia nos idosos, comprometendo sua qualidade de vida. Os
autores sugerem alguns cuidados básicos ao elaborar a prescrição na população idosa.

Palavras-chave: Polifarmácia, geriatria, efeitos colaterais.

Abstract: Polipharmacy increases the risk of iatrogenic drug reactions in the elderly population and is, therefore,
an unwarranted practice in Geriatrics. This article studies its prevalence in patients over age 60, highlighting the
most commonly employed pharmacologic groups according to sex and age. From February 2001 to April 2002,
100 patients were inquired about the medications they were under during their first evaluation at the outpatient
sector of the Geriatrics Clinic of the Marcilio Dias Naval Hospital. More than 80% of them used between 1 and
10 drugs. The groups more frequently prescribed were: cardiovascular (63%), psychiatric (24%) and vitamins
(23%). The number of medications taken by patients between ages 60 and 90 increased proportionally with age.
These data atest that polypharmacy is highly prevalent among the elderly, compromising their quality of life. The
authors offer some basic prescription suggestions that should reduce the risk of adverse effects in elderly
patients.

Key Words: Polypharmacy, geriatrics, medication errors, adverse effects.
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INTRODUÇÃO

A polifarmácia pode ser definida como o consumo
simultâneo de vários medicamentos, um problema que
atinge com freqüência o idoso e o expõe ao risco de
desenvolver reações adversas potencialmente graves(2).
O número de fármacos consumidos e a ocorrência de
reações adversas estão diretamente relacionados. Nos
Estados Unidos, os idosos (16% da população) utili-

zam 30% do total de fármacos prescritos no país. Não
foram encontradas estatísticas nacionais, porém a ob-
servação das práticas correntes em ambulatórios per-
mite inferir que nossos idosos devam receber um nú-
mero igual ou ainda maior de prescrição de medica-
ções.

Este trabalho tem o objetivo de estudar o hábito de
prescrição e uso de múltiplos fármacos em pacientes
acima de 60 anos, buscando estabelecer as classes
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medicamentosas usadas mais freqüentemente e os
cuidados básicos que devem ser necessários na pres-
crição para idosos.

MATERIAL E MÉTODO

A amostra foi composta de 100 pacientes avaliados
aleatoriamente no ambulatório de Geriatria do Hospi-
tal Naval Marcílio Dias (HNMD), entre fevereiro de
2001 e abril de 2002. O paciente mais jovem tinha 60
anos na época da consulta, e o mais velho, 94 anos.
Durante o primeiro atendimento, os pacientes foram
classificados de acordo com a faixa etária e sexo, sen-
do interrogados a respeito dos medicamentos que utili-
zavam naquele momento. A lista de possibilidades (Ta-
bela 1) incluía drogas de aplicação cardíaca e
psicofármacos (antipsicóticos, antidepressivos,
ansiolíticos e psicoestimulantes), dentre outras. Pelo
seu amplo uso terapêutico como anti-hipertensivos, os
diuréticos foram considerados como medicamentos
para uso cardíaco.

Dentre os 100 idosos avaliados, 37 eram do sexo
masculino e, 63, do feminino. A amostra foi distribuída
por faixas etárias da seguinte maneira: entre 60 a 69
anos (sete pacientes), entre 70 a 79 anos (49 pacien-
tes), entre 80 a 89 anos (34 pacientes) e entre 90 a 94
anos (dez pacientes) (Gráfico 1).

Analisando o número total de fármacos em uso na

primeira consulta (Gráfico 2), apenas nove pacientes
não utilizavam qualquer medicamento, enquanto 62
usavam de um a quatro fármacos e 26 faziam uso de
cinco a dez. Somente três pacientes utilizavam mais
de dez drogas, sendo que um deles contava 16 itens
em sua prescrição.

Os grupos farmacológicos mais prevalentes em re-
lação ao número total de pacientes (Gráfico 3) foram,
em ordem decrescente: cardíacos (63%), psico-
fármacos (24%), vitaminas e suplementos (23%),
antiagregantes plaquetários (16%), hipoglicemiantes
orais (13%), antiácidos (12%), analgésicos e anti-in-
flamatórios não-hormonais (10%) e homeopáticos
(9%). Outros medicamentos, a exemplo de laxativos e
flebocinéticos, foram citados em percentuais pouco
expressivos.

Os pacientes usavam, no total, 347 medicamentos.
Com isso, a média obtida foi de 3,47 fármacos por pa-
ciente. Com relação á distribuição por sexo, as mulhe-
res usavam, em conjunto, 215 medicamentos (média
de 3,4 fármacos por paciente), enquanto os homens
usavam 132 medicamentos (média de 3,6 fármacos).

Além disso, levando-se em conta  a  faixa  etária e
o número de medicamentos  usados (Gráfico 4), as
médias obtidas foram: de 60 a 69 anos, 2,1 fármacos
por paciente; de 70 a 79 anos, 2,7 fármacos; de 80 a
89 anos, 3,9 fármacos e acima de 90 anos, 1,7
fármacos.

Tabela 1 Relação dos medicamentos utilizados pelos pacientes 
Analgésicos e anti-inflamatórios não-hormonais 
Anti-ácidos e laxativos 
Antiagregantes plaquetários 
Antibióticos 
Anticoagulantes 
Antineoplásicos 
Broncodilatadores 
Cardiológicos (incluindo diuréticos) 
Colírios 
Corticosteróides 
Dermatológicos 
Flebocinéticos 
Hipoglicemiantes 
Hipolipidêmicos 
Homeopáticos e fitoterápicos 
Hormônios 
Psicofármacos 
Vitaminas e suplementos 
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Gráfico 1
Distribuição da Amostra
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Gráfico 4
Média do Uso de Fármacos por
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DISCUSSÃO

A faixa etária com resultados mais expressivos
verificada nesse estudo compreendeu pacientes entre
70 a 89 anos (83% do total). Dentre os idosos avalia-
dos, 29% faziam uso regular de cinco ou mais fármacos,
evidenciando o uso habitual da polifarmácia. O aumento
da expectativa de vida no país vem causando um au-
mento da incidência de doenças crônico-degenerativas
com conseqüente prescrição de um número crescente
de drogas para os idosos. Se o hábito de usar regular-
mente um fármaco pode ser considerado complicado
para uma pessoa, a situação se agrava quando o paci-
ente em questão tem mais de 60 anos. Estatisticamen-
te, cada paciente idoso tem, em média, seis co-
morbidades, incluindo déficits sensoriais. A perda da
capacidade funcional com algum grau de dependência
representa outro fator limitante que compromete a
adesão ao tratamento. Transtornos cognitivos ou do
humor podem constituir uma dificuldade adicional, uma
vez que geram distúrbios de memória.

Com relação às classes farmacológicas mais
prevalentes, não deve causar surpresa que os medica-
mentos de indicação cardíaca sejam tão prescritos. De
acordo com dados do IBGE (1998), as doenças
cardiovasculares são a principal causa de morbidade
nos idosos e também a principal causa de morte, res-
pondendo por 36,3% dos óbitos em mulheres e 39,4%
em homens(1). Além disso, a insuficiência cardíaca re-
presenta a causa isolada mais comum de hospitalização
pelo SUS.

Com o aumento da expectativa de vida, a incidên-
cia de processos degenerativos cerebrais também vem
aumentando. Essas doenças cursam com alterações

de comportamento ou humor que costumam requerer
intervenção farmacológica para controle sintomático.
Por esse motivo, os psicofármacos são amplamente
utilizados na população geriátrica, respondendo por
parcela significativa da polifarmácia nesse trabalho.

Nos pacientes estudados, observou-se que, entre 60
e 90 anos, o número de medicamentos usados aumen-
tou com a idade. Em contrapartida, os resultados obti-
dos em pacientes acima de 90 anos indicou uma redu-
ção inesperada do número de fármacos por pacientes
nessa faixa etária. O fato de que apenas 10 pacientes
possuíam mais de 90 anos faz com que essa parcela
da amostra seja pouco significativa, o que pode ter le-
vado a uma estimativa errada do uso de medicamen-
tos pelos pacientes mais idosos.

Um aspecto relevante não pesquisado no estudo foi
a origem da prescrição apresentada pelos pacientes.
Acredita-se que, em alguns casos, os medicamentos
foram adquiridos por recomendação de médicos de
especialidades diferentes. Não é possível afastar,
tampouco, a auto-medicação.

Um dado adicional alarmante é o fato de que algu-
mas drogas úteis, como os beta-bloqueadores após
infarto do miocárdio e os cumarínicos para fibrilação
atrial, na verdade deixam de ser prescritas para paci-
entes que delas poderiam se beneficiar(5). Em nosso
trabalho, a rara utilização de laxativos despertou a aten-
ção, pois a constipação intestinal é uma das queixas
mais freqüentes no ambulatório de Geriatria. Os da-
dos podem refletir que a constipação esteja sendo pouco
diagnosticada ou não valorizada como alvo importante
da terapia.

A prevalência da polifarmácia em idosos é freqüente
e perigosa. Muitas vezes há consumo pelo idoso de
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medicamentos desnecessários ou inadequados, pres-
critos de forma iatrogênica(2) ou recomendados por
amigos e mesmo por balconistas de farmácia. A faci-
lidade de aquisição é preocupante e a fiscalização da
venda ainda apresenta deficiências. Além disso, pro-
pagandas veiculadas pela mídia podem induzir o idoso
a utilizar fármacos potencialmente deletérios à sua
saúde sem a devida orientação médica.

Dentre os principais efeitos colaterais que podem
surgir com o uso indiscriminado de fármacos ou suas
interações, destacam-se hipotensão ortostática, que-
das, constipação intestinal, retenção urinária e confu-
são mental(4). O quadro de delírio é comum e constitui
uma emergência geriátrica, devendo ser avaliado e tra-
tado com seriedade e de forma incisiva. O médico deve
saber distinguir as alterações fisiológicas próprias do
envelhecimento daquelas decorrentes de doenças, re-
sistindo à ânsia de prescrever drogas sem indicação
clara (por vezes até por insistência da família ou de
cuidadores) para sanar problemas que poderiam ser
resolvidos de outra forma. As conseqüências da pres-
crição inadequada são desastrosas e, em última ins-
tância, oneram de maneira grave o sistema público de
saúde, gerando internações longas de custo elevado e
até asilagem.

Existe alguma forma de sanar a questão da
polifarmácia? Cuidados básicos com a prescrição de-
vem ser tomados, em geriatria, para evitar as
iatrogenias. Em primeiro lugar, o médico que prescre-
ve deve se familiarizar com as ações, os efeitos ad-
versos e o perfil de toxicidade dos fármacos, orientan-
do o paciente ou os cuidadores sobre reações colaterais
esperadas e sinais de alerta. Sempre que possível, o
tratamento deve ser iniciado em baixa dose, com au-
mentos progressivos baseados na tolerância e respos-
ta, pois no idoso a janela terapêutica é estreita, ou seja,
a dose terapêutica é muito próxima da tóxica. Antes
de substituir ou acrescentar qualquer fármaco, o mé-
dico precisa tentar maximizar a dose daqueles que o
paciente já usa habitualmente. Uma regra de ouro é
evitar usar um fármaco para tratar os efeitos colaterais
de outro. Da mesma maneira, o médico deve tentar
usar uma droga para tratar dois ou mais problemas. E
vale enfatizar, por fim, que fórmulas combinando vári-
os produtos não têm lugar em tratamentos de geriatria
e precisam ser evitadas a qualquer custo, pois impe-
dem a adequada titulação dos medicamentos e a cor-
relação entre cada droga e seus efeitos adversos.

Levando a discussão para mais além, o médico que
prescreve para idosos não pode deixar de se pergun-
tar, em qualquer caso, se o medicamento é de fato
imprescindível ou se ele dispõe de alternativas não-
farmacológicas. Por exemplo, em casos de insônia, uma
boa higiene do sono pode ter os mesmos efeitos de um
benzodiazepínico, porém sem os inconvenientes do uso
da droga. A orientação adequada dos pacientes tam-
bém tem importância fundamental: não é raro que o
paciente hipertenso em dificuldades financeiras sus-
penda o uso de seu diurético mas continue a tomar
regularmente a vitamina de efeito placebo que lhe foi
recomendada pelo vizinho. O médico deve identificar
esses desvios de informação e atuar com empenho
para que não se perpetuem, orientando o paciente e
seus familiares. Por último, mas ainda responsável por
muita confusão entre os idosos, está o fato de os mes-
mos receberem várias papeletas de prescrição de
médicos diferentes e terem o hábito de guardar recei-
tas antigas. Em geriatria, cabe ao médico transcrever
todos os medicamentos para uma única receita e esti-
mular que o idoso se desfaça das anteriores, o que
simplifica a compreensão do tratamento proposto.

Há quem diga, e com razão, que prescrever é uma
arte. Quando se trata de pacientes idosos, então, as
decisões são ainda mais difíceis. Porém, seguindo al-
guns conceitos de bom senso e com forte embasamento
teórico, torna-se possível a elaboração de uma pres-
crição sensata que minimize os riscos da polifarmácia
e que possa, de fato, proporcionar ao idoso aquilo que
se objetiva: uma melhor qualidade de vida.

CONSIDERAÇÃO FINAL

Foi constatada a prática de polifarmácia nos idosos
atendidos no ambulatório de geriatria do Hospital Na-
val Marcílio Dias. Essa conduta tem o risco de poder
causar prejuízo financeiro e físico para os pacientes
em questão.
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HNMD - HOSPITAL SENTINELA DA ANVISA -
PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
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Resumo: O presente trabalho apresenta os principais aspectos do programa “Hospitais Sentinela”, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e descreve a proposta de sua implementação no Hospital Naval
Marcílio Dias . As áreas do programa se diversificam em farmacovigilância, hemovigilância, tecnovigilância e
queixas técnicas de produtos. O programa de vigilância de medicamentos foi detalhado, tendo sido apresentados
os aspectos gerais para as demais áreas do projeto.

Palavras-chave: Hospitais Sentinela, Farmácia, tecnologia.

Abstract: The present paper introduces “Sentinel Hospital” program's main aspects. This program was
developed by the National Health Watch Agency (Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA) and
this work describes it's implementation at the Marcílio Dias Navy Hospital. The program has many specific
areas, related to pharmacy, blood, technology and product technical complaints. The pharmacological aspect of
the program was detailed.

Key Words: Sentinel Hospital, pharmacy, technology
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INTRODUÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), assim como os órgãos setoriais de Saúde
da Marinha do Brasil, tem a responsabilidade de pro-
mover e proteger a saúde, garantindo a segurança sa-
nitária de serviços e produtos de saúde. A ANVISA
atua desde o registro de medicamentos e sua autoriza-
ção para a entrada no mercado, até o  acompanha-
mento de desempenho durante as fases subsequentes
pós-comercialização. A fase de registro tem caráter
cartorial e consiste na verificação da documentação
técnica e legal, que uma vez aprovada, gera autoriza-
ção para comercialização durante o período de 5 anos,
no qual o produto estará sujeito aos testes de uso e
desempenho.

A avaliação do desempenho dos produtos de saúde

durante o período pós comercialização é importante
para as revalidações subsequentes ou a retirada do
mercado daqueles que possuem evidência de agravos
à saúde ou efeitos adversos. Na prática, há grandes
dificuldades em se obter informação de boa qualidade,
de modo a subsidiar a ANVISA na tomada de deci-
sões. As falhas dos produtos de saúde, não raramente,
podem caracterizar seqüelas irreversíveis até mesmo
com mortes.

A notificação espontânea não tem atingido o volu-
me e o grau de confiança desejáveis, de tal forma que
houve necessidade da criação de um projeto, alcunha-
do de “Hospitais Sentinela”, que teve como objetivo
responder a essa necessidade de se obter informação
qualificada, criando um meio hospitalar favorável ao
envolvimento de ações de vigilância sanitária. O pro-
jeto baseia-se na configuração de uma rede de 100
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hospitais distribuídos em todo o território nacional (Fi-
gura 1), realizando ampla gama de procedimentos
médicos, utilizando produtos para a saúde que serão
objeto de controle, e que façam parte do aparelho for-
mador profissional, por conta dos programas de resi-
dência médica que desenvolvem.

Os principais objetivos da ANVISA com a criação
da rede Hospitais Sentinela são: implementar o siste-
ma nacional de vigilância sanitária na pós-co-
mercialização de produtos de saúde; criar o cargo de
gerência de risco em serviços hospitalares, de modo a
que o gerente possa aglutinar informações e interligar
os diversos setores e profissionais do hospital; incenti-
var o desenvolvimento e especialização das áreas de
apoio hospitalar como aquisição, farmácia hospitalar,
banco de sangue, engenharia e manutenção; incenti-
var o pleno funcionamento de comissões como a de
prontuários e óbitos, controle de infecção hospitalar e
padronização de materiais e medicamentos.

A farmacovigilância compreende a percepção dos
riscos envolvidos com o uso dos medicamentos e acom-
panha a evolução das ciências da saúde. Alguns exem-
plos: em 1937, foi usado um solvente para viabilizar a
administração de sulfanilamida a crianças, o die-
tilenoglicol, responsável então  por 107  mortes. Em

1954, outras 100 mortes foram observadas em conse-
qüência do uso de estanho em um medicamento para
tratamento de furunculose. Na década de 50, o
clioquinol foi utilizado no Japão, tendo ocasionado ce-
gueira e paralisia à população, fruto de neurotoxicidade.
A talidomida, exemplo clássico, era indicada pela sua
ação sedativa e anti-emética, tendo acarretado
malformação congênita em um número estimado de
12.000 crianças, apesar de em todas as fases pré-clí-
nicas nada haverem demonstrado de anormal, ou seja,
o produto parecia não apresentar qualquer grau de
toxicidade. A isotretinoína, medicamento para o trata-
mento da acne, teve sua bula alterada desde 1982, em
razão de relatos de depressão e psicose, com casos de
possibilidade de suicídio associados ao seu uso. Em
1997, a troglitazona (anti-diabético) foi responsável por
147 efeitos adversos relacionados à função hepática,
resultando em um transplante hepático e seis mortes.
O mibefradil, lançado para o tratamento da hiperten-
são leve e moderada, desenvolveu quadros severos de
miopatia e rabdomiólise, quando sua administração era
associada às estatinas. Em 1998, os anorexígenos ga-
nharam lugar na mídia devido ao aumento do número
de prescrições da fenfluramina, substância que desen-
volvia problemas nas válvulas cardíacas. Mais recen-

Figura 1 - Mapa do Brasil contendo a relação dos hospitais, por Estados da Federação, com respectivas cidades onde se
situam.
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temente, o sildenafil (“VIAGRA”), originalmente tes-
tado como vasodilatador, durante os ensaios clínicos,
teve observado seu efeito colateral (ereção), sendo mo-
dificado seu objetivo terapêutico no lançamento co-
mercial. Algumas semanas após a comercialização, pas-
saram-se a observar sérios eventos, inclusive óbitos,
quando eram associados a nitratos.

O programa internacional de farmacovigilância da
Organização Mundial de Saúde, foi criado em 1968, a
partir da decisão da XX Assembléia Mundial de Saú-
de, congregando atualmente 68 países membros e 6
países associados. Em agosto de 2001, o Brasil foi
aceito nesse programa, como o 62º membro. A legis-
lação sanitária prevê a coleta de informações sobre
efeitos indesejáveis de medicamentos desde a década
de 70, através da lei de número 6360 de 23/09/1976.
Em 1995, a portaria de número 40 da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde propôs a
criação do Sistema Nacional de Farmacovigilância,
composto por um centro nacional e centros regionais.
Para a efetivação do previsto na portaria, foi nomeada
a Comissão Nacional de Farmacovigilância. Entretan-
to, o trabalho destes especialistas não foi implementado.

Somente a partir da criação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA) pela lei número 9782
de 26/02/1999, teve início a implementação do progra-

ma nacional de farmacovigilância, em franca integração
com o Programa Internacional de Farmacovigilância
da Organização Mundial de Saúde, coordenado pelo
The Uppsala Monitoring Center, na Suécia.

A unidade de farmacovigilância (UFARM), que in-
tegra a gerência geral de segurança sanitária de pro-
dutos de saúde pós-comercialização (GGSPS), abriga
o Centro Nacional de Monitorização de Medicamen-
tos (CNMM), instituído pela portaria número 696 da
ANVISA de 07/05/2001. A UFARM inclui parcerias
com as vigilâncias sanitárias estaduais e, destas, com
outras instituições, criando-se os centros regionais de
farmacovigilância, descentralizando a coleta e análise
de notificações das suspeitas de reações adversas a
medicamentos.

Os estudos farmacológicos realizados antes da
comercialização de um medicamento são: possíveis
efeitos tóxicos sobre sistemas ou órgãos de animais de
experimentação; farmacodinâmica e farmacocinética
(em animais de experimentação); determinação da
toxicidade em humanos sãos (FASE I); atividade tera-
pêutica em humanos, utilizando-se um pequeno núme-
ro de pacientes (FASE II); e estudos para comparar a
eficácia do novo medicamento com a de outros medi-
camentos (FASE III). As três fases encontram-se re-
lacionadas na figura 2.

Figura 2 - Fases do estudo farmacológico desde sua formulação até a fase de controle pós-comercialização.
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Caracteristicamente, nessas pesquisas pré-
comercialização participam poucos voluntários oriun-
dos de populações selecionadas, sendo levados a estu-
do com estritas condições de controle em que os crité-
rios diagnósticos são mais rígidos do que os aplicados
na prática clínica habitual . As principais diferenças
são apresentadas na tabela 1.

A maioria dos ensaios clínicos anteriores à FASE
III tem a finalidade de conseguir o registro de
comercialização de um produto e não de avaliar seu
potencial terapêutico em comparação com outras al-
ternativas.

Com o objetivo de estimar a incidência de reações
adversas sérias e fatais em pacientes hospitalizados
foi realizada uma meta análise com dados colhidos em
1966. Foram incluídos 39 dos 153 estudos publicados
naquele período. A incidência global de reações ad-
versas sérias nos pacientes hospitalizados foi de 6.7%
e a do tipo fatal, 0,32%,  com intervalo e confiança de
95% para ambas. Estimou-se, a partir desses núme-
ros, que cerca de 2.216.000 pacientes hospitalizados
nos EUA apresentaram reações adversas sérias e que
106.000 pacientes evoluíram a óbito. Considerando-se
que as principais causas de morte nos EUA foram
doenças cardiovasculares, 743.460; câncer, 529.904;
doenças cérebro-vasculares, 150.108; e doenças pul-
monares, 101.077, as reações adversas ficariam entre
a 4ª e a 6ª causa de morte naquele país.

Com as novas perspectivas na exploração de novos
medicamentos (Figura 3), onde a pesquisa encontra-
se atrelada a fármacos do tipo anticorpos monoclonais
ou produtos oriundos do “Projeto GENOMA”, espe-
ra-se uma revolução da terapêutica de doenças em
geral, especialmente as doenças degenerativas,
neoplasias e as do aparelho circulatório.

Segundo a definição da ANVISA, a hemovigilância

Tabela 1 - Diferenças entre a prática clínica e estudos pré-comercialização

Estudos clínicos Prática clínica
número de pacientes milhares milhões
duração do tratamento horas/semanas anos
tipos de pacientes selecionados toda a população
interação medicamentosa não sim
doses fixas variáveis
acompanhamento rigoroso e curto menos rigoroso e longo

é um sistema de avaliação e alerta, organizado com o
objetivo de recolher e avaliar informações sobre os
efeitos indesejáveis ou inesperados quando da utiliza-
ção de hemocomponentes, a fim de prevenir seu apa-
recimento ou recorrência. Contudo, os principais
monitoramentos a serem realizados dizem respeito aos
incidentes pós-transfusionais, imediatos e tardios (Ta-
bela 2).

Tendo em vista a existência de inúmeras etapas,
desde a coleta até a transfusão do sangue ou de seus
componentes, podemos observar que inúmeros pontos
críticos poderiam ser responsáveis por erros que re-
sultarão em ocorrência de efeito indesejável (Figura
4).

A implementação do programa de tecnovigilância
pressupõe sistemas de especificação de material e
equipamentos, rotinas de manutenção preventiva e
corretiva e implantação de um setor de "engenharia"
clínica. A tecnovigilância monitora todos os desvios de
qualidade de equipamentos, materiais e produtos em
geral conforme a seguinte classificação: equipamen-
tos de diagnóstico; equipamento de terapia; equipamento
de apoio médico hospitalar; materiais e artigos
descartáveis; materiais e artigos implantáveis; materi-
ais e artigos de apoio médico hospitalar; produtos para
diagnóstico de uso in-vitro. Entende-se como desvio
de qualidade, o afastamento dos parâmetros exigidos
do produto aprovado.

A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
HOSPITAL SENTINELA NA MB

Em primeiro de julho de 2002 foi assinado um con-
trato entre a  ANVISA e o HNMD (contrato número
02/370), cujo objeto consistia em notificar os eventos
adversos de produtos (materiais e medicamentos,
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Figura 3
Perspectiva do número de novos
medicamentos ligados ao “Projeto
GENOMA”

Tabela 2 - Reações Transfusionais

Pós-transfusionais imediatos Pós-transfusionais tardios
reação hemolítica aguda
reação febril não hemolítica
reação alérgica leve
reação alérgica moderada
reação alérgica grave
sobrecarga volêmica
contaminação bacteriana
edema pulmonar não cardiogênico / trali
reação hipotensora
hemólise não imune
aparecimento de anticorpos  irregulares /
isoimunização
outros. especificar:

reação hemolítica tardia
hbv / hepatite b
hcv / hepatite c
hiv / aids
doença de chagas
sífilis
malária
htlv i / ii
doença do enxerto contra o hospedeiro /
gvhd
aparecimento de anticorpos irregulares /
isoimunização
outros. especificar
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Figura 4 - Etapas do ciclo coleta e transfusão de sangue e seus componentes

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br
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saneantes, kits de laboratório e equipamentos médico-
hospitalares) e serviços à ANVISA.

A implantação do projeto Hospitais Sentinela tomou
como base: proposta do novo regimento interno do
HNMD em seu artigo 94º, onde diz: ao serviço de Far-
mácia Clínica e Farmacovigilância compete elaborar e
implementar procedimentos e sistemáticas de
farmacovigilância de medicamentos, selecionando da-
dos, índices de avaliação e análise de consumo. Im-
planta rotinas de  uso racional de medicamentos
(URM), através da atuação da Farmácia Clínica, em
clínicas especializadas e monitora o consumo seletivo
de medicamentos, utilizando dados sobre interações
medicamentosas, reações adversas ao medicamento
e eficácia terapêutica.

Foram traçados os seguintes objetivos principais:
estabelecer planejamento, metas e cronograma de tra-
balho para implantação do projeto, vértices principais
de atuação e pontos críticos de implantação; identifi-
car possíveis pontos de convergência de modo a pos-
sibilitar processos de convencimento e reengenharia
de sistemas, responsabilidades e pessoal; instituir co-
missão técnica para efetivação do projeto assim como
normas internas de gerenciamento e padronização de
funções de pessoal e coleta e interpretação de dados.

A principal ferramenta de trabalho foi o uso de
softwares de suporte na coleta e gerenciamento de
dados. A partir do recebimento de computadores, será
possível disponibilizar o programa “HEMOVIDA”, do
Ministério da Saúde, que irá agrupar e padronizar to-
das as informações na área de hemovigilância.

No caso da Farmácia, o programa elaborado pelo
CPD, denominado “SISFARMA”, necessitou, para sua
implantação, linha de ajustes de suporte, de modo a
possibilitar integração e a totalidade de utilizações a
que ele se propõem (Figura 5).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a análise do projeto, podemos verifi-
car que a implantação e implementação dos serviços
de vigilância de produtos de saúde em âmbito naval
traz uma maior garantia e certeza da qualidade dos
produtos oferecidos à população marinheira, assim
como uma nova visualização dos modernos conceitos
de gerência, que resultam em sensíveis redução de
gastos.

Em suma, através do projeto Hospitais Sentinela na
MB, os resultados já conseguidos por inúmeros hospi-
tais da rede também são reprodutíveis, proporcionan-
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Figura 5 - Possibilidades de integração pelo “SISFARMA”

do novos sistemas de controle e certeza na eficiência
e eficácia dos produtos utilizados.
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TRATAMENTO ENDOSCÓPICO DE ESTENOSE PÓS-OPERATÓRIA
DE ANASTOMOSE COLORRETAL

CT (Md) Marcelo Leal Gregório1, Dr. Abrahão Daher Filho1, Dr. Afonso Carlos da Silva Paredes2,
CMG (Md-RM1) Jaime Coelho Carlos Magno3, CF (Md) Luiz Carlos Leal Prestes Júnior4

Resumo: Os autores descreveram um caso de estenose da anastomose colorretal após ressecção anterior de
reto com grampeador intraluminal, tratada com colonoscopia flexível, demonstrando ser um método simples,
barato, eficaz e seguro para o tratamento da estenose benigna de anastomose colorretal.

Palavras-chave: Estenose de anastomose colorretal, grampeador intraluminal, colonoscopia flexível

Abstract: The authors describe a case of colorectal anastomotic stricture after rectal anterior resection with
intraluminal stapler, treated with flexible colonoscopy. The method proved itself to be a useful, simple, effective,
cheap and safe method for the treatment of benign colorectal anastomotic strictures.

Key-words: Colorectal anastomotic stricture, intraluminal stapler, flexible colonoscopy.

1 Médico Residente da Clínica de Proctologia do Hospital Naval Marcílio Dias.
2 Assistente da Clínica de Gastroenterologia do Hospital Naval Marcílio Dias.
3 Assistente da Clínica de Proctologia do Hospital Naval Marcílio Dias.
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INTRODUÇÃO

O uso dos grampeadores intra-luminais foi de gran-
de importância para a  cirurgia colorretal diminuindo
consideravelmente o tempo cirúrgico, sobretudo nas
ressecções  baixas do reto, mas apesar da preocupa-
ção com o uso dos grampeadores de um diâmetro ade-
quado ao segmento que será anastomosado, é passível
de ocorrer como complicação a estenose.

O presente trabalho tem como objetivo descrever o
caso de um paciente submetido aretosigmoidectomia
anterior por adenocarcinoma de reto que evoluiu no
pós-operatório com estenose da anastomose colorretal,
tratada por estenotomia endoscópica.

RELATO DO CASO

A.G.T , branco, masculino,  sessenta e oito anos,
apresentou episódios de enterorragia sendo submetido
a colonoscopia que mostrou lesão blastomatosa à 13
cm da margem anal (Figura 1), cuja biópsia foi compa-
tível com adenocarcinoma de reto. Submetido em ja-
neiro de 2003 à retossigmoidectomia anterior com
anastomose primária mecânica por duplo gram-
peamento (Figura 2) com o grampeador circular do
tipo “ILS” de 29 mm (Figura 3).

Evoluiu sem intercorrências no pós-operatório ime-
diato obtendo alta no sétimo dia de pós-operatório.
Durante o seguimento pós operatório, com aproxima-
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damente cinco meses de pós-operatório, começou a
apresentar queixas de constipação intestinal, dor,
distensão abdominal e eliminação de fezes em fita. A
retossigmoidoscopia e o enema opaco (Figura 4) mos-
traram importante estenose ao nível da anastomose
colorretal.

Na quarta semana de julho foi realizada dilatação
hidrostática endoscópica com  balão (Figura 5) com
pequeno aumento do diâmetro na topografia da
estenose (Figura 6). Optamos então por realizar
estenotomia  com incisões radiais utilizando corrente
de corte através da extremidade distal de alça de
polipectomia por colonoscopia (Figura 7 e 8), que foi
realizada um mês após a primeira dilatação, sendo
satisfatória com aumento significativo do diâmetro na
região afetada (Figura 9).

O paciente se encontra no momento em acompa-
nhamento ambulatorial totalmente assintomático.

DISCUSSÃO

A estenose benigna após sutura mecânica geral-

Figura 1 – Peça cirúrgica mostrando o tumor de reto
(Adenocarcinoma ) e os anéis de grampeamento
intactos.

Figura 2 - Sequência da anastomose colorretal usando
grampeador intra-luminal

Figura 3 - Grampeador intraluminal “ILS”

Figura 4 - Enema opaco mostrando importante
estenose ao nível da anastomose.

Figura 6 - Imagem endoscópica da estenonse

Figura 5 - Balão
hidrostático
endoscópico
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Figura 7 - Estenotomia com incisões radiais
utilizando corrente de corte através da
extremidade distal de alça de polipectomia.

Figura 8 - Foto mostra aumento acentuado no
diâmetro do segmento

Figura 9 - Foto tirada trinta dias  após a estenotomia
mostrando resultado satisfatório, onde nota-se
presença dos grampos da anastomose

mente está associada à deiscência parcial da
anastomose com fibrose subseqüente. Pode-se tam-
bém citar anel de grampeamento não íntegro, radiote-
rapia pós-operatória e infecção pélvica como fatores
que contribuem para a formação da estenose.

Existem vários métodos de tratamento para a
estenose de anastomose após realização de retossig-
moidectomia anterior, cirúrgicos ou não, tais como a
dilatação digital e com velas de Hegar, quando a zona
de estenose é baixa e permite acesso pelo ânus, ou
com balão hidrostático, realizado por colonoscopia para
lesões mais altas, e até a ressecção do segmento
estenosado ou o novo grampeamento por acesso com-
binado (abdominal e trans-anal).

O estudo radiológico prévio é fundamental para
nortear a opção terapêutica a ser empregado, visto que
o método por nós apresentado não pode ser realizado
em estenoses extensas.

A ressecção do segmento estenosado nem sempre
e factível, especialmente nas estenoses baixas, cujo
acesso em re-operações é tecnicamente muito difícil,
devido a fibrose pélvica que impossibilita o acesso
pélvico por via abdominal.

É importante lembrar que durante o procedimento
são colhidos fragmentos na topografia da estenose para
estudo histopatológico objetivando afastar a possibili-
dade de recidiva neoplásica.

O método tem como maior complicação a perfura-
ção intestinal, com maior morbidade quando a estenose
fica acima da reflexão peritoneal.

CONCLUSÃO

Este método eficaz e seguro tem a grande vanta-
gem de propiciar o tratamento da estenose sem a ne-
cessidade de intervenção cirúrgica, utiliza equipamen-
tos que são comuns a qualquer serviço de colonoscopia,
trazendo para o paciente recuperação mais rápida com
menor morbidade, diminuindo consideravelmente o
custo para o Hospital.
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Relato de Caso
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MELANOMA ANORRETAL: ANÁLISE DE SEIS CASOS E REVISÃO DE LITERATURA

CMG (Md-RM1) Jaime Coelho Carlos Magno1, CF (Md) Luiz Carlos Leal Prestes Júnior2, CF
(Md) Maria Verônica Ramalho3, Dra. Cristina Larica4

Resumo: Os autores apresentaram cinco casos de melanoma ano-retal tratados satisfatoriamente por excisão
local, relatando as condutas tomadas durante a evolução da doença, comparando-as com o que é descrito na
literatura.

Palavras-chave: Melanoma maligno: ânus, melanoma maligno: reto.

Abstract: The authors presented five cases of Anal-Rectal Melanoma trated by local excision with fair
results. They described the conducts applied during the illnesse's evolution, comparing them to what is described
in the literature.

Key Words: Anal melanoma, rectal melanoma.
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INTRODUÇÃO

O melanoma anorretal é uma neoplasia maligna com
grande capacidade de metastatizar, tanto pela via
hematogênica quanto pela linfática, tornando o prog-
nóstico evolutivo bastante sombrio. A doença é muito
rara nessa localização, a despeito de o ânus ter sido
citado como o terceiro sítio de localização dessa
neoplasia, que é mais freqüentemente encontrada na
pele e nos olhos(11,16).

As séries descritas na literatura são esporádicas, e
desde o primeiro caso de melanoma maligno do ânus,
relatado por Moore em 1857, apud Mason e Helwig(16),
cerca de 400 casos foram relatados. A maior série,
por levantamento retrospectivo em um período de ses-
senta e quatro anos, totalizou 89 pacientes, e foi obser-
vada no Memorial Sloan-Ketering Cancer Center, tendo
sido revisada por Brady e outros em 1995(5).

O diagnóstico costuma ser retardado em razão da
falta de especificidade dos sintomas e pelo tipo de le-
são primária ser bastante similar às doenças benignas
que acometem a região anorretal, tais como he-
morróidas trombosadas e pólipos anorretais. Com o
objetivo de avaliar o tratamento realizado, foram ana-
lisados seis pacientes tratados por excisão local, trata-
dos na Clínica de Proctologia do Hospital Naval
Marcílio Dias, durante o período de maio de 1977 a
dezembro de 1999, e comparados com séries descri-
tas na literatura.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisados seis pacientes portadores de
melanoma das regiões anal e anorretal, tratados no pe-
ríodo de maio de 1977 a maio de 1997, na Clínica de
Proctologia do Hospital Naval Marcílio Dias. Todos
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foram submetidos à excisão local da lesão e, como
terapia adjuvante, foram utilizadas imunoterapia ou
quimioterapia, associadas ou não. A embolização arte-
rial foi utilizada para coibir o sangramento em um caso
avançado e a radioterapia mostrou resultado satisfatório
no controle da dor em paciente portador de volumosa
tumoração recidivada.

Resumo dos Casos

Caso nº 1 - Paciente feminina, de cor branca, com
71 anos, procurou a Clínica em 21.06.77, queixando-
se de sangramento anal vivo, com quinze dias de evo-
lução, sem relação com as evacuações. O exame
proctológico, em posição de litotomia, evidenciou le-
são localizada no quadrante posterior direito da mar-
gem anal, móvel, dura, indolor, diagnosticada a prin-
cípio como trombose hemorroidária externa. A pacien-
te foi submetida à excisão local, sendo o diagnóstico
anatomopatológico de melanoma maligno de margem

anal, Breslow IV (Figura 1). Recusou a cirurgia radi-
cal proposta quando do diagnóstico histológico, sendo
iniciada imunoterapia adjuvante com BCG, mantida por
dois anos, quando foi detectado nódulo metastático em
região inguinal direita. Iniciou-se quimioterapia com
DTIC (Ditriazino Imidazol Carboxamide). Ao fim do
3º ano de PO, já apresentava metástases hepáticas, fa-
lecendo com quadro sugestivo de acidente vascular
encefálico do tipo isquêmico ao fim de cinco anos e dez
meses do procedimento cirúrgico inicial.

Caso nº 2 - Paciente masculino, de cor branca, com
69 anos, veio à consulta em 03.10.77, queixando-se de
sangramento vivo, em pequena quantidade, associado
a prolapso durante as evacuações. O exame
proctológico revelou, à inspeção, lesão plana
hiperpigmentada de cor negra na comissura posterior
do ânus. O toque retal e a anuscopia revelaram massa
vegetante, móvel, dura, indolor, prolabando ao esfor-
ço, medindo em torno de 5cm de diâmetro, cuja base
infiltrava o canal anal (Figuras 2a e 2b). Havia

Figura 2 - Melanoma ano-retal. Observar pigmento  negro na margem anal (A) correspondente à base da
lesão que exibe aspecto fungiforme no 1/3 inferior do reto (B). Microscopia (C) exibindo intenso pleomorfismo
celular e células fusiformes com pigmento melãnico característico no citoplasma (HE X 200)

A B

Figura 1 - Melanoma anal. Diagnóstico inicial de hemorróida externa trombosada. Observar ulceração
amarelada no topo da lesão (A) e pigmentação negra na base (B). Microscopia exibindo intenso pleomorfismo
celular com pigmento melânico no citoplasma (HE X 100).
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linfonodos inguinais endurecidos bilateralmente.
Com o diagnóstico de melanoma confirmado pela

biópsia, foi indicada a amputação abdominoperineal do
reto com esvaziamento inguinal, procedimento recu-
sado pelo paciente em razão da colostomia definitiva.
Optamos pela excisão local paliativa, não se obser-
vando infiltração macroscópica do plano esfincteriano.
O laudo histopatológico foi conclusivo para melanoma
maligno anorretal, Breslow IV (Figura 2c). A exemplo
do caso anterior, iniciou-se a imunoterapia com BCG.
No 6º mês de PO, detectamos lesão nodular
metastática na parede lateral do reto, que foi excisada,
tratando-se de linfonodo de coloração negra. A des-
peito da associação de quimioterapia com DTIC, evo-
luiu desfavoravelmente, indo ao óbito no 14º mês de
PO.

Caso nº 3 - Paciente feminina, de cor branca, com
58 anos, compareceu, em 29.04.93, no ambulatório da
Clínica, queixando-se da eliminação, pelo ânus, de se-
creção espessa amarelada, com odor fétido, por vezes
com sangue vivo, associada à dificuldade para evacu-
ar e tenesmo intenso, com cinco meses de evolução.
O exame proctológico revelou, ao toque, a presença
de massa vegetante e ulcerada localizada na parede
lateral do reto a 4cm da margem anal, móvel e não
aderente aos planos profundos. Regiões inguinais li-
vres. Pela endoscopia, identificamos tumoração
polipóide, de coloração acastanhada, friável, sangran-
do profusamente ao contato do aparelho. O laudo da
biópsia foi de carcinoma anaplásico + melanosi coli.
Ene-ma opaco exibia lesão polipóide caracterizada por
falha de enchimento bem delimitada. A TC da pelve
não mostrava infiltração da parede do reto ou da vagi-
na (Figura 3a e 3b), bem como de metástases à distân-

cia. Foi efetuada excisão local da lesão, não se detec-
tando infiltração no plano muscular. O laudo
histopatológico foi de melanoma anorretal maligno, clas-
sificação Breslow IV (Figura 3c). Como terapia
adjuvante, foram ministrados três ciclos de quimiotera-
pia com DTIC (200g/m2/dia X 5), Vinblastina (6g/m2)
e Cisplatina (70mg/m2). No 5º mês de PO, foi subme-
tida à revisão cirúrgica com excisão da área de cica-
triz cirúrgica sem evidência histopatológica de lesão
maligna no segmento excisado. Foi acrescentada à
terapia adjuvante o Interferon com programação de
52 ciclos semanais. No 14º mês de PO, foram detec-
tadas me-tástases hepáticas, seguidas de metáteses
pulmonares 2 meses após. Óbito no 18º mês de PO.

Caso nº 4 - Paciente feminina, de cor branca, com
85 anos, primeira consulta em 20.02.95, queixando-se
de secreção anal definida como “água de carne”, após
as evacuações com ± 15 dias de evolução. O exame
proctológico revelou a presença de lesão nodular com
coloração castanho-escuro e pigmentos enegrecidos,
localizada em comissura anterior (Figura 4a e 4b).
Toque retal, endoscopia baixa e regiões inguinais sem
anormalidades. TC abdominal e pélvica normal. Com
hipótese diagnóstica de melanoma anorretal, foi indicada
a biópsia excisional, sendo o laudo histopatológico con-
clusivo para melanoma maligno anorretal e, uma vez
que a neoplasia estendia-se até além da linha pectínea,
classificado como Breslow IV (Figura 4c). Devido à
idade avançada e cardiopatia grave concomitante, não
foi instituída nenhuma terapia adjuvante. Evoluiu no 2º
mês de pós-operatório, com o aparecimento de
metástase inguinal à direita, sendo o nódulo resseca-
do. Vinha sendo seguida com exame proctológico men-
sal e controle tomográfico trimestral, sem evidência

A B C

Figura 3 - Melanoma ano-retal. Diagnóstico inicial de tumor de reto. Enema opaco (A) exibe lesão vegetante e
a TC pélvica (B) não mostra invasão loco-regional.  Microscopia  (C)  revelando neoplasia que partia do canal
anal e invadia o reto (HE X 100 )
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CBA

Figura 4 - Melanoma anal. Lesão bastante similar a uma hemorróida externa trombosada (A) e (B). Microscopia
(C) exibindo com clareza o intenso pleomorfismo celular neoplásico com pigmento melânico no citoplasma (HE
X 200)

de recidiva local ou de metástase à distância, até 29
meses de PO, quando deixou de comparecer à consul-
ta e não conseguimos localizá-la.

Caso nº 5 - Paciente feminina, de cor branca, com
71 anos, primeira consulta em 17.09.96, queixando-se
de prolapso associado a sangramento vivo em peque-
na quantidade às evacuações, com evolução de apro-
ximadamente trinta dias. O exame proctológico detec-
tou a presença de tumoração polipóide multilobulada,
medindo cerca de 4cm de diâmetro, móvel, indolor,
pediculada, com base larga e curta, localizada a ± 3cm
da margem anal, friável, sangrando ao contato do apa-
relho. Regiões inguinais livres. USG endorretal defi-
nindo a lesão como restrita à mucosa. TC abdominal e
pélvica normais. Com o diagnóstico de pólipo retal, foi
indicada a biópsia excisional, sendo o laudo histopa-
tológico de melanoma maligno anorretal (Figura 5). Com
8 meses de PO, detectamos recidiva local da neoplasia,

A B C

Figura 5 - Melanoma anorretal.Diagnóstico inicial de pólipo viloso do reto (A). Histopatológico revelando
neoplasia que se originava no canal anal (B) com diagnóstico de melanoma maligno (C), exibindo intenso
pleomorfismo celular e pigmento melânico no interior do citoplasma  (HE X 300 )

em topografia da excisão anterior, que a USG endo-
retal revelou tratar-se de lesão submucosa sem infiltrar
a camada muscular. Nova excisão local mostrou a pre-
sença de linfonodo com metástase de melanoma. Óbi-
to no 12º mês de PO.

Caso nº 6 - Paciente feminina, de cor parda, com
42 anos, primeira consulta em 06/08/96, queixando-se
de sangramento vivo pelo ânus associado a tumoração
anal, com quatro meses de evolução. O exame
proctológico mostrava lesão polipóide pediculada com
1,5 cm de diâmetro localizada em linha anorretal com
aspecto macroscópico sugestivo de papilofibroma. A
lesão foi excisada, sendo o diagnóstico histopatológico
de melanoma maligno Breslow IV. A paciente recu-
sou a abordagem cirúrgica radical proposta, bem como
qualquer tipo de terapia adjuvante e não mais compa-
receu ao Serviço até abril de 1998, quando retornou
apresentando massa dura, vegetante e infiltrante, ocu-
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pando 2/3 do canal anal, estendendo-se para reto, fos-
sa ísquio-retal esquerda e parede posterior da vagina
(Figura 6a). O acentuado comprometimento do reto
impedia a passagem do endoscópio. A ressonância
nuclear magnética (Figura 6b) revelou lesão extensa
que se estendia até a pelve, sem metástase hepática.
No-vamente recusou o tratamento, porém, em outu-
bro/98, devido ao aumento da tumoração e sangramento
maciço, foi internada e submetida à sigmoidostomia
paliativa. O sangramento persistiu, necessitando repo-
sições volêmicas freqüentes e, devido à irresseca-
bilidade, foi efetuada embolização com mola de
Gianturcoâ e pérolas de Ivalonâ, obtendo-se controle
da hemorragia. Logo após foi instituída radioterapia
paliativa para minimizar a sintomatologia álgica, bem
sucedida. O quadro clínico foi se deteriorando progres-
sivamente (Figura 6c), com surgi-mento de ascite e
metástases hepáticas, evoluindo para óbito em dezem-
bro de 1999 (3 anos e 4 meses de evolução).

DISCUSSÃO

No grupo estudado, o diagnóstico de presunção só
foi efetuado em dois dos seis pacientes, em razão da
similaridade da lesão primária com afecções
comumente observadas na região anorretal. A ampu-
tação abdomino-perineal do reto tem sido, classicamen-
te, o procedimento indicado para os casos de melanoma
da região anorretal. Porém, a excisão local foi por nós
adotada, a princípio, pelo diagnóstico inicial de uma le-
são benigna e, nos demais casos, pela recusa do paci-
ente à colostomia definitiva. A excisão local mostrou
ser um método com os mesmos resultados a médio e
longo prazos, quando comparado aos resultados ob-

A B C

Figura 6 - Melanoma anorretal que evoluiu sem tratamento por quase dois anos (A). RNM revelando lesão que
se estendia até a pelves (B). Aspecto clínico pouco antes do óbito, ocorrido 3 anos e 4 meses sem tratamento
específico (C).

servados na literatura com a cirurgia radical. A
sobrevida livre de doença variou de dois meses a dois
anos, e a sobrevida média, em torno de 18 meses, es-
tando de acordo com a literatura revisada (Tabelas 1 e
2).

O melanoma incide na mesma faixa etária dos de-
mais carcinomas, ou seja, acima dos 45 anos de idade,
com ligeira predominância do sexo masculino, sendo
raro na raça negra(10).

Em seguida à pele e aos olhos, o melanoma maligno
tende a surgir nas membranas mucosas justacutâneas,
tais como, mucosa oral, trato respiratório superior, va-
gina e região anorretal. Os melanomas em mucosas
são análogos aos melanomas acrais, em aspecto
histológico e agressividade. O melanoma anorretal re-
presenta 0,25 a 1,25% de todos os tumores anorretais,
sendo a proporção melanoma - carcinoma epidermóide
- adenocarcinoma descrita como 1:8:250(6,28).

A melanina é encontrada na camada de Malpighi
mais profunda da epiderme e das mucosas, bem como
no trato uveal e nas leptomeninges. Ocasionalmente,
se encontram melanócitos no ovário, na medula adrenal,
na bexiga e na substância cinzenta do cérebro(2,7).

Os melanomas malignos da região anorretal podem
crescer da linha pectínea ou da pele da borda anal.
Uma vez que o epitélio escamoso do canal anal é deri-
vado do ectoderma, ele é provido de melanoblastos
nas células melanocíticas juncionais. A maioria das
lesões começa na linha anorretal, sendo, portanto, clas-
sificadas entre os melanomas malignos das membra-
nas mucosas(6,8,21,26). Geralmente crescem formando
massa fungiforme na ampola retal e, a exemplo do que
costuma ocorrer com o carcinoma epidermóide do
canal anal, parecem ser mais retais do que anais (Ver
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Tabela 1 - Características dos pacientes, tratamento e evolução

Caso Idade Localização Cirurgia Trat adjuvante Metástese Sobrevida
N.º 1 71 Ânus Excisão local Imuno + QT Fígado (24m) 5a e 10 m
N.º 2 69 Ano-retal Excisão local QT Reto (6m) 14 m
N.º 3 58 Ano-retal Excisão local QT + Interferon Pulmão (18m) 23 m
N.º 4 85 Ânus Excisão local Nenhum Inguinal (2m) 29 m
N.º 5 71 Ano-retal Excisão local Nenhum Reto (8m) 12 m
N.º 6 42 Ano-retal Nenhum Nenhum Fígado (35m) 40 m

 (*) vivos

Tabela 2 - Sobrevida média

Autor Pacientes Sobrevida média Cirurgia
Banner et al (1990) 72 17 meses Amputação
Goldman et al (1990) 49 12 meses Amputação
Chiu et al (1986) 34 12,8 meses Amputação
Ross et al (1990) 32 18,6 meses Excisão local
Slingluff et al (1990) 24 18 meses Amputação/Excisão local
Abbas et al (1980 20 15 meses Amputação
Brady et al (1995) 85 19 meses Amputação/Excisãolocal
Brady MS at al. Dis Col Rectum 1995;38: 149.

casos n.º 2, n.º 3 e n.º 4). Macroscopicamente, o tama-
nho da lesão varia de milímetros a mais de dez centí-
metros, podendo ser ou não pigmentada ou parcial-
mente pigmentada. O pigmento melanótico dá uma
matiz mais escura que a do carcinoma. Com o passar
do tempo evoluem para massa polipóide (séssil ou
pediculada), sendo que a superfície pode ser lisa ou
lobulada, exibindo, freqüentemente, ulcerações super-
ficiais. Vale ressaltar, que a despeito da lesão primária
ser pigmentada apenas na metade dos casos, as le-
sões metastáticas são melanóticas, em geral represen-
tadas por nódulos duros, negros, com mais de 1 cm, às
vezes rodeados por halo avermelhado, à semelhança
de processo inflamatório(1,6,8,9,10,25).

Microscopicamente, é composto por um conjunto
de células pleomórficas de aspecto poligonal ou
fusiforme, com nucléolos eosinofílicos. São freqüen-
tes as figuras mitóticas, células anaplásicas e infiltrado
inflamatório. Células tumorais gigantes de aspecto bi-
zarro e, por vezes, multinucleadas, também podem es-
tar presentes. A presença de melanina intracitoplas-
mática nas células tumorais é diagnóstica do melanoma.
A maioria dos tumores mostra lesões bastante invasivas

com células tumorais em “ninhos”, os quais, associa-
dos às células gigantes, são de grande valia no
direcionamento diagnóstico, especialmente nas lesões
despigmenta-das(6,25). Alterações juncionais podem ser
vistas na margem inferior do crescimento tumoral em
muitos casos(27).

Nas lesões anaplásicas e amelanóticas, o diagnósti-
co de melanoma, por vezes, só pode ser firmado utili-
zando-se métodos complementares imuno-histoquími-
cos, sendo as reações positivas para tirosinase, dopa-
oxidase e proteína S-100(27), de grande valor no diag-
nóstico.

A ausência das clássicas camadas dermatológicas
na região ano-retal torna a classificação de Clark(11),
inútil. A classificação de Breslow(19), que leva em con-
sideração a espessura da lesão (tipo I - tumores
com menos de 0,76 mm; tipo II - de 0,76 a 1,5 mm; tipo
III - de 1,5 a 4 mm; tipo IV - mais espessas que 4
mm), parece ser a melhor para avaliar esses tumo-
res(5).

A disseminação pode ser pelas vias linfática e
hematogênica, tornando o comprometimento linfático
regional e à distância, um fato comum. A dissemina-
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ção pelos linfáticos da sub-mucosa deve representar a
principal razão de uma lesão primária no canal anal
manifestar-se como lesão primária do reto. Nos cerca
de 340 casos descritos na literatura até 1994, haviam
somente dezessete casos de lesão primária localizada
no reto.

O diagnóstico diferencial pela histopatologia é feito
com carcinoma indiferenciado ou anaplásico, carcino-
ma basalóide, tumor carcinóide e linfoma, lembrando-
se a importância dos achados descritos na microscopia
e na utilização de marcadores imuno-histoquímicos(6).

A grande maioria dos trabalhos consultados enfatiza
a falta de especificidade dos sintomas, sendo as quei-
xas dos pacientes com melanoma, comuns às lesões
benignas que ocorrem na região anorretal. Dessa for-
ma, os doentes comparecem à consulta com queixas
do tipo: prolapso às evacuações, dor discreta,
sangramento, hemorróidas e vegetações anais. A si-
milaridade das lesões com hemorróidas trombosadas,
pólipos e até mesmo fissura anal(1,6,8,9,10,12,20,26,27), a falta
de especificidade dos sintomas e o fato da metade das
lesões serem amelanóticas, contribuem para o retardo
no diagnóstico, comprometendo seriamente o prog-
nóstico da patologia.

Em nossa casuística, dois dos cinco pacientes tive-
ram o diagnóstico de melanoma suspeitado antes da
confirmação histopatológica, em razão da forte pig-
mentação negra observada na base da lesão anorretal
(Figuras 4,5). O primeiro caso foi, a princípio, diagnos-
ticado como hemorróida externa trombosada, porém,
durante a excisão local da lesão, houve suspeita de
lesão maligna, sendo o procedimento documentado e a
peça enviada à anatomia patológica. O terceiro caso,
teve o diagnóstico direcionado para carcinoma
anaplásico, sendo o laudo definitivo, uma surpresa. A
última paciente teve como diagnóstico endoscópico a
suspeita de um pólipo viloso, sendo programada uma
biópsia excisional em ambiente cirúrgico pela faixa
etária elevada e cardiopatia hipertensiva. O diagnósti-
co final também foi inesperado. As lesões maiores,
geralmente, cursam com dor, hemorragia, secreção
purulenta e alteração do hábito intestinal(26), podendo
ulcerar, inclusive, através da fossa ísquio-retal.
Chulani(20) relata caso de melanoma anorretal não tra-
tado que evoluiu em dois anos para ulceração com dor
intensa.

O exame proctológico pode levar à suspeita da na-
tureza da lesão nos casos de pigmentação evidente,

especialmente na base das lesões vegetantes. O toque
retal pode detectar nódulos submucosos, sendo impor-
tante a palpação sistemática das regiões inguinais, uma
vez que a presença de linfonodos duros e indolores,
sugestivos de processo metastático, podem levar o
examinador a rever o diagnóstico inicial de uma lesão
anorretal benigna.

Todas as séries revisadas apresentam um percentual
baixo de diagnóstico inicial correto, 40%, sendo que os
outros 60% são diagnosticados apenas após a identifi-
cação de lesões metastáticas no fígado, em regiões
inguinais, cerebrais, pulmonares, nódulos cutâneos e
ascite(10,15,25). Na casuística de Brady(4), sete de 85
pacientes só tiveram firmado o diagnóstico de
melanoma após revisão histopatológica das lâminas de
hemorroidectomia.

É de fundamental importância o estadiamento da
doença, porquanto o prognóstico das lesões é extre-
mamente sombrio.

É recomendável a utilização da ultra-sonografia
abdominal, pélvica e endorretal,  tomografia computa-
dorizada  ressonância magnética abdominal e pélvica,
cintilografia óssea e RX de tórax com intuito de
estadiamento.

O diagnóstico diferencial deve ser feito com
hemorróidas trombosadas, valendo ressaltar que, dife-
rentemente do trombo hemorroidário, o melanoma não
apresenta sintomatologia álgica nem início súbito, po-
rém, muitas vezes, a falta de informações precisas por
parte dos pacientes, pode direcionar equivocadamente
o diagnóstico. Fissuras anais, papilofibromas, pólipos e
plicomas, patologias comuns na região anorretal, de-
vem ser cuidadosamente investigadas, especialmente
na pesquisa de pigmentação acastanhada ou negra na
base dessas lesões. A melanose coli, geralmente as-
sociada ao uso prolongado de laxativos antracênicos
apresenta pigmentação acastanhada múltipla na
mucosa de todo o intestino grosso. Nos casos de le-
sões primárias amelanóticas, somente o estudo
histopatológico e histoquímico poderá levar ao dia-
gnóstico da neoplasia.

Os resultados terapêuticos são decepcionantes.
Tanto a excisão local quanto a amputação abdomino-
perineal do reto, acompanhada da dissecção e excisão
de toda a drenagem pélvica e inguinal, exibem sobrevida
média de 21 a 32 meses(4,8,22,24), não havendo diferen-
ça estatisticamente significativa entre os procedimen-
tos (Tabelas 2 e 3).
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Tabela 3 - Maiores sobrevidas

Autor Pacientes Sobrevida Tipo de cirurgia
Pack et al (1967) 2 08 anos Excisão local
Baskies et al (1982) 1 12 anos Amputação
Baskies et al (1982) 1 13 anos Amputação(*)
Wanebo et al (1981) 1 26,5 anos Amputação(*)
Brady et al (1995) 1 26 anos Amputação
 (*) Breslow II

Os resultados com a imunoterapia com BCG e/ou
levamisole costumam não ser animadores.

A radioterapia não tem qualquer valor e só é utiliza-
da como paliativo na tentativa de minimizar a
sintomatologia dolorosa observada nas lesões exten-
sas que comprimem estruturas vizinhas.

A quimioterapia com Ditriazino Imizadol Carbo-
xamide, Cisplatina e Vinblastina por três ciclos, asso-
ciada ao Interferon por 52 semanas, foi utilizada nas
últimos anos, porém, na atualidade, somente o Interferon
vem sendo utilizado como única terapia adjuvante.

O prognóstico parece estar intimamente associado
ao tamanho da lesão, sendo que ne-nhum paciente com
lesões maiores de 2 ou 3 mm (Breslow III ou IV) so-
breviveu mais de cinco anos(26).

Existem referência bibliográficas de sobrevidas de
oito anos(8) em dois pacientes submetidos à excisão
local, 12 anos(28) em uma paciente submetida à ampu-
tação abdomino-perineal do reto com exenteração
pélvica posterior, 13 anos(28) e 26,5 anos em pacientes
submetidos à amputação, sendo os últimos com lesões
de espessura em torno de 1 mm (Tabela 3).

A sobrevida média estabelecida, em revisão de 316
casos, por Brady(4), em 1995 (Tabela 2), corrobora a
assertiva de que a abordagem  cirúrgica  radical ou
conservadora não apresentam resultados diferencia-
dos.

Todos os nossos pacientes foram tratados com
excisão local (Tabela 1). A sobrevida média, excetu-
ando-se o caso com mais de cinco anos, está dentro
dos parâmetros observados na literatura. A recorrência
da doença variou de 2 a 24 meses, recomendando o
acompanhamento trimestral desses pacientes com exa-
me proctológico, ultra-sonografia endorretal, tomo-
grafia computadorizada e ressonância magnética ab-
dominal e pélvica.

CONCLUSÕES

· O melanoma maligno da região anorretal é uma
raridade clínica, a despeito de ser essa a terceira loca-
lização desse tipo de neoplasia.

· O tumor costuma ter comportamento agressivo,
com elevado potencial de disseminação metastática.

· O diagnóstico da doença costuma ser postergado
pela falta de especificidade dos sintomas e similarida-
de da lesão primária com afecções benignas da região
anorretal.

· Acreditamos que a excisão local como tratamen-
to, proporcionou resultados satisfatórios, comparativa-
mente ao que é descrito na literatura, em relação à
indicação de cirurgia radical com colostomia definiti-
va.
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CÂNCER DE PRÓSTATA - ASPECTOS GERAIS E VALOR DO “SCREENING”
PARA DETECÇÃO PRECOCE
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Resumo: Os autores fizeram um estudo na literatura buscando encontrar dados que subsidiassem o uso da
dosagem do antígeno prostático específico (PSA) como método para ser incluído num programa de detecção
precoce do câncer de próstata na Marinha do Brasil. Concluíram que o método pode não ter a sensibilidade
desejada, recomendando aguardar os resultados finais de dois estudos em andamento, para realização ou não de
uma campanha de detecção precoce de câncer de próstata na MB, enquanto isso, continuarão realizando os
exames de PSA e toque retal nos pacientes que procuram o Sistema de Saúde da Marinha.

Palavras-chave: Screening, PSA, detecção precoce, câncer de próstata.

Abstract: The authors concluded that the use of prostatic specific antigen  (PSA) dosage is not, up to this
time, a method to be used in a program for the early detection of prostatic cancer at the Brazilian Navy. This
conclusion was reached after evaluating  several papers and not finding data that would indicate otherwise.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS

O câncer de próstata é uma doença do idoso, aco-
metendo homens acima de 50 anos de idade, sendo a
idade mediana de 66 anos. Estima-se que um em cada
seis americanos desenvolverá a doença. Constitui-se
um grave problema de saúde pública a nível mundial,
pois é a principal causa de câncer entre os homens, e
a segunda causa de óbito por câncer.

Existe uma preocupação por parte das autoridades
da área de saúde nos EUA, pois o câncer é a segunda
causa de morte em pessoas acima dos 65 anos, e mais
de 60% das neoplasias malignas ocorrem em cerca de
12% da população acima dos 65 anos. Nos próximos
50 anos, a população de idosos acima de 65 anos du-

plicará, e as acima de 85 anos quadruplicará(3,7).
Os custos com a detecção e tratamento são eleva-

dos e não há consenso com relação à melhor forma de
tratamento para qualquer estágio da doença.

Nos EUA, são estimados, para o ano de 2003, cer-
ca 220.900 casos novos e 28.000 mortes.

No Brasil, são estimados cerca de 32.240 casos
novos e 8230 mortes(4,14).

No HNMD, no período de junho de 1999 a janeiro
de 2004, foram diagnosticados 526 casos de câncer de
próstata, sendo a distribuição, nos anos de 2001 - 107
casos, 2002 -130 casos e 2003 - 14 casos.

O quadro clínico é variável, conforme a localização
do tumor(3,8).

A zona transicional, que envolve a uretra prostática
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e ocupa 5% da glândula, ocorre em 20% dos tumores.
Pode haver estrangúria, diminuição do jato urinário

ou polaciúria. É o local mais freqüente da hipertrofia
benigna da próstata. Na zona central, que ocupa 15-
20% da glândula, incidem de 5 a 10% dos tumores,
apresentando sintomas semelhantes aos da zona
transicional. Na zona periférica, que ocupa 70% da
glândula, sucedem 70% dos tumores, geralmente
assintomáticos.

Os sintomas de apresentação das doenças podem
estar relacionados às metástases, que mais fre-
qüentemente acometem o esqueleto e linfonodos
pélvicos. A doença também pode disseminar mais ra-
ramente para o pulmão, fígado e cérebro. O paciente
pode estar assintomático, sendo a doença diagnosticada
por meio de exames de detecção precoce.

Cerca de 95% das neoplasias da próstata são
adenocarcinoma, tendendo a ser multifocais e mos-
trando um padrão heterogêneo de crescimento malig-
no(3). São comuns as invasões perineurais, linfáticas e
vasculares, de forma similar a outras neoplasias. O
adenocarcinoma de próstata é classificado em graus
de diferenciação. As amostras de biópsia e peças de
prostatectomia são avaliadas quanto ao grau de dife-
renciação glandular, atipia celular e anormalidades nu-
cleares. O sistema de graduação mais usado é o de
Gleason, em que dois escores individuais, variando de
um a cinco, são dados aos dois padrões histológicos
predominantes no câncer de próstata. Os dois escores
são somados para dar o resultado final do escore de
Gleason(3,15): 2 a 4, tumor bem diferenciado; 5 a 7, tu-
mor moderadamente diferenciado; 8 a 10, tumor pou-
co diferenciado.

Em várias séries de prostatectomizados, o escore 7
de Gleason, comprometeu cerca de 40 a 50% das
amostras. Alguns autores modificaram o escore de
Gleason, baseando-se no comportamento da doença,
incluindo por exemplo, o escore 7 no grupo dos pouco
diferenciados(16).

Variantes de não- adenocarcinomas  podem ser clas-
sificados em epiteliais e não-epiteliais, baseando-se na
origem celular. As variantes epiteliais são os tumores
endometrióides, mucinosos, em anel de sinete, adenóide
cístico, escamoso, adenoescamoso, de células
transicionais e o carcinoma neuroendócrino. Dentre
os não epiteliais, temos o rabdomiossarcoma,
leiomiossarcoma, osteossarcoma, angiossarcoma,
carcinossarcoma, linfoma não-Hodgkin e as neoplasias

metastáticas.
Assim como o exame histopatológico, o esta-

diamento também é importante para avaliacão do ris-
co e prognóstico. Os dois sistemas mais usados são o
TNM, que avalia o tumor, linfonodos de drenagem e
sítios de metástases, e o Sistema de Jewett, que subdi-
vidiu-se em(20): A) doença clinicamente não-palpável,
sendo um achado incidental durante cirurgia para
hiperplasia benigna da próstata (HPB). Classifica-se
em: A1) tumor bem diferenciado e compromete me-
nos de 50% da glândula; A2) o tumor envolve mais de
50% da peça ou é moderado ou pobremente diferenci-
ado. B) o tumor é clinicamente palpável, mas confina-
do à próstata; B1) tumor de até 1,5 cm de diâmetro e
envolve somente um lobo; B2) presença de vários nó-
dulos acometendo ambos os lobos, ou lesão maior que
1,5 cm. C) tumor não-órgão - confinado com invasão
de tecidos adjacentes à próstata; C1) invade a cápsu-
la, mas apresenta margens livres; C2) margem positi-
va; C3) o tumor invade as vesículas seminais. D) tu-
mor metastático; D1) doença microscópica linfonodal
pélvica; D2) envolvimento ósseo ou órgãos distantes.

Tendo em vista que os estudos de biópsia mostram
uma alta prevalência de câncer de próstata em ho-
mens (>30%) que morrem de outras doenças, diver-
sos autores concordam que muitos tumores podem ser
insignificantes ou de pouco potencial biológico, sendo
o tratamento desnecessário e possivelmente danoso
aos pacientes(3).

A causa do câncer de próstata não é totalmente
conhecida, mas o risco de um homem desenvolver a
doença é influenciado tanto pelos fatores genéticos
quanto pelos fatores não-genéticos.

Os fatores genéticos são particularmente importan-
tes na gênese da doença, e os fatores de  risco respon-
dem por 43% das causas entre os homens com menos
de 55 anos de idade, e somente 9% podem ser direta-
mente atribuídos à história familiar de câncer
prostático(3,9,20,21).

Dentre os fatores de risco mais importantes, temos
a idade. O câncer de próstata é raro em homens com
menos de 50 anos de idade, e a incidência aumenta
rapidamente a cada década. Estima-se que 70% dos
homens com idade acima de 80 anos tenham alguma
evidência de câncer na próstata. Do nascimento até
os 39 anos de idade, chance de 1:10.000; 40-59 anos,
de 1:103; 60-79 anos, de 1:8. Homens entre 30-40 anos
de idade têm alta incidência de PIN, ou pequenos fo-
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cos de câncer, enquanto homens idosos têm doença
extensa. Em relação à etnia, a idade ajustada à inci-
dência é maior entre os afro-americanos
(234,2:100.000), comparado com os brancos
(144,6:100.000). Dentre os orientais, o risco é menor,
porém aumenta no grupo dos que migraram para o
ocidente, mostrando a importância dos hábitos de vida
no aparecimento da doença. A dieta rica em gordura
saturada, como as carnes vermelhas e manteiga, au-
menta o risco. Chineses e japoneses que adotaram a
mesma dieta americana aumentaram o risco de cân-
cer. Recomenda-se comer soja (isoflavinóides), que
inibe a função da alfa-redutase e a angiogênese, o
mesmo acontecendo com os alimentos ricos em
carotenóide, como o licopeno (tomate), selênio, vita-
mina E.

Em relação à hereditariedade, o risco aumenta em
duas a três vezes, se houver relato de familiar de pri-
meiro grau com história de câncer de próstata. Três
fatores modificam a magnitude deste risco: a idade do
homem sob risco, a idade do familiar com a doença e o
número de familiares acometidos pela doença.

Até o momento, não há evidências confirmadas ci-
entificamente quanto à associação entre a vasectomia
e o câncer de próstata.

A maioria dos estudos não comprova a associação
entre nicotina e o aparecimento do câncer de próstata.

“SCREENING”

O objetivo do “screening” é a aplicação de um teste
para detectar uma condição potencial em desenvolver
malignidade em uma pessoa que não tem sinais ou sin-
tomas relacionados à doença, naquele momento em
que o teste é realizado. Ele deve ser eficiente na iden-
tificação de uma doença que curse com suficiente
prevalência e morbidade para poder ser usado como
uma conduta de programa de detecção a nível de Saú-
de Pública(11). Todo “screening” tem como objetivo fi-
nal a redução da mortalidade.

A partir de 1987, com a introdução do exame do
antígeno prostático específico (PSA), houve um au-
mento da incidência e uma redução da mortalidade por
câncer de próstata. Após um pico em 1992, a incidên-
cia caiu, presumivelmente devido à identificação de
casos preexistentes entre os homens que foram sub-
metidos ao teste com PSA(1).

A prevalência do câncer de próstata aumenta com

a idade. Woolf resumiu os resultados de vários estu-
dos de autópsia publicados antes de 1980. A taxa nos
homens com 70 anos foi de 36%, aumentando para
53,7% aos 80 anos(22). Em 1993, Sakr estendeu estas
observações para homens mais jovens e detectou cân-
cer em 27% e 34% dos homens morrendo aos 40 e 50
anos, respectivamente(18). A sobrevinda livre de doen-
ça em 5 anos aumentou de 70%, no início da década
de 80, para 90%, em 1990(13).

Existem poucas evidências para estabelecer se a
diminuição da mortalidade por câncer de próstata ocorre
devido ao “screening” utilizando o toque retal e a do-
sagem sérica do PSA. O risco de câncer de próstata
se correlaciona com a concentração sérica do PSA e
os achados de toque retal. A tabela 1 mostra a corre-
lação entre o toque retal e os níveis de PSA sérico(17).
O valor preditivo positivo dos níveis de PSA entre 4 e
10 ng/ml é de aproximadamente 20-30%. Para níveis
maiores que 10 ng/ml, o valor preditivo positivo au-
menta para 42-71,4%. O toque retal complementa a
dosagem sérica de PSA. A maioria dos cânceres
(>80%) detectados por dosagem sérica de PSA são
clinicamente significativos, como definido pelo grau e
volume tumoral. Em contraste ao uso do toque retal
somente para detecção precoce do câncer de prósta-
ta, a maioria dos tumores detectados pelo PSA são
confinados clinicamente. Entretanto, cerca de 40% dos
tumores detectados pelo uso do PSA e toque retal po-
dem ter evidência de doença extra-capsular, geralmente
penetração capsular, se a próstata é removida cirurgi-
camente e examinada histopatologicamente(3).

Devido ao fato do PSA ser inespecífico, foram fei-
tas algumas modificações deste exame para diminuir
a taxa de biópsias negativas, com a introdução: da den-
sidade do PSA, da velocidade do PSA, PSA conforme
a idade e fórmulas moleculares do PSA(3,20).

Enquanto alguns estudos tentam mostrar a diminui-
ção da mortalidade com a utilização do rastreamento
de doença inicial, esses achados não têm sido consis-
tentes em todas as populações ou em uma determina-
da população para definir um consenso quanto à utili-
zação deste método na detecção precoce do câncer
de próstata.

Labrie et al fizeram um estudo randomizado no iní-
cio de 1988, com um grupo de 46.193 homens da Ci-
dade de Quebec, com idade entre 45-80 anos, com o
objetivo de avaliar a diminuição da mortalidade no gru-
po de pacientes submetidos ao “screening”, com do-
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sagem do PSA sérico, utilizando um cut off de 3 ng/ml
e com toque retal. A programação inicial era de que
30.956 homens fossem submetidos ao “screening”, e
15.237 ficassem no grupo-controle. Na realidade, do
grupo randomizado para o “screening”, somente 7.155
se submeteram ao mesmo, enquanto 23.801 não o fi-
zeram. Dos 15.237 programados para o grupo-contro-
le, 982 se submeteram ao “screening”. No período de
1989-1996 ocorreram 137 mortes por câncer de prós-
tata entre os 38.056 homens que não se submeteram
ao “screening”, e cinco óbitos entre os 8.137 que fize-
ram os exames.

Na avaliação crítica do trabalho, concluiu-se que,
baseado na análise de intenção de tratamento, confor-
me os braços de randomização propostos inicialmente,
não houve diferença na mortalidade, pois esperava-se
cerca de 73 mortes entre 15.237 homens no grupo-
controle e 140 mortes entre os 30.956 que submeter-
se-iam ao “screening”(12).

Barstsch realizou na Cidade de Tyrol, na Áustria,
um estudo não randomizado no início de 1993, em um
grupo de homens com idade entre 45 e 75 anos, utili-
zando-se o exame de PSA somente, e o toque retal e
ultra-sonografia da próstata com biópsia, nos casos
recomendados. Os resultados  preliminares mostraram
uma diferença  de 42% na taxa de mortalidade por
câncer de  próstata, quando comparado com dados de
mortalidade  geral nesta cidade. Estes dados mostram
um provável  benefício quanto ao uso do “screening”.
Devido  ao   fato  de  o  estudo não ter sido
randomizado, seus resultados foram  pouco  significa-
tivos para uma conclusão quanto ao benefício do

“screening”(2).
Está em andamento o estudo europeu, randomizado,

englobando cerca de 200.000 homens da Bélgica, Fin-
lândia, Itália, Nova Zelândia, Espanha, Suécia e mais
recentemente a Suíça, chamado European randomized
Study of Screening of Prostate Cancer (ERSPC). Se-
rão randomizados dois grupos, um para o screening e,
outro, para controle, envolvendo homens com idade
entre 50 e 75 anos de idade. Serão coletados dados
relacionados ao valor dos testes, fatores prognósticos
e qualidade de vida com e sem “screening”.

Aguardam-se os resultados finais, também em 2008,
do estudo americano chamado Prostate, Lung,
Clorrectal and Ovary Cancer Trial (PLCO). Até de-
zembro de 1998 foram randomizados 102.691 homens
para “screening” e 115.322 para controle (83% do nú-
mero pré-estabelecido), com idade entre 55 e 69 anos
de idade. O objetivo será avaliar a taxa de mortalida-
de, bem como outros dados. Foram envolvidas dez ci-
dade americanas, e o término da coleta dos dados foi
em dezembro de 2001.

Os fatos relevantes para evitar-se as complicações
relacionadas à doença avançada (dor, fraturas, quali-
dade de vida ruim).

Os riscos com o uso do “screening” são: detecção
de casos que poderiam ter uma evolução indolente,
sem sintomatologia, nem influenciar na morte do paci-
ente.

Existem muitos trabalhos sobre a utilização do pre-
enchimento de um consentimento informado para a
solicitação do PSA, baseado no fato de que existem
controvérsias quanto à indicação do “screening”, as

Tabela 1 - Probabilidade de câncer de próstata baseado
na dosagem do PSA sérico e no toque retal

Adaptado da referência 17. TR, Toque retal; PSA, Antígeno prostático específico

PSA <4.0 ng/mL PSA >4.0 ng/mL

Estudo TR - TR+ TR  - TR +

Cooner et al.  [ref: 188] 9% 17% 25% 62%

Catalona et al.  [ref: 189] -- 10% 32% 49%

ammerer [ref: 370] 4% 21% 12% 72%

Ellis et al. [ref: 190] 6% 13% 24% 42%
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condutas a serem adotadas e às seqüelas envolvidas
com o tratamento(5,6).

As recomendações do Instituto Nacional do Cân-
cer (INCA) e do Ministério da Saúde (MS) são de que
não se indica o rastreamento populacional em homens
assintomáticos com idade entre 50-70 anos, basean-
do-se na ausência de evidências científicas de que as
estratégias atualmente disponíveis (toque retal e dosa-
gem de PSA) reduzam a mortalidade por este câncer,
além dos riscos dos seus efeitos adversos. Quando
houver fator de risco envolvido (pai ou irmão com his-
tória de câncer de próstata antes dos 60 anos de ida-
de), encaminhar o paciente para um centro especializa-
do(10).

Já a American Cancer Society e a American
Urological Association recomendam o teste de PSA e
o toque retal, uma vez por ano, começando aos 50 anos
de idade. Homens de alto risco para câncer de prósta-
ta - negros, história familiar - iniciar aos 45 anos. Ho-
mens com múltiplos casos de câncer na idade jovem,
iniciar aos 40 anos(19).

Antes de serem solicitados os testes, deve-se con-
versar com o paciente sobre os benefícios e as limita-
ções dos exames, e  sobre  as controvérsias quanto
aos tratamentos indicados, bem como as morbidades
relacionadas: incontinência  urinária, disfunção sexual,
retite actínica, cistite actínica, estenose uretral.

O US Preventive Services Task Force e o Canadian
Task Force on the Periodic Health Examination não
recomendam o “screening” até que os resultados defi-
nitivos do estudo europeu e do americano sejam publi-
cados(11).

A American Society of Internal Medicine e o
American  Academy  of  Family  Physicians: reco-
mendam que o “screening” deve ser individualizado e
realizado após uma discussão com o paciente quanto
aos potenciais benefícios  e  os  possíveis  danos rela-
cionados ao “screening”, ao diagnóstico e tratamen-
to(1).

A European Society of Medical Oncology previne
que o “screening” é controverso, sendo que a maioria
dos países europeus não o realiza.

Enquanto a mortalidade por câncer de próstata di-
minuiu nos países que fazem o “screening”, essa taxa
também diminuiu na Inglaterra, onde o exame não é
realizado rotineiramente.

Aguardam-se os resultados do estudo europeu e do
americano, que ficarão prontos em 2008.

CONCLUSÃO

Constatamos um aumento significativo do número
de casos diagnosticados de câncer de próstata, nos
últimos três anos, no HNMD, sem ter havido, no en-
tanto, um programa para detecção precoce na MB.

Tendo em vista a não recomendação do “screening”
pelo INCA/MS/2003 e por outras Sociedades
especializadas, devemos discutir amplamente quanto
à espera dos resultados finais dos dois estudos em an-
damento, para a realização ou não de uma campanha
de detecção precoce de câncer de próstata na MB.
Enquanto isso, achamos prudente continuarmos reali-
zando os exames de PSA e o toque retal, nos pacien-
tes que procuram o Sistema de Saúde da Marinha.

Devemos discutir quanto ao preenchimento ou não
do Consentimento Informado para solicitação do exa-
me de PSA, levando-se em consideração as incerte-
zas quanto à validade do exame e as morbidades rela-
cionadas aos tratamentos, contribuindo para a piora da
qualidade de vida dos pacientes.

Devemos avaliar aspectos de pessoal especializado
nas áreas de Urologia, Oncologia, Radioterapia, Ana-
tomia Patológica, Ultra-sonografia e Patologia Clínica,
pois a demanda será muito grande, haja vista o núme-
ro progressivo de casos novos diagnosticados nos últi-
mos anos.
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ALBUMINA HUMANA - QUANDO DEVE SER UTILIZADA - REVISÃO

CMG (Md-RM1) Sérgio Gonçalves Pavão1, 1º Ten (Md) Kelly Milena Sena da Silva2,
1º Ten (Md) Greice Cardoso de Carvalho2

Resumo: Os autores tecem considerações gerais sobre o uso de albumina humana como terapia e estabelecem
em quais situações especificas e de que forma ela deve ser utilizada, enfatizando que seu uso indiscriminado e
sem critério implica que além do custo elevado, pode gerar risco para o paciente.

Palavras-chave: Albumina humana, terapia.

Abstract:
The authors discuss the use of human albumin as a therapy and establish the specific situations and the ways

it must be used, emphasizing the risk for the patient when it is used without criteria.
Key Words: Human Albumin, therapy.
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INTRODUÇÃO

O uso  da Albumina tem sido tema de debate desde
sua introdução em 1940. Além de ter custo elevado,
pode ser perigosa se  ministrada inapropriadamente.

Seu  uso racional  é um problema que ainda existe
nos dias atuais. Em grande número de casos, não há
justificativas fisiopatológicas para a sua utilização.
Como evidenciado em estudos, a administração foi ina-
dequada em aproximadamente 40% das prescrições.

Após observação do uso indiscriminado da albumina
humana, elevando custos hospitalares, os autores revi-
saram as indicações mais precisas, as relativas, e os
casos nos quais era usada sem necessidade, já que
poderia ser substituída por produtos menos onerosos e
mais eficazes.

Em alguns centros,  com normatização das indica-
ções, houve uma queda de 70% no seu uso.

O objetivo do presente trabalho é esclarecer em
quais situações especificas e de que forma ela deve
ser utilizada.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A albumina humana é composta de 95% de albumina,
traços de IgA e de alfamacroglobulina, sendo apre-
sentada em  frascos de 50 ml, na concentração de
20% (10g de Albumina). Tem teor de sódio de 130 a
160 mEq/l, cloro de 104 mEq/l e potássio de 1 mEq/l.
Não contém anticorpos ou fatores de coagulação e
não transmite microorganismos, devido à pasteuriza-
ção (60°C durante 10 horas). Seu efeito coloidosmótico
é de cinco vezes o volume igual de plasma (50 ml
albumina @ 250ml de plasma), devendo ficar protegi-
da da ação da luz  e conservada à temperatura de
4°C. Não deve ser utilizada se estiver turva ou após 4
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horas de aberto seu frasco. Seu custo é de cerca de
dois dólares  por grama (um frasco  =  20 dólares).

No Brasil não existem soluções de albumina a 4 ou
5%.

A albumina tem duas funções fundamentais:
oncótica, permitindo que um grama de albumina rete-
nha cerca de 18 ml de água na circulação; transporte,
ligando-se reversivelmente a ânions e cátions, permi-
tindo o transporte de bilirrubinas, enzimas, hormônios,
medicamentos, ácidos graxos, corantes e metais.

A síntese da albumina se processa nos hepatócitos.
Sua produção normal é em media 0,2 kg ao dia. Em
condições normais, o principal fator de regulação da
síntese é a pressão oncótica. Havendo déficit oncótico,
a síntese pode chegar a duas vezes o normal. Sua média
de vida plasmática é de 3 semanas.  Seu tempo médio
de síntese é de vinte minutos.

É válido ressaltar que no organismo humano não há
hiperalbuminemia, porque seus efeitos são prejudiciais
e o organismo responde deprimindo a síntese e au-
mentando o catabolismo, de modo a manter as taxas
em seus valores normais (3,5 a 5 g/l).

Fatores que estimulam a síntese: nutrição normal e
tiroxina. Fatores que deprimem a síntese: desnutrição,
glicocorticóides, grande traumatismo, grande queima-
do e anticoncepcionais.

A síntese de albumina depende do fornecimento
adequado de proteínas e sua degradação em
aminoácidos, da  absorção intestinal  e da  função he-
pática normais.

A albumina está distribuída no organismo na seguinte
proporção: 40% no espaço intravascular e 60% no
espaço extravascular. Quando a síntese é normal, a
hipoalbuminemia encontrada se deve à redistribuição
entre esses compartimentos. Nos casos onde há per-
da de albumina em situações agudas (hemorragias,
grandes queimaduras e cirurgias), ocorre a passagem
de albumina para o espaço intravascular, levando, pos-
teriormente, ao aumento de sua  síntese. Em outras
situações como edema, derrames serosos, ICC, doen-
ça hepática ou renal e exsudatos inflamatórios, há o
extravasamento de albumina para o espaço extra-
vascular. A concentração de albumina nos derrames
serosos é menor que 1% e, nos exsudatos, é maior que
2%.

 A hipoalbuminemia pode ser encontrada nas se-
guintes condições: síntese reduzida: desnutrição, má
absorção e insuficiência hepática; distribuição anor-

mal: transudato, exsudato, trauma e queimadura;
catabolismo aumentado: neoplasias, infecções, pós-
operatório, queimaduras; perdas anormais; doença
gástrica (Menetrier); doenças intestinais (síndrome
disabsortiva e enterocolites), doença pancreática
(pancreatites), doenças renais (síndrome nefrótica),
trauma, queimadura, exfoliação e hemorragia digesti-
va.

Quando ministrada, permanece no espaço intra-
vascular por cerca de 16 h., mais tempo, portanto, do
que as soluções cristalóides, por causa do seu alto peso
molecular de 68000 Daltons. Há autores que indicam
o uso da albumina como reposição em perdas agudas,
devido à sua ação coloidosmótica e aumento da pres-
são hidrostática, mas não há vantagem significativa
nesse seu emprego. A solução ideal para expansão
volêmica em casos agudos é a de albumina a 4 ou 5%
ou cristalóide.

Nas grande ascites refratárias a tratamentos bem
conduzidos, ela poderá ser empregada em associação
a esquemas diuréticos endovenosos e paracenteses
evacuadoras. Também tem indicação após grandes
plasmaféreses, superiores a 20 ml/kg, nas grandes
ressecções hepáticas e transplantes de fígado, no pós-
operatório imediato, estando a albuminemia inferior a
2,5g%. Nas cirurgias cardíacas não há provas de sua
superioridade em relação aos cristalóides, mas tem sido
utilizada quando o paciente é submetido à circulação
extra-corpórea, no momento do “priming” da bomba,
pois mantendo a pressão oncótica mais elevada, causa
menos edema e menor sobrecarga cardíaca.

Nas ascites volumosas, com grande desconforto para
o doente, onde há indicação de paracentese evacua-
dora com retirada de grande volume, a albumina pode
ser empregada devido à perda protéica no líquido reti-
rado e transferência do líquido intravascular para a
cavidade abdominal, causando hipovolemia.

Na retirada de óvulos para fertilização in vitro, pode
ocorrer a Síndrome de Hiperestimulação Ovariana, onde
há perda de líquido, para o espaço extravascular, e
hipovolemia. A albumina humana, sendo empregada
concomitantemente, pode prevenir esta complicação.

A albumina possui algumas desvantagens na sua
indicação: o custo é elevado, pode diminuir o cálcio
ionizado, há risco de anafilaxia, exacerbação do edema
intersticial em condições de choque, associado a
extravasamento capilar (sepse, SARA, obstrução
instestinal) e não há provas de que o seu uso reduza o
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número de mortes em pacientes graves com hipo-
albuminemia, queimaduras e hipovolemia , podem até
aumentar o risco de morte.

São indicações precisas para a administração de
albumina, a expansão volêmica em casos especiais,
após o primeiro dia da queimadura em grandes quei-
mados, nas grandes ascites não responsivas a trata-
mento habitual, associada à paracentese, como repo-
sição nas grandes plasmafereses, na circulação extra-
corpórea nas cirurgias cardíacas e na prevenção da
síndrome de hiperestimulação ovariana.

Para a correção da deficiência oncótica, a dose é
calculada pela seguinte fórmula:
Dose em grama =

(nível em grama desejado - nível atual) x volume plasmático em ml x 2

100

Volume plasmático = 40 ml x peso em kg

Exemplo : ( 3.5 - 2.5 g %) x ( 40 ml x 70 kg) x 2 = 56

                                                100

Em média, deve ser infundida em dose de até 20g/
dia, por dois a três dias.

Constituem-se indicações relativas os transplantes
hepáticos ou cirurgias hepáticas em cirróticos, durante
o per ou pós-operatório, se a albumina for <2,5g%, na
anasarca da síndrome nefrótica ou na insuficiência
hepática grave refratária aos diuréticos. Seu uso é tran-
sitório junto com diuréticos e por não mais do que 48 h.
Na síndrome nefrótica, é pouco eficiente, por aumen-
tar a proteinúria,  além do seu alto custo. Não há indi-
cação do seu  uso na reposição de perdas volêmicas
agudas, pois a indicação nesse caso é de transfusão
sangüínea e uso de cristalóides. Como suporte
nutricional, deve ser feita a nutrição parenteral ou
enteral, correção de hipoproteinemia nas hepatopatias
e enteropatias com perda protéica. Não se indica para
melhorar a cicatrização no pós-operatório, pois não é
possível repor a proteína num paciente gravemente
estressado, pois sua síntese estará diminuída. O fígado
“troca” a síntese de albumina pela síntese de reagentes
de fase aguda. O balanço nitrogenado torna-se negati-
vo, apesar da ingestão protéica normal, em pacientes
críticos fora de possibilidade  terapêutica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A administração de albumina humana deve ter uma
indicação correta, pois em grande parte das situações
em que é utilizada, poderia ser substituída por produtos

menos onerosos e com resultados semelhantes. As
indicações devem ser precisas, fundamentadas em tra-
balhos científicos e não a critério do médico, como
medicação heróica, pensando em beneficiar o pacien-
te. A utilização da albumina humana deve basear-se
na sua ação oncótica. Nas situações médicas em que
é vital manter uma determinada pressão oncótica, há
indicação do seu uso. Para aumentar a volemia, pode
ser administrado cristalóide, que tem eficácia seme-
lhante. A albumina pode ser indicada na cirrose
descompensada com ascite, combinada à paracentese,
para prevenir a insuficiência renal e a hiponatremia,
porém, outros fluidos colóides são igualmente efica-
zes. Não deve ser usada para corrigir a hipoalbuminemia
em pacientes graves, devendo ser tratada a doença
subjacente. Na síndrome nefrótica, só em casos espo-
rádicos haverá indicação do uso da albumina, como
para aumentar a diurese, associada a diuréticos. No
entanto, haverá aumento da proteinúria.

O estabelecimento das indicações precisas e a
normatização das mesmas tornarão mais racional o uso
da albumina nos Centros de Saúde.
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TORCICOLO MUSCULAR CONGÊNITO

Dr. Ennio Gabriel1, CF (Md) Pedro da Justa Albano de Aratanha2,
CF (Md) Maurício José Fonseca da Cunha3

Resumo: Os autores relatam sua experiência com 50 casos de TO, que foram acompanhados por tempo
suficiente para avaliar a evolução do problema e 27 crianças operadas por T.E. A operação utilizada foi sempre
uma tenotomia unipolar distal, com resultados via de regra bem sucedidos. O torcicolo muscular congênito
(TMC) é uma afecção basicamente do músculo esterno-cleido-occipito-mastóide (ECOM), que se manifesta
por uma tumoração do pescoço nas primeiras semanas de vida (tumor olivar) ou pelo aparecimento insidioso de
um torcicolo constante (torcicolo estabelecido - TE). O aparecimento ou não deste último vai depender da
extensão relativa do músculo lesado. Sua origem ainda é discutida, havendo autores que defendem que o problema
é causado por uma posição viciosa da cabeça do feto enquanto para outros ocorre lesão do músculo por traumatismo
do parto. A teoria mais recente é a de uma lesão compartimental do ECOM durante a gravidez ou no trabalho
de parto. O diagnóstico do TO é quase sempre fácil pelo exame clínico, mas o TE deve ser diferenciado de
outras causas de torcicolo mantido. O tratamento conservador dá excelentes resultados na grande maioria dos
casos de TO, mas em pacientes com evolução desfavorável e nas crianças que já se apresentam  com TE está
indicado o tratamento cirúrgico.

Palavras-chave: Tumor olivar, torcicolo, tenotomia unipolar distal.

Abstract: The Authors describe their experience with 50 cases of olivar tumor that were followed for enough
time so as to  evaluate their evolution, and 27 cases with stabilized torticollis submitted to surgery. All  operations
consisted in a distal unipolar tenotomy and, in general, had fairly good results.

Key Words: Olivar tumor, torticollis, distal unipolar tenotomy.
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INTRODUÇÃO

A palavra torcicolo vem do latim “tortis colli”, signi-
ficando pescoço torto. A designação Torcicolo Mus-
cular Congênito (TMC) abrange os problemas causa-
dos primariamente por uma degeneração fibrosa do
músculo esterno-cleido-occipito-mastóide (ECOM),
que se manifesta sob duas formas: o aparecimento nas
primeiras semanas de vida de uma tumoração cervical,

fazendo corpo com o ECOM, indolor, sem sinais de
trauma local, não aderente aos planos superficiais nem
à coluna vertebral, quase sempre unilateral (Figura 1).
Ela é geralmente bem delimitada e toma o aspecto de
uma oliva (tumor esternomastóide ou tumor olivar -
TO), mas pode haver apenas um endurecimento, de
contornos mal delimitados, do músculo. Este TO é
muitas vezes acompanhado de um torcicolo, por
contratura do ECOM(1), com inclinação da cabeça para
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o lado do tumor e desvio do queixo para o lado oposto
(Figura 2). Após aumentar de volume durante alguns
dias ou semanas, o tumor se estabiliza e depois entra
em involução gradual, sendo substituído por endureci-
mento mal delimitado do músculo, que desaparece
gradativamente. O desenvolvimento constante da ca-
beça para um lado, causado pelo encurtamento fibrótico
de uma parte mais ou menos extensa do músculo
E.C.O.M., configura o torcicolo estabelecido (T.E.)
(Figura 3). Esta fibrose é na maioria das vezes mais
acentuada no feixe esternal e é facilmente identificada
à palpação, pois o músculo se converte em uma corda
fibrosa que limita a movimentação da cabeça (Figura
4). Com o tempo, surgem vários mecanismos de com-
pensação para evitar que a criança ande com a cabe-
ça inclinada e possibilitar o balanço ocular normal. O
ombro do lado afetado fica mais alto que o contralateral,
que parece estar “caído”, e a cabeça como que “es-
correga” para o lado oposto. Aparecem também
escoliose cervical e torácica compensatórias(2). É tor-
cicolo estabelecido (TE).

Essas duas formas de apresentação são considera-
das como expressão de um mesmo problema. Na vida
intra-uterina, ou por ocasião do parto, ocorre uma le-
são do ECOM, que é substituído por tecido fibroso. O
TO seria a manifestação precoce dessa fibrose; con-
forme a extensão do músculo lesado e a sua relação
com o músculo remanescente, este poderá ser insufi-
ciente para permitir a movimentação da cabeça, quan-
do a criança cresce e passa a “ter pescoço”, forman-
do-se um torcicolo.

O elo entre as duas formas de apresentação (TO e
TE) se evidencia, além do substrato anatomopatológico
de fibrose, pela história obstétrica similar de partos di-
fíceis, pela evolução de casos de TO para TE(3) e
pela história de TO em casos de TE(4,5).

O TMC desencadeia efeitos secundários, além da

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

compensação postural. Nas crianças pequenas com
torcicolo, a força da gravidade tende a deformar a
cabeça, porque esta fica por período prolongado na
mesma posição em contato com o leito. Há tendência
de achatamento da face do lado do tumor e do occipital
do lado oposto, e o crânio tende a assumir a forma de
um rombóide, configurando o que se denomina de
plagiocefalia(6) (Figura 5). Com a resolução do TO, o
desaparecimento do torcicolo, e a criança começando
a ficar sentada, essa assimetria tende a melhorar. Nas
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Figura 5 Figura 6

crianças em que o TO persiste mais do que o habitual,
ou nos casos de TE que não são corrigidos em tempo
oportuno, aparece uma assimetria facial por hipoplasia
do lado afetado, chamada por Jones(6) de hemi-hipo-
plasia (Figura 6). A eminência malar cresce mais len-
tamente deste lado e há inibição do  crescimento da
mandíbula e do maxilar, porque o crescimento  normal
dos ossos depende do movimento muscular normal.
Este trabalho tem o objetivo de relatar uma experiên-
cia prolongada com a doença(7,8), mostrando que o diag-
nóstico do TO é simples, e seu tratamento correto, por
meio de exercícios, parece impedir a evolução para
torcicolo estabelecido (TE). Por outro lado, o diagnósti-
co preciso deste último e seu tratamento, por meio de
uma operação relativamente simples, impedirão conse-
qüências estéticas e funcionais sérias para a criança.

CASUÍSTICA

Foram revistos 50 casos de tumor olivar e de 27
operados de torcicolo estabelecido. Nossa experiên-
cia total com o TO, nos vários serviços em que traba-
lhamos (Hospital N. Sra. do Loreto, Hospital Estadual
Getúlio Vargas, Hospital da Lagoa, Hospital Naval Mar-
cílio Dias), é bem maior. Todavia, muitos pacientes
foram examinados apenas uma vez e não foram acom-
panhados, ou não se dispunha de alguns dados rele-
vantes. Os casos aqui descritos foram avaliados por
um período que possibilitou uma análise da evolução
do problema. Foram assinalados, sempre que possível,
os dados concernentes à idade, sexo, paridade, tipo de
parto, lateralidade, presença ou antecedentes de TO,
TE e assimetria, tratamento efetuado e evolução.

RESULTADOS

Em ambas as formas de apresentação, houve gran-
de proporção de primíparas e de partos complicados,
principalmente pélvicos, que justificaram muitos par-
tos cesáreos (Tabelas 1 e 2). Em algumas crianças,
havia achatamento com retificação do ângulo da man-
díbula, desvio da comissura labial e mesmo um caso
de fratura concomitante da clavícula.

Nos casos de TO, predominou o sexo masculino
(32 vs 18) e o lado direito (30 vs 19) e um caso bilate-
ral. Já no TE, a incidência do sexo masculino foi me-
nor (15 vs 12) e houve mais casos à esquerda (16 vs
11).

Muitos casos de TO apresentavam alguma
assimetria, principalmente craniana, que tendia a
involuir no final do controle. Por outro lado, a assimetria
craniana e/ou facial era evidente na grande maioria
dos TE e geralmente tanto mais acentuada, quanto maior
era a idade. A figura 7 mostra a idade à primeira con-
sulta, nos casos de TO. No TE, apenas uma criança
veio a consulta antes dos dois anos, e as demais varia-
ram dos dez aos 17 anos.

Em praticamente todos os casos de TO, que foram
acompanhados desde o início e que fizeram os exercí-
cios recomendados, o tumor desapareceu após pou-
cos meses. Dois casos pareciam evoluir para TE, pela
demora no desaparecimento do tumor e pela tendên-
cia a torcicolo, mas seu seguimento foi perdido. É tam-
bém possível que em revisão posterior, em outro Ser-
viço, outros casos possam ter mostrado esta evolução,
o que é improvável, porque as mães foram sempre
advertidas quanto a esta possibilidade e à necessidade
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T.O. T.E.
1º Filho 28 12
2º Filho 09 03
3º Filho 03 02
4º Filho 02 0
5º ao 18º Filho 03 04
Ignorado 05 06
Total 50 27

Tabela 1

Gestação

T.O. T.E.
Normal 20 12
Cefálico Prolongado 04 02
Pélvico 08 07
Cesáreo 10 02
Fórceps 04 02
A vácuo 0 01
Normal após Versão 03 0
Ignorado 01 01
Total 50 27

Tabela 2

Tipo de Parto

0

5

10

15

20

25

Até 30 d. 30 a 60 d. 60 a 90 d. 90 a 180 d

T O

Figura 7

TO - Idade da Primeira Consulta

de observação prolongada. Não observamos nenhum
caso de rotura do músculo durante os exercícios.

Uma criança com TO era filha de um paciente por
nós operado de TE, sendo o único caso de incidência
familiar.

Apenas oito dos 27 casos de TE apresentavam his-
tória de TO. O fato da maioria das crianças com TE
não apresentar história de TO pode ser explicado por
ter havido uma oliva muito pequena ou apenas endure-
cimento não percebido do músculo.

Todas as crianças que vieram com TO fizeram exer-

cícios. Por outro lado, todos os TE foram operados,
tendo apresentado grande melhora estética, funcional
e psicológica. A tabela 3 mostra os tipos de operações
realizadas. A regressão da hipoplasia facial nem sem-
pre foi satisfatória, na dependência da idade à opera-
ção. A cicatriz cirúrgica, na grande maioria das vezes,
era esteticamente aceitável. A falta do relevo do feixe
esternal do ECOM era em certos casos evidente, mas
às vezes ele parecia se refazer com o tempo. Em três
casos se formou posteriormente um feixe fibroso ou
fibromuscular lateralmente ao feixe clavicular primiti-
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Ressecção Feixe Esternal + Secção Feixe Clavicular 09

Secção Feixe Esternal + Secção Feixe Clavicular 05

Ressecção Feixe Esternal + Ressecção Feixe Clavicular 04

Secção Feixe Clavicular 03

Ressecção Feixe Clavicular + Secção Feixe Esternal 01

Ressecção Feixe Esternal 01

Ressecção Feixe Clavicular 01

Secção Feixe Lateral 01

Não descritas 03

Total 28

Tabela 3

T.E. - Cirurgias Realizadas

vo, e um deles levou à única reoperação da série pela
dificuldade de movimentação que acarretava.

DISCUSSÃO

A anomalia básica do TMC é uma fibrose do
endomísio, com deposição de colágeno e migração de
fibroblastos em torno de fibras musculares individuais
que sofrem atrofia(6). Sua causa vem sendo procurada
há muitos anos, mas ainda não se chegou a uma con-
clusão definitiva(2,9). Há duas correntes de opinião: pela
primeira, o músculo seria comprimido na vida intra-
uterina, devido a uma posição anormal da cabeça do
feto. Já a segunda corrente, considerando que há uma
grande proporção de partos difíceis, acredita que o TO
seria um hematoma do músculo, por trauma do parto,
ao qual se seguiria fibrose e contratura.

Estas teorias não se excluem mutuamente. Sabe-se
que algumas crianças nascem com uma tendência a
torcicolo, que cede espontaneamente, atribuída por
Hulbert(10) a uma posição viciosa da cabeça fetal (tor-
cicolo postural). É possível que em alguns casos o
músculo possa sofrer alguma lesão se a pressão for
prolongada(2). Além disso, a posição viciosa da cabeça
pode impedir mecanicamente a adaptação normal do
polo cefálico do feto, levando a uma apresentação
pélvica. Esta, por sua vez, criaria uma condição
predisponente à lesão de um músculo já previamente
alterado pela compressão intra-uterina. Cabe aqui lem-
brar que há uma incidência aumentada de distúrbios
músculo-esqueléticos congênitos nos casos de TMC,

principalmente luxação do quadril e pé torto, que po-
deriam também ser causados por uma compressão
intra-uterina.

A teoria mais recente envolve uma lesão com-
partimental do ECOM(11). A posição da cabeça no úte-
ro, ou durante o parto, pode levar a uma lesão seletiva
do ECOM. O mecanismo seria um acotovelamento ou
compressão localizados, e não um estiramento ou
rotura, como se pensava previamente. A fisiopatologia
envolve lesões isquêmicas, de reperfusão e neurológi-
cas do ECOM, e a fibrose progressiva e a contratura
representam a seqüela de uma síndrome compar-
timental intra-uterina ou perinatal.

O TO é de fácil diagnóstico, na maioria absoluta
dos casos, por se tratar de uma tumoração que faz
corpo com o músculo, ocorrendo sem sinais inflamató-
rios, na primeira ou segunda semanas após o nasci-
mento. Há vários relatos sobre o uso de vários meios
semióticos para confirmar este diagnóstico ou para
avaliar quais os pacientes que viriam a necessitar de
cirurgia, como ultra-som, ressonância magnética,
biópsia de aspiração com punção por agulha
fina(12,13,14). Só em certos casos mais atípicos, há ne-
cessidade destes exames. Os sinais clínicos do TO são
virtualmente diagnósticos; uma linfadenopatia cervical,
inflamatória ou neoplásica, pode ter alguma semelhan-
ça, mas à palpação o nódulo ou nódulos não estão na
substância do músculo. Um sarcoma primário do
ECOM poderia apresentar dificuldades, mas nenhum
caso autêntico foi descrito(6).

O TE apresenta mais problemas de diagnósticos. A
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característica corda fibrosa, que se palpa com facili-
dade, principalmente no feixe esternal, praticamente
sela o diagnóstico, mas há outras causas de torcicolo
mantido, que devem ser afastadas: torcicolo ósseo -
alguns defeitos congênitos ou adquiridos das vértebras
cervicais (hemivértebras, síndrome de Klippel-Feil,
subluxação do atlas sobre o axis) ocasionam uma po-
sição viciosa da cabeça; torcicolo ocular - em certos
tipos de estrabismo o paciente, para manter a visão
binocular e evitar diplopia, mantém a cabeça inclina-
da. Como o desvio da cabeça compensa a posição
anormal dos olhos, o estrabismo pode não ser aparen-
te, mas se a cabeça for retificada, passivamente ele se
evidencia; tumores da fossa posterior - podem com-
primir o tronco cerebral no forâmen magnum e desen-
cadear torcicolo, que pode ser a primeira manifesta-
ção do tumor; síndrome de Sandifer - o refluxo gastro-
esofagiano pode desencadear um espasmo da muscu-
latura cervical.

O diagnóstico de TE só deve, pois, ser firmado, após
uma história cuidadosa, um exame clínico minucioso,
um estudo radiológico da coluna cervical, e avaliação
neurológica e oftalmológica.

Como já referimos, o grande problema do TMC é o
aparecimento de uma assimetria facial que se mani-
festa por um apagamento da expressão facial do lado
da lesão. Em todas as consultas, é importante compa-

rar a distância entre o canto do olho e o canto da boca,
nos dois lados. A diminuição desta distância no lado da
lesão revela a quebra do paralelismo normal entre o
plano dos olhos e o plano da boca, que ocorre na hemi-
hipoplasia(15).

A assimetria craniana, manifestada pelo achatamen-
to do osso occipital do lado oposto, é mais freqüente e
pode não desaparecer completamente com a involução
do tumor, mas, por ser menos aparente, tem menor
significado.

Alguns casos de TO relacionados com partos difí-
ceis se acompanham de outras alterações, como para-
lisia facial transitória, posição anteriorizada da orelha
do lado da lesão, etc., que costumam regredir esponta-
neamente.

Já foi proposta a  excisão  do TO e mesmo de todo
o ECOM,  visando a certeza diagnóstica e a cura radi-
cal do problema. Esta conduta é perigosa, pois pode
levar a lesões vasculares, e é desnecessária, porque
na maioria das vezes o tumor desaparece sem deixar
seqüela.

O tratamento do TO é basicamente conservador e
consiste de exercícios físicos,  inclinando-se a cabeça
da criança para o lado oposto ao tumor, ao mesmo
tempo que se gira o queixo para o lado da lesão (Figu-
ra 8). Essa manobra é feita várias vezes e repetida
antes de cada refeição. A mãe é orientada para modi-
ficar com freqüência a posição da criança no leito e
colocá-la de modo que para olhar um objeto de seu
interesse ela contrarie a posição em que tende a ficar
espontaneamente.

Os objetivos do tratamento conservador são apro-
veitar ao máximo o músculo remanescente e prevenir
o achatamento da cabeça pela ação da gravidade(9).
Demerbilek e Atayurt(16) obtiveram 100% de resulta-
dos satisfatórios, quando o tratamento era iniciado pre-
c o c e m e n t e .

Os exercícios passivos podem ser feitos pelos pais
ou por fisioterapeutas, estes principalmente para a ori-
entação do tratamento

Foram descritos casos de rotura parcial ou total do
músculo, durante os exercícios, mas sem alterar o
resultado final(17).

A criança é acompanhada a intervalos mensais para
observar a regressão do tumor, da assimetria crânio-
facial e do torcicolo. Aos poucos, as revisões e a fre-
qüência dos exercícios podem ser mais espaçadas, mas
não se deve perder o paciente de vista, porque à  me-Figura 8
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dida que o pescoço se torna mais alongado pode apa-
recer um torcicolo. A família, que vê a criança todos
os dias, pode demorar a perceber o problema, até que
alguém observa que ela está com a cabeça inclinada
ou tem o ombro oposto “caído”.

Se ainda houver endurecimento acentuado do mús-
culo, tendência ao torcicolo, ou assimetria facial evi-
dente após o primeiro ano de vida, estará indicado o
tratamento cirúrgico. Também deverão ser operadas
as crianças vistas pela primeira vez já com torcicolo
estabelecido.

Em todos os casos empregou-se uma tenotomia
unipolar distal, feita sob anestesia geral, por meio de
uma incisão de 3 centímetros paralela e 1 centímetro
superior à clavícula (é importante que a incisão cirúr-
gica não seja feita sobre a clavícula, pois as cicatrizes
nesta área tendem a se alargar e ficar inestéticas). Os
feixes esternal e clavicular do ECOM são expostos e
procede-se à ressecção de um segmento de 1 cm de
cada um, acompanhada da liberação completa de toda
e qualquer fibrose secundária dos tecidos vizinhos, até
que o anestesista consiga movimentar livremente a
cabeça da criança. Às vezes, só é necessário resse-
car um dos feixes, geralmente o esternal (Figura 9).

Outros autores preferem uma operação unipolar
proximal, seccionando as inserções occipital e mastóide.
Outros ainda, principalmente nos casos mais graves,
preferem a liberação bipolar(9,18,19). Alguns autores
preferem uma plástica em Z do feixe esternal, para
evitar a perda de seu relevo(20).

Já no primeiro ou segundo dias do pós-operatório, o
paciente é estimulado a fazer exercícios ativos para
contrariar a tendência de permanecer com a cabeça
inclinada (Figura 10). Além disso, vários espelhos de-
vem ser colocados pela casa, para que ele observe
sempre a posição de sua cabeça. Há, por algum tem-
po, tendência a uma posição anti-natural, talvez relaci-
onada com um reflexo proprioceptivo, que mantém a
cabeça na mesma posição em que ela tinha permane-
cido por muito tempo(5). Não utilizamos qualquer tipo
de imobilização pós-operatória.

O resultado da operação é quase sempre excelen-
te, sob os pontos de vista funcional e psicológico. A
assimetria do crânio e face tende a se corrigir por si
mesma, uma vez desaparecida a tração deformante
ocasionada pelo E.C.O.M. encurtado, enquanto hou-
ver potencial de crescimento dos ossos(21,22). Só nos
casos operados muito tardiamente, com assimetria

Figura 9

Figura 10

facial acentuada, é que não se consegue um resultado
satisfatório.

Em alguns casos é perceptível a ausência do relevo
do feixe esternal, e em outros, se palpa após algum
tempo uma brida fibrosa ou fibromuscular, que obrigou
a reoperar um paciente. Um certo grau de limitação
dos movimentos da cabeça não é infreqüente.

CONCLUSÕES

· O tumor olivar do músculo esterno-cleido-occipito-
mastóide e o torcicolo estabelecido são manifestações
diferentes do mesmo problema, que é ocasionado por
uma fibrose daquele músculo.

· O diagnóstico do tumor olivar é relativamente fá-
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cil. Já o torcicolo estabelecido tem que ser diferencia-
do de outras afecções que levam a uma posição vicio-
sa constante da cabeça.

· O tratamento do tumor olivar por meio de exercí-
cios leva quase sempre à cura. Se após o primeiro ano
de vida, o tumor, o torcicolo e a hemi-hipoplasia da
face persistirem, ou se o paciente já vier com torcicolo
estabelecido, estará indicado o tratamento cirúrgico.

· A tenotomia unipolar distal é uma operação sim-
ples e que dá resultados muito satisfatórios.
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Experiência Pessoal

CONDUTAS NUM AMBULATÓRIO DE CLÍNICA MÉDICA

CMG (Md-RM1) Sérgio Gonçalves Pavão1

Resumo: O autor faz uma comunicação pessoal  das condutas que segue no ambulatório de clínica médica,
baseadas em sua experiência adquirida durante sua vida profissional. São apresentados os motivos mais freqüentes
que levaram os pacientes à consulta médica num ambulatório geral. Essa experiência se deve não somente à
atualização científica mas também ao acompanhamento dos resultados das prescrições, à vivência profissional,
ao intercâmbio com residentes e com médicos do Corpo de Saúde da Marinha, conduzindo a um bom senso e
tirocínio que todo clínico deve possuir.

Palavras-chave: Experiência Profissional, atualização científica, condutas pessoais.

Abstract: The author makes a brief communication about his personal procedures at the outpatient's clinic
based on the professional experience acquired during his career. The most common clinical complaints that lead
the patients to the doctor's office are discussed. The paper refers not only to scientific actualization but to the
follow up of the results, professional observation and experience exchange with doctors and residents at the
Naval Hospital, added with common sense and discernment that all clinician must have.

Key Words: Professional experience, scientific actualization, personal procedures.

1 Instrutor de Clínica Médica para Aperfeiçoandos e Residentes do Hospital Naval Marcílio Dias.

INTRODUÇÃO

Tendo por base a experiência de 44 anos de vida
profissional, vividos em diversas Divisões, Departamen-
tos de Saúde e Hospitais da Marinha, quer na ativa co-
mo na reserva, elaborei algumas condutas em atendi-
mento ambulatorial que podem servir como rotinas para
aqueles que estejam se iniciando na especialidade.

O médico deve estar atento logo quando da apre-
sentação do paciente, observando sua conduta, fácies,
deambulação, fala, mãos, pele, pescoço etc, pois algu-
mas alterações podem ser verificadas logo de relance
como palidez, adenopatias cervicais, aumento da
tireóide, icterícia, cianose, dispnéia etc.

O clínico deve ter um sexto sentido, que brota de
sua experiência, analisando também, com rapidez, todo
o quadro que lhe foi apresentado, chegando às hipóte-
ses diagnósticas ao final da consulta, confirmando-as
através dos exames complementares.

Apresentarei apenas a minha conduta e algumas
informações pertinentes frente aos atendimentos mais
freqüentes encontrados num Ambulatório de Clínica
Médica, de forma prática, de modo que possa interes-
sar a qualquer médico do Corpo de Saúde da Marinha.

Resfriado comum
São inúmeros os vírus que produzem manifestações

respiratórias agudas sem imunidade permanente e,
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sendo assim, em ocasiões de surto, um pode suce-
der ao outro. Os vírus mais freqüentes implicados são:
rhinovirus (mais de 100 tipos), syncytial respiratório,
coxsackie B, coronavirus, adenovirus e parainfluenzae.
O quadro clínico é característico, com cefaléia, febre,
mialgia, coriza, espirros, tosse seca inicialmente e de-
pois produtiva. Além da síndrome respiratória aguda,
alguns assumem certas características como con-
juntivite, adenopatia cervical e às vezes diarréia
(adenovirus), bronqueolite e pneumonia em crianças e
pneumonia em idosos (syncytial respiratório),
bronqueolite e pneumonia em crianças (para-
influenzae), mialgia e pleurodínia, a chamada doença
de Bornholm, com dor torácica ou abdominal, que pio-
ra à movimentação e compressão (coxsackie B).
Comumente, há faringite ou amigdalite não bacteriana,
com dor, sendo desnecessário portanto o uso de antibi-
ótico e, quando associadas às manifestações respira-
tórias características, o diagnóstico de virose não dei-
xa dúvidas. Tenho observado que muitos médicos pres-
crevem, nesses casos, antiinflamatórios não hormonais,
especialmente diclofenaco, o que não concordo, devi-
do aos seus indesejados paraefeitos. A auscultação
pulmonar geralmente não mostra alterações, mas deve
sempre ser feita, pois pode existir uma complicação
respiratória. Geralmente não há necessidade de uma
radiografia torácica, a não ser que a auscultação de-
termine. Uma secreção nasal mucopurulenta, após al-
guns dias do início da virose, pode ser sinal de sinusite,
e uma radiografia dos seios paranasais é necessária,
assim como nas tosses não produtivas persistentes, mais
noturnas. Na dúvida de uma complicação bacteriana,
um leucograma é indicado, podendo, no caso, eviden-
ciar leucocitose com neutrofilia.

Como tratamento, prescrevo acetaminofen e não
dipirona ou aspirina, associado a um antialérgico,
loratadina por exemplo, e  um descongestionante, como
a pseudoefedrina em forma de xarope, em pequenas
doses, a fim de evitar complicações simpati-
comiméticas, na metade da dose para adulto, a cada
12 horas, em pacientes com idade abaixo de 50 anos,
não hipertensos e não coronariopatas. Para a obstru-
ção nasal, indico a instilação de soro fisiológico associ-
ado a um descongestionante nasal infantil, do tipo
oximetazolina (geralmente desprezo a metade do vi-
dro contendo um preparado à base de soro fisiológico
com benzalcônio e acrescento ao mesmo a metade do
descongestionante infantil, instilando cerca de 5 gotas

em cada narina, 3 vezes ao dia). Não há razão para o
uso da vitamina C no resfriado comum. Havendo sus-
peita de sinusite como complicação, é necessário o uso
de antibióticos que atuem contra as bactérias habituais
e hemophilus influenzae ou moraxella catarrhalis, tais
como: azitromicina (durante seis dias), cefuroxime,
cefaclor potássio  ou amoxicilina clavulonato (durante
15 dias). Dou preferência à azitromicina, pela facilida-
de da tomada, a cada 24 horas e do tratamento mais
breve, pois os níveis sanguíneos desejados se mantém
por mais cerca de 7 dias após sua interrupção.

Gastroenterites
Podem ser virais, por parasitoses intestinais,

bacterianas, por transgressões dietéticas etc. As virais
causam mialgia, febre e às vezes manifestações respi-
ratórias altas. Uma história de diarréia anterior ou fre-
qüente nos faz pensar em parasitose intestinal, e um
exame parasitológico das fezes será necessário. Nas
transgressões alimentares, geralmente há comemora-
tivos de ingestão de alimentos suspeitos e histórico de
outras pessoas com o mesmo quadro. O tratamento
deve ser conduzido com dieta branda sem resíduos ou
gordura e se houver cólica, analgésicos. Não se deve
prescrever antiespasmódicos, pois aumentam a
distensão abdominal, por diminuição do peristaltismo.
Na suspeita de infecção bacteriana com febre alta,
queda do estado geral, diarréia líquida de odor fétido,
etc., pode ser prescrito sulfametoxazol com trimetropim,
norfloxacina ou ciprofloxacina, durante 4 dias. Geral-
mente indico a seguinte dieta para diarréia:

No 1º dia: chá, mate, água de coco, suco de maçã,
refrigerantes tipo cola (retirar o gás mexendo o líquido
no copo com uma colher), gelatina, arroz papa sem
gordura, banana cozida sem calda, peito de frango, bis-
coito água e sal, líquidos à vontade e adoçante artifici-
al.

No 2º dia: o mesmo, acrescido de mais alimentos
sem gordura  ou resíduos, como legumes (cenoura e
chuchu), carnes magras, arroz ou massa, purê de ba-
tata, banana, maçã sem casca, doce em pasta, ovo
cozido.

Gastrite, úlcera péptica
Frente a quadros digestivos altos como dor

epigástrica, pirose, eructações freqüentes, sensação de
plenitude gástrica pós prandial e náuseas ou vômitos
freqüentes, é imperativo que seja realizada uma
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endoscopia digestiva alta, especialmente em indiví-
duos acima dos 50 anos, seja para afastar uma neoplasia
gástrica, ou para o diagnóstico de uma gastrite ou ul-
ceração causada pelo Helicobacter pylori. A infecção
crônica por essa bactéria pode evoluir para um linfoma
ou adenocarcinoma gástrico, daí sua erradicação ser
necessária.

O controle do tratamento por nova endoscopia com
biópsia e exame microscópico ou de preferência pelo
teste respiratório com C3 ou C4, um mês após o trata-
mento, é mandatório. Uma simples gastrite sem a pre-
sença do Helicobacter pylori pode ser tratada com
inibidor da bomba protônica ou ranitidina por 30 dias,
associado a um procinético do tipo bromopride, toma-
do 30 minutos antes das refeições. Os inibidores da
secreção gástrica devem ser ingeridos 15 minutos an-
tes do procinético, pois este produz esvaziamento gás-
trico rápido, prejudicando sua absorção, assim como
de qualquer outro medicamento. Antiácidos à base de
hidróxido de alumínio e trissilicato de magnésio tam-
bém devem ser ingeridos longe de qualquer outra me-
dicação via oral. Os inibidores da secreção gástrica
devem ser prescritos 1 ou 2 vezes ao dia, durante cer-
ca de 4 semanas, na úlcera duodenal e, 8 semanas, na
úlcera gástrica, quando então será realizada nova
biópsia endoscópica.

Com relação à dieta, devem ser evitados apenas os
alimentos que estimulem a secreção gástrica, em es-
pecial os que contém cafeína, como chá ou mate. Cho-
colate, bebidas alcóolicas, refrigerantes à base de cola
e todo alimento capaz de causar queixa digestiva alta
ao paciente também são proscritos. Na presença do
Helicobacter pylori, o esquema terapêutico inicial deve
ser: inibidor da bomba de próton (20 mg omeprazol, 40
mg pantoprazol ou 30 mg lanzoprazol) 2 vezes ao dia,
em jejum e antes do jantar; claritromicina 500 mg 2
vezes ao dia (meia hora antes ou 2 horas após refei-
ção, isto é, com o estômago vazio, para facilitar a ab-
sorção); amoxicilina 1 g duas vezes ao dia. Os 3 medi-
camentos podem ser tomados juntos meia hora antes
do desjejum e jantar.

Quando uma endoscopia digestiva demonstra uma
duodenite severa, solicito um leucograma, para verifi-
car  se há eosinofilia, e um exame de fezes no método
de Baermann e Faust, pela possibilidade de estron-
giloidiase ou giardíase. Se o exame vier negativo, ou
se for forte a suspeita de afecção parasitária, trato
empiricamente.

Dislipoproteinemias
A elevação do colesterol, diminuição do HDL e ele-

vação do LDL colesterol devem ser corrigidos inicial-
mente  com  dieta  pobre em gordura saturada, com
baixo teor de colesterol, hipocalórica nos obesos, alia-
da à prática de exercícios físicos e caminhadas. O
exame de controle deve ser realizado cerca de 30 dias
depois e, não havendo boa resposta, prescrevo uma
vastatina (inibidor competitivo da HMG coredutase),
para diminuir a síntese do colesterol, além dos cuida-
dos anteriores. Após 30 dias, solicito apenas a dosa-
gem do colesterol, pois se estiver em torno de 200 mg%
é sinal de que o LDL diminuiu aquém de 140 mg%. É
necessária a dosagem da TGP, TGO e CPK total, para
avaliar se está havendo dano hepático ou muscular e,
a seguir, a cada 60 dias, apenas com a dosagem do
colesterol, a não ser que apareça mialgia, quando en-
tão o CPK total será pedido. Na manutenção do trata-
mento, com a normalização das taxas, poderá ser di-
minuída a dose, espaçada a cada 48 horas ou 2 vezes
por semana, com controle a cada 60 dias, ou semes-
tralmente.

Na hipertrigliceridemia o açúcar refinado deverá ser
abolido, assim como as bebidas alcoólicas. Havendo
fracasso com essas medidas, estará indicado o uso de
um fibrato que não deve ser associado às vastatinas,
porque pode aumentar os efeitos indesejáveis muscu-
lares. Há uma grande associação de hipertrigliceridemia
com a diabetes melitus, sendo a atorvastatina ativa tam-
bém na hipertrigliceridemia.

Parasitoses intestinais
Suspeito de uma parasitose intestinal quando há di-

arréia, náuseas, dores abdominais freqüentes
(epigástrica sem relação com a alimentação ou
periumbilical) e eosinofilia (na estrongiloidíase,
necatorose e ascaridíase). Um exame parasitológico
de fezes direto, sem enriquecimento, tem pouco valor
dignóstico, pois se for negativo, pode ser falso. É reco-
mendável: colheita das fezes durante 3 a 5 dias em um
recipiente com MIF (merthiolate, iodo e formol, para a
conservação dos ovos e cistos, amostra 1)  e, no últi-
mo dia, uma porção das fezes em um recipiente vazio
(amostra 2, para a pesquisa de larvas pelo método de
Baermann). Na amostra 1, serão solicitados os méto-
dos de Faust (para cistos), Hoffmann (para ovos de
Ascaris lumbricoides e Schistossoma mansoni) e de
Willis (para ovos de ancilostomídeos). Na suspeita de
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teníase, usa-se o método de Grahan. Quando a
amebíase for suspeitada, as fezes deverão ser purgadas
(uso de purgativo salino: sulfato de sódio 30g, para
adulto), sendo colhida a forma líquida num recipiente
contendo o fixador Schaudin. O material será corado
pelo lugol ou hematoxilina férrica, a fim de serem
pesquisadas as formas vegetativas da Entamoeba
histolítica.

Quando o exame parasitológico das fezes for nega-
tivo e a suspeita de parasitose é grande, acompanhan-
do-se de eosinofilia, realizo uma prova terapêutica com
secnidazol ou tinidazol (2 g por dia por dois dias), a fim
de tratar uma giardíase ou amebíase. No 3º, 4° e 5º
dias, prescrevo albendazol 400mg por dia, indicado para
outras parasitoses.

Quando existe eosinofilia expressiva, suspeito de
estrongiloidíase e se o parasitológico for negativo, tra-
to a parasitose especificamente. Mando repetir o
leucograma semanalmente, até poder observar a nor-
malização dos eosinófilos.

Os esquemas que normalmente utilizo são os se-
guintes: secnidazol ou tinidazol 2g/dia/2 dias + etofamida
500mg 2 vezes ao dia/3 dias para amebíase. Os pri-
meiros atuam nas formas vegetativas teciduais, e o
segundo, nas formas císticas na luz intestinal. Os dois
medicamentos devem sempre ser associados;
secnidazol ou tinidazol 2g/1 dia,  repetidos sete dias
depois, na giardíase; albendazol 400mg/1 dia, repetido
duas a três semanas depois, na enterobiose, trichiuríase
e necatorose; cambendazol, dois comprimidos de 180
mg ao dia, albendazol 400 mg diários por três dias ou
ivermectina 200 microgramas por kg, correspondendo
para o adulto a dois comprimidos em dose única, para
a estrongiloidíase. Repito o tratamento 2 semanas de-
pois.

Uretrites
Havendo secreção uretral, solicito um exame bac-

teriológico pelo Gram, para o diagnóstico de
blenorragia. Não havendo secreção, um EAS será re-
alizado associado à pesquisa de agentes produtores de
uretrite. Havendo presença de trichomonas, prescre-
vo tinidazol 2g por um dia, tanto para o paciente como
para sua parceira. Se o exame de urina for negativo,
suspeito de clamídea e trato com doxicilina 100mg duas
vezes ao dia, por dez dias. Persistindo as queixas, en-
caminho ao urologista por suspeitar de prostatite crô-
nica. Na blenorragia, o tratamento indicado é a

ceftriaxona 250 mg IM uma vez ao dia, associada à
doxicilina 100 mg duas vezes ao dia por dez dias, pois
é freqüente a associação com infecção por clamídia.
Outros esquemas que também uso para blenorragia,
são a espectinomicina 2 g IM no homem e 2 g IM em
cada  região glútea na mulher ou ciprofloxacina 500
mg VO/1 dia ou amoxicilina 2g ao dia por cinco dias.

Diabetes mellitus
No diabetes tipo II do adulto, com obesidade, o tra-

tamento inicial é dietético, a fim de ser atingido o peso
ideal. Caso não haja resposta à dieta, prescrevo o
metformina, na dose de 500 mg no desjejum e 500 mg
no jantar, podendo ser aumentado para 1000 mg duas
vezes ao dia. Persistindo a hiperglicemia, apesar des-
sas medidas, associo a Glibemclamida, 5 mg duas ve-
zes ao dia, meia hora antes do desjejum e do jantar.
Para maiores de 60 anos, prefiro a gliacazida (compri-
midos de 80 mg) dois a quatro comprimidos por dia,
em duas tomadas, em virtude da meia vida mais curta
do medicamento, sendo menos provável que ocorra
hipoglicemia. A dieta ideal para diabético, depois de
mantido o peso ideal, é de 2000 cal, com 200 g de
carbohidratos. No diabético do tipo I, jovem e magro,
está indicada a insulina, e o tratamento deve ser con-
duzido pelo endocrinologista, bem como o do tipo II
que não responde ao preconizado anteriormente, pois
outras drogas podem ser utilizadas, sendo melhor ori-
entadas pelo especialista. A hemoglobina glicosilada
só deverá ser solicitada três meses após o início do
tratamento, pois sua utilização é para verificar se o
tratamento está sendo bem conduzido. A metformina
é uma biguanida que melhora a sensibilidade periféri-
ca à insulina, diminui o débito hepático de glicose e sua
absorção intestinal. Deve-se ter cuidado com a acidose
lática e suas contra-indicações, e como outros efeitos
colaterais temos: anorexia, náuseas e diarréia, que di-
minuem se a droga é tomada junto com alimento. As
sulfonilureias tem a absorção diminuída, quando toma-
das às refeições, por isso devem ser ingeridas 30 mi-
nutos antes.

Novas drogas estão disponíveis no mercado para o
controle do diabetes tipo II, devendo ser prescritas pelo
especialista, mas todo clínico deve conhecê-las, saber
como usá-las e seus mecanismos de ação, sendo elas:
inibidores da alfa-glicosidase, acarbose, comprimidos
de 50 e 100 mg. Pela inibição dessa enzima digestiva,
elas diminuem a degradação de oligossacarídeos e
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dissacarídeos, retardando a absorção da glicose no
delgado e com isso as elevações pós prandiais da
glicemia, estimuladores maiores da produção de insuli-
na. Como efeito colateral ocorre flatulência e diarréia,
por maior passagem de carbohidratos para o cólon,
digeridos pelas bactérias e produzindo CO2. Dose ini-
cial de 25 mg, três vezes ao dia, antes das refeições,
podendo chegar a 100 mg, três vezes ao dia. Pode ser
associada a outros hipoglicemiantes; repaglinida, com-
primido de 0,5 mg, 1 mg e 2 mg. Estimula a produção
de insulina pelas células beta do pâncreas, devendo
ser tomada 15 minutos antes das refeições. Tem ação
curta, sendo eliminada de quatro a seis horas, por isso
havendo pouco risco de causar hipoglicemia prolonga-
da. Deve ser usada toda vez que o paciente se alimen-
ta; rosiglitazona, comprimidos de 4 e 8 mg, na dose de
4 a 8 mg por dia, uma ou duas vezes ao dia, com ou
sem alimento. Ela aumenta a sensibilidade à insulina
ao nível do tecido gorduroso, músculos e fígado;
nateglinida, comprimido de 120 mg. Deve ser minis-
trada de um a 30 minutos antes das refeições. Ela re-
duz a glicemia pós prandial, por ação nos canais de K
das células beta do pâncreas, estimulando a secreção
precoce de insulina, que volta aos valores normais,
cerca de quatro horas depois. Há risco de hipoglicemia
nos pacientes em dieta, praticando exercícios físicos e
tomando hipoglicemiante oral. Pode ser associada à
metformina, quando seu uso isolado não produzir efei-
to desejado; pioglitazona, comprimido de 15 e 45 mg.
Dose de 15 ou 45 mg/dia. Mesma ação da Rosigli-
tazona. Todas essas drogas podem ser combinadas
entre si para melhor efeito desejado.

Hepatites virais
Vários vírus podem causar hepatite como o A, B.

C. D, E e G. A mononucleose infecciosa e a dengue
podem também causar dano hepático, assim como
outras viroses, mais raramente e de maneira fugaz.
Para o diagnóstico do tipo de vírus implicado, devem
ser solicitados os marcadores disponíveis como: anti
HAVIgM, anti HbcIgM, HbsAg, anti HCV e anti HDV,
este, só em casos graves de hepatite B. Além dos
marcadores, os seguintes exames devem ser feitos:
aspartaco aminotransferase (TGO), alanino amino-
transferase (TGP), bilirrubinas, fosfatase alcalina,
gamaglutamil transpeptidase (dGT). Havendo amigda-
lite e adenopatia cervical, concomitante, com discreta
elevação das transaminases, um monoteste deverá ser

pedido e, se negativo, repetido dentro de duas sema-
nas. Leucopenia com plaquetopenia, cefaléia, mialgia,
sugere o diagnóstico de dengue e uma sorologia espe-
cífica confirmará ou não o diagnóstico. Podemos en-
contrar os seguintes resultados no exame dos
marcadores para hepatite: se o IgMHAV for positivo,
o paciente se encontra na fase aguda da hepatite A.
Posteriormente aparecerá o IgG anti HAV na cura; se
o anti HCV for positivo (leva um a seis meses para
positivar), as transaminases devem ser observadas,
mensalmente, por seis meses, e a seguir, a cada três
meses, a fim de avaliarmos a evolução para a cura ou
cronicidade; na viremia da hepatite B, teremos o HbsAg
e HbeAg, na fase de estado o HbsAg, anti HbcIgM,
anti Hbe. Na fase de cura, o HbsAg desaparece e
teremos positivos o antiHbe e o antiHbcIgG. Finalmen-
te, desaparece o anti HBc e se torna positivo o antiHBs.
As transaminases deverão ser dosadas mensalmente;
na hepatite E, pesquisamos o anti HEV e na hepatite
G, o RNA-HGV pelo método do PCR.

Uma forma de controlar em casa a evolução de
uma hepatite é a comparação diária, pela manhã,da
cor da urina, colhida em vidro transparente, com a uri-
na da véspera. A urina vai se tornando cada vez mais
clara na evolução favorável.

Icterícia
O diagnóstico diferencial das icterícias é um assun-

to que poderia se estender por várias páginas e por
isso abordarei apenas sob o ponto de vista prático, e o
que pode ser feito num consultório. A anamnese e o
exame físico podem já conduzir ao diagnóstico no que
concerne aos dados como exposições, hábitos de vida,
a dor e suas características, febre, calafrios, colúria e
acolia progressivas, vesícula palpável nos tumores das
vias biliares extra-hepáticas e cabeça do pâncreas,
embora possa ser impalpável se for escleroatrófica,
hepatomegalia dolorosa ou não, estado da superfície
hepática e borda, se há massa única ou várias, circula-
ção colateral, fácies, eritema palmar, telangiectasias
no tórax, ginecomastia, ascite, esplenomegalia, etc.. Se
há suspeita de hepatite pelo quadro clínico encontrado,
os exames sorológicos são solicitados. O ultra-som do
abdome é o exame mais fácil e menos oneroso de ser
realizado, podendo mostrar o estado do fígado, da
vesícula, das vias biliares intra e extra-hepáticas, do
pâncreas, do baço, etc.. Outros exames complemen-
tares se impõem, como o hemograma, proteinograma,
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transaminases, bilirrubinas, TAP, VHS, fosfatase al-
calina e a dGT. Dependendo do exame clínico, algu-
mas suspeitas diagnósticas conduzirão logo à
internação, no caso por exemplo de dor no hipocôndrio
direito com defesa ou plastrão inflamatório, vesícula
palpável, ascite, febre com calafrios, icterícia progessiva
sem dor, queda do estado geral e emagrecimento pro-
gressivo, hemorragia digestiva alta ou melena, icterí-
cia flutuante com  melena (tumor de papila de Vater),
etc. Uma bilirrubina indireta pouco aumentada pode
ser síndrome de Gilbert se outros exames forem nor-
mais, afastando-se hemólise.

Pneumonia
As do tipo comunitárias geralmente não necessitam

de internação, dependendo da idade do paciente, do
quadro clínico e radiológico, pois são causadas por
germes comumente não resistentes. Um hemograma
é importante no diagnóstico diferencial de uma pneu-
monia bacteriana, viral ou atípica, assim como uma
radiografia do tórax. Havendo um infiltrado do tipo
intersticial, sem leucocitose, e na suspeita de uma for-
ma atípica, em geral prescrevo um macrolídeo como o
azitromicina 500 mg ao dia, por seis dias, ou
claritromicina 500 mg a cada 12 horas, por dez dias,
pois além de terem ação contra Gram positivos, estão
indicados também para o micoplasma. Outra opção é
a gatifloxacina na dose de 400 mg por dia, mas é um
medicamento caro que reservo para casos especiais,
ou a não resposta aos outros antibióticos. Na suspeita
de pneumonia bacteriana, dou preferência ao acetil
cefuroxina, na dose de 500 mg a cada 12 horas, duran-
te dez dias, ou a amoxicilina clavulanato BD, 850 mg a
cada 12 horas, mas lembrando que esta costuma cau-
sar intolerância digestiva com freqüência, especialmen-
te diarréia. Controle clínico após três dias e, caso não
haja melhora, solicito internação. Uma outra opção para
esta forma de pneumonia também é a Gatifloxacina,
que atua em praticamente todos os germes causado-
res de penumonia.

Piodermites
Podem ser foliculites, furúnculo, celulite ou infec-

ções pós-traumáticas. Em geral são causadas por
estafilococos ou estreptococos, a não ser em diabéti-
cos ou imunodeprimidos. Prescrevo um macrolídeo
como o azitromicina, 500 mg ao dia, por seis dias, ou
cefalexina, 2g ao dia, por dez dias, acrescidos de cura-

tivo local diário com creme contendo mupirocina. Nas
pós-traumáticas, está indicada a vacinação antitetânica,
uma dose mensal por três meses e reforço após um
ano, repetidos a cada dez anos. Aos já vacinados, apli-
ca-se apenas uma dose de reforço, caso a vacinação
tenha sido feita a menos de dez anos. Tenho observa-
do que muitos médicos prescrevem AINH do tipo
diclofenato nesses casos ou penicilina benzatina. Os
primeiros não têm indicação nos processos infeccio-
sos, atuando apenas como um fator iatrogênico e a
penicilina, hoje em dia, praticamente não atua mais em
estafilococos.

Gota úrica
A hiperuricemia pode ser sintomática ou assinto-

mática. A sintomática é caracterizada por gota, litíase
urinária e nefropatia úrica, devendo ser tratada conve-
nientemente. A assintomática receberá somente trata-
mento dietético pobre em purinas e hipocalórico, espe-
cialmente em obesos. Deve-se pesquisar diabetes
mellitus, que pode estar associado, não havendo indi-
cação para o uso de inibidor da xantino oxidase
(allopurinol).

Na gota úrica deve ser dosado o ácido úrico no san-
gue e na urina de 24 horas (paciente normo, hipo ou
hiperexcretor), além do exame parcial de urina, dosa-
gem da glicose, uréia, creatinina e lipidograma, sendo
importante a avaliação da função renal. No paciente
hiperexcretor não está indicado o emprego de
uricosúricos, pois aumentaria a excreção de uratos,
precipitando uma litíase urinária; no normo ou
hipoexcretor podem estar indicados, caso não haja in-
suficiência renal. Normalmente eu não os utilizo devi-
do aos paraefeitos. Na crise gotosa aguda, emprego
um AINH, sendo o mais indicado a indometazida 25
mg, três vezes ao dia, por7 dias, mas em caso de into-
lerância digestiva,pode ser substituída por um inibidor
da COX-2, especialmente nos pacientes mais idosos.
A colchichina deve ser sempre associada ao AINH na
dose de 0,5 mg a cada 12 horas e, com duas a três
semanas de tratamento, o allopurinol será então intro-
duzido, inicialmente 100 mg ao dia, podendo chegar
aos 300 mg, pois inibindo a xantino-oxidase, diminui a
formação do ácido úrico. Essa última associação deve
ser mantida por mais sete dias, quando então será
suspensa a colchichina e continuado a allopurinol, numa
dose que mantenha o ácido úrico em torno de 5 a 6
mg%.
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O allopurinol nunca deve ser empregado inicialmente
na crise gotosa, porque pode piorar o quadro, pela
mobilização do ácido úrico corporal e maior depósito
nas articulações, só devendo ser usado após o empre-
go inicial da colchichina.

Dor abdominal
É uma das queixas mais freqüentes no ambulatório.

Devemos avaliar as características da dor, se espon-
tânea ou à palpação, contínua ou intermitente, locali-
zação e irradiação, em pontada ou queimação, em có-
lica, se vem acompanhada de diarréia ou vômitos ou
febre, sintomas urinários concomitantes, etc.. Nunca
se deve deixar de examinar o abdome numa dor abdo-
minal, iniciando com a inspeção e seguindo-se a
palpação, percussão e auscultação. Ausculto um ab-
dome na suspeita de íleo paralítico ou dinâmico, pato-
logia vascular, massa hepática palpável ou pela mano-
bra do vascolejo (suspeita de obstrução pilórica). A
percussão tira a dúvida de uma hepato ou
esplenomegalia, em massas abdominais ou no diagnós-
tico da ascite.

Diferentes manobras devem ser executadas na
palpação hepática, na da vesícula (Murphy), na do baço
(Schultze), punho percussão das lojas renais (Gior-
dano), etc. A palpação inicial deve ser superficial, a
fim de observar-se sensibilidades, parestesias, etc, e
em seguida, aprofunda-se nos diversos quadrantes. No
ponto apendicular deve ser pesquisada a sensibilidade
e dor à compressão e descompressão, assim como
defesa. Na fossa ilíaca esquerda, se a sigmóide é pal-
pável, se há tumoração, sensibilidade ou plastrão.
Palpar toda a extensão dos cólons. Observar a pre-
sença de hérnias da parede abdominal. Observar abau-
lamentos, retrações, cicatrizes, manchas como
equimoses, petéquias, roséolas, etc.. Havendo neces-
sidade, deverá ser medida a temperatura axilar, retal e
um hemograma urgente pode ser preciso na suspeita
de processos inflamatórios (apendicite, colecistite,
diverticulite). Observar se há globo vesical ou aumen-
to uterino.

Check up
A maior procura num ambulatório de clínica médica

é a realização de um check up, especialmente em mi-
litares da reserva, acostumados a realizarem inspeção
de saúde quando na ativa. Após exame clínico de roti-
na tenho por norma solicitar os seguintes procedimen-

tos: radiografia do tórax, ECG, hemograma completo
(anemia, infecções, leucemia, plaquetopenia,
parasitoses etc.), VHS (quando aumentado) verificar
infecções, doenças reumáticas, neoplasias), bioquími-
ca: glicose, uréia, creatinina, ácido úrico, transaminases
(doenças hepáticas), fosfatase alcalina (doenças he-
páticas e ósseas), lipidograma, exame parcial de urina
(doenças renais, infecções urinárias, cristalúria etc),
EPF, pesquisa de sangue oculto nas fezes (pelo méto-
do de guáiaco, dando valor ao exame negativo e sus-
peitar do positivo, que pode ser falso-positivo; as fezes
devem ser colhidas durante três dias, após uma dieta
de prova de três dias), PSA no homem (se acima de 3,
e havendo sintomas urinários, solicitar um US da prós-
tata abdominal ou transretal, observar a relação
percentual entre o PSA total e o livre), anti HIV e
VDRL.

Hipertensão arterial
A hipertensão arterial é caracterizada por cifras

tensionais acima de 140mm Hg para a máxima e 90mm
Hg para a mínima. A pressão sistólica elevada, au-
mentada em idosos, é definida como a sistólica maior
do que 140mm Hg, estando a diastólica abaixo de 80.
Para o diagnóstico de hipertensão arterial, há necessi-
dade de várias avaliações feitas diariamente e em di-
ferentes horas do dia. Hoje isso é possível, pois muitos
pacientes possuem esfigmanômetro digital em casa, o
que facilita as medições.

Inicialmente o hipertenso deve ser submetido a uma
dieta hipossódica (e hipocalórica se obeso), além da
estimulação à prática de exercícios físicos com mode-
ração e deambulação programada. Caso as cifras
tensionais não se normalizem, antes do encaminhamen-
to a um cardiologista e após a realização de alguns
exames complementares, tais como dosagem da
glicose, lipidograma, uréia, creatinina, sódio, potássio,
EAS, ECG, RX do tórax, fundoscopia e, na certeza de
uma hipertensão essencial, iniciar o tratamento seguindo
os seguintes critérios: nos indivíduos mais jovens, há
geralmente aumento da atividade da renina, ao contrá-
rio dos idosos. Prescrevo um betabloqueador, como o
atenolol por exemplo, especialmente se não houver
bradicardia, ao qual mais tarde, dependendo do resul-
tado, poderá ser associado à clortalidona  em dose de
25mg ao dia. Os hipertensos negros respondem mal
ao betabloqueador e neles inicio o tratamento com
diurético e depois com inibidor da ECA, ou bloqueador
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do canal de cálcio como a amilodipina, caso não
normalizem a pressão arterial. Após algumas semanas
de tratamento, controlado semanalmente e se houver
necessidade, outros hipotensores poderão ser associa-
dos ao esquema inicial, como inibidores da ECA, dan-
do preferência ao lisinopril, pela facilidade das toma-
das, a cada 24 horas, ou a um bloqueador do canal de
cálcio, em especial a amilodipina. Inicio sempre com
as doses mais baixas, que serão aumentadas de acor-
do com os resultados. Não receito o captopril, pois deve
ser tomado três vezes ao dia, a não ser na emergência,
por via sublingual; nos diabéticos receito um inibidor
da ECA, que poderá ser associado à anlodipina. Os
betabloqueadores e o diurético não estão indicados
normalmente; nos cardiopatas utilizo diurético associ-
ado ao inibidor da ECA, podendo ainda ser associado
a amilodipina, especialmente em coronariopatas; os
idosos podem não responder bem ao inibidor da ECA,
pela razão exposta acima. Havendo hipertensão sistólica
isolada, o diurético é o mais indicado, em doses baixas
iniciais de 12,5 mg de clortalidona, podendo ou não ser
associado à anlodipina; os inibidores da ECA não de-
vem ser prescritos aos renais crônicos, porque retém
K, estando mais indicado um bloqueador do canal de
cálcio.

Normalmente quando diagnostico hipertensão arte-
rial, num ambulatório de clínica médica, encaminho o
paciente ao cardiologista, após a solicitação dos exa-
mes complementares e a indicação das medidas
higieno-dietéticas vistas acima, depois de um período
de duas semanas.

Pacientes em uso de inibidor da ECA podem apre-
sentar tosse persistente, por ação da bradicinina, cuja
degradação foi também inibida. Nesse caso, ele deve
ser suspenso e substituído por um bloqueador do re-
ceptor da angiotensina II do tipo Losartan.

Infecções urinárias
Para o diagnóstico inicial de uma infecção urinária,

é característico um quadro clínico constituído por
disúria, polaciúria, lombalgia unilateral com sinal de
Giordano positivo (punho percussão dolorosa), nas
pielonefrites e um EAS apresentando piúria maior do
que oito piócitos por campo de grande aumento. A co-
loração pelo Gram deve apresentar mais do que uma
bactéria por campo. Com esse quadro, deverá ser so-
licitada uma cultura de urina com contagem de colôni-
as (mais de 105 bactérias por ml é igual a infecção) e

antibiograma, antes de qualquer prescrição antibióti-
ca. Para a cultura, deve ser colhido o jato médio urinário,
após asseio local das partes genitais, devendo a mu-
lher afastar os grandes lábios no momento da colheita.
O recipiente deve ser estéril. O material colhido deve
ser guardado numa pequena caixa de isopor, com gelo,
e levado dentro de uma hora ao laboratório. Quando
não for possível levar logo o material ao laboratório,
como em final de semana, por exemplo, a urina pode
ser colhida dessa maneira,  e o recipiente guardado
em geladeira por até 24 horas. Após a colheita da uri-
na para a cultura, havendo a suspeita de cistite e com
quadro urinário discreto, inicio o tratamento, antes do
resultado do exame, com norfloxacina 400 mg a cada
12 horas,. Na suspeita de pielonefrite, estando
satisfatório o quadro clínico, emprego o ciprofloxacina
na dose de 250 a 500 mg, a cada 12 horas, durante
duas semanas. Nos casos graves, o paciente deverá
ser internado para tratamento antibiótico endovenoso.
Aguardo o resultado da cultura da urina para modifi-
cação ou não da prescrição, período em que se houver
piora, indico a internação. Durante a evolução do tra-
tamento, instruo o doente a observar a turvação da
urina diariamente pela manhã. O seu clareamento in-
dica a diminuição da piúria.

Anemias
As anemias podem ser microcíticas hipocrômicas,

macrocíticas e normocíticas normocrômicas, de acor-
do com o VCM e CHCM.

Os seguintes parâmetros são necessários para o
diagnóstico das anemias: VCM = 80 a 100 micracúbitos
(microcítica VCM menor que 80, macrocítica VCM
maior que 100); CHCM = 30 a 33% (microcítica
hipocrômica, CHCM menor que 30%); ferro sérico:
80 a 160 micrograma %; saturação da transferrina, de
32 a 38%; capacidade de saturação do ferro na
transferrina (TIBC): 250 a 350 micrograma %; ferritina,
de 15 a 300 micrograma/l (mede o depósito de Fe cor-
poral); vitamina B12: 200 a 600 pg/ml; folato, de 3 a 12
ug/ml, RDW até 14%; reticulócitos de 0,5 a 2% dos
eritrócitos (mede a capacidade regenerativa da medu-
la óssea).

Nas anemias microcíticas hipocrômicas, encontra-
mos diminuídos os seguintes valores: He, Hb, VCM,
CHCM, saturação da transferrina e ferritina, e alto o
TIBC e RDW (mede a variação do tamanho das
hemácias = anisocitose). O RDW maior do que 15 é
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encontrado na anemia ferropriva e é normal na
talassemia menor. Se numa anemia microcítica
hipocrômica o ferro sérico estiver normal, será neces-
sária a realização da eletroforese da hemoglobina, e
se os reticulócitos estiverem acima de 2%, poderá ser
uma anemia hemolítica, e nesse caso, encaminho o
paciente ao hematologista para investigação. Em toda
anemia é importante realizar a contagem dos
reticulócitos, pois poderemos encontrá-los aumentados
(deve haver hemólise com medula hiperativa), normais
ou diminuídos (medula hiporeativa por falta de fatores
de maturação como vit. B12, ácido fólico ou aplasia
medular).

Numa anemia normocítica normocrômica, se os
reticulócitos estiverem aumentados, estamos frente a
uma anemia hemolítica, e se diminuídos, há deficiência
na produção de hemácias, devendo ser investigado pelo
hematologista, pois pode ser necessário estudo da
medula óssea, após o afastamento de doença renal
crônica e algumas endocrinopatias (mixedema, doen-
ça de Addison etc.).

Numa anemia macrocítica os reticulócitos podem
estar diminuídos por falta de fatores de maturação e a
vitamina B12, e folatos devem ser dosados. Se a B12
estiver baixa, pode ser anemia perniciosa, em que há
falta do fator intrínseco gástrico.

A endoscopia digestiva alta pode mostrar atrofia da
mucosa do estômago. Pode ainda ser devido a uma
gastrectomia prévia, doenças do íleo terminal (onde a
B12 é absorvida, como tuberculose intestinal, doença
de Crohn ou linfoma), ao aumento da proliferação
bacteriana no delgado com maior consumo de B12 (alça
cega, divertículos).

Estando o folato diminuído, pode ser por desnutri-
ção, má absorção, ressecção intestinal, espru tropical,
doença celíaca, alcoolismo ou gravidez. Muitas vezes,
nessa anemia, é necessário o estudo da medula óssea,
porque se houver transformação megaloblástica, será
sinal de falta de fatores de maturação. Na dificuldade
em estabelecer-se a causa da anemia, um especialista
deverá ser consultado.

As únicas anemias que costumo tratar são as
ferroprivas, após investigação das causas, como ca-
rência alimentar, ancilostomíase, perdas sanguíneas
crônicas (digestivas altas ou baixas, metrorragia) e as
por deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico, cujas

causas foram descobertas e tratadas. Na anemia
ferropriva, a dose diária do sal ferroso (sulfato, fumarato
ou gluconato) é em torno de 200 mg duas a três vezes
ao dia (cada 200 mg do sal contém cerca de 67 mg de
Fe elemento), devendo ser ingerido de preferência fora
das refeições, para melhor absorção, devido a maior
acidez gástrica, mas se houver intolerância pode ser
ministrado junto com os alimentos. Geralmente inicio
com uma drágea ao dia, durante três dias, seguidos de
uma drágea duas vezes ao dia, por mais três dias e
depois três vezes ao dia e, havendo intolerância com
uma dose, diminuo para a imediatamente anterior. O
tratamento será conduzido por cerca de quatro meses,
acompanhando-se os resultados com a dosagem seri-
ada da hemoglobina, não devendo ser interrompida a
medicação se a ferritina não voltar ao normal, a fim de
que as reservas de ferro estejam saturadas. Muitos
pacientes interrompem a medicação quando a Hb se
normaliza e então a anemia retorna, pois as reservas
não foram saturadas.

Nas anemias macrocíticas megaloblásticas, quando
a carência é de vitamina B12, após a identificação da
causa, o normal seria a aplicação de 100 microgramas
de vitamina B12, I.M., diariamente, por sete dias, sen-
do a seguir, a cada 15 dias. Não há necessidade de
dose alta desta vitamina como 1000 ou 5000, porque a
maior parte dela não é absorvida, sendo eliminada pela
urina. No entanto, não existe no mercado farmacêuti-
co ampolas de 100, mas sim de 1000 e 5000 micro-
gramas, e nesse caso, utilizo as de 1000 a cada sete
dias, por 30 dias e depois a cada 30 dias, via IM, tanto
a ciano como a hidroxicobalamina. Não se deve recei-
tar ácido fólico na carência de B12, porque, embora
haja melhora da anemia, as manifestações neurológi-
cas não regridem. Costumo solicitar a dosagem dos
reticulócitos depois de cinco a sete dias do início do
tratamento, para observar se há resposta, com um au-
mento dos reticulócitos. Na carência de folato, indico
5 mg ao dia de ácido fólico. É necessário verificar tam-
bém, nesse tipo de anemia, se não há carência de fer-
ro associada, pois haverá necessidade de reposição.

Há inúmeras causas de anemia que devem ser
pesquisadas e tratadas por especialista, mas aqui fo-
ram abordadas aquelas de mais fácil diagnóstico e tra-
tamento e que podem ser acompanhadas por um clíni-
co geral.
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“MEDICINA DE GUERRA”, UMA ESPECIALIDADE?
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Resumo: O autor apresenta um breve histórico da “Medicina de Guerra” em diversos conflitos que marcaram
a história da humanidade, e paralelamente ressalta as principais características do médico militar, destacando as
qualidades inerentes aos militares que atuam em medicina operativa.

Trata-se de um trabalho de opinião pessoal com análise da medicina de guerra na Marinha do Brasil e com
sugestões a respeito da formação dos profissionais de saúde que optaram pela medicina militar.
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Abstract: This study presents a historical survey about war medicine in some conflicts that marked humanity's
history and, at the same time, describes in detail some characteristics about military health corps. This  study also
evaluates war medicine in the Brazilian Navy and has suggestions as to the formation of health professionals
that choose to specialize in military medicine.
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INTRODUÇÃO

A “Medicina de Guerra” evoluiu muito ao longo dos
séculos, acompanhando o desenvolvimento de novas
técnicas empregadas em combate. Apesar das inova-
ções e conquistas da ciência, algumas características
continuam a pontuar o perfil da medicina militar, como
a capacidade de atuação em ambiente hostil e a limita-
ção de recursos. Deve estar capacitada a apoiar de
forma integral o combatente, em qualquer situação de
conflito.

Na Marinha do Brasil, essas atividades são conhe-
cidas como “Medicina Operativa”.

SÍNTESE HISTÓRICA

O imperador romano Augustus, ao reorganizar as
legiões romanas, criou o primeiro Corpo de Saúde Mi-

litar de que se tem conhecimento, com um médico para
cada mil soldados (Figura 1).

Na Idade Média, não houve desenvolvimento das
ciências em geral, ocorrendo o mesmo com a “Medi-
cina de Guerra”. Já nas campanhas napoleônicas, o
"cirurgião da guarda" Domenique Larrey coordenou o
primeiro serviço de ambulâncias militares de que se
tem conhecimento, com carroças preparadas para res-
gatar os soldados feridos em combate (Figura 2).

Desde os tempos do lendário Lord Nelson,
idealizador de canastra de medicamentos para uso a
bordo (Figura 3), a poderosa esquadra inglesa já con-
tava com médicos embarcados em seus principais va-
sos de guerra.

A Guerra Civil americana acelerou o desenvolvi-
mento da Medicina de Guerra, seja  pelos seus hospi-
tais de campanha (Figura 4) com a presença das en-
fermeiras, quer pelas técnicas cirúrgicas de amputa-



Arq. Bras. Med. Naval, 65(1), Jan./Dez. 2004  •  103

Figura 1 - Escultura da época da antiga Roma, com represen-
tação de legionários do corpo de saúde socorrendo seus
camaradas feridos em batalha.

Figura 2 - Ambulância idealizada por Domenique
Larrey, “flying ambulance”.

Figura 3 - Canastra de medicamentos idealizada pelo Almte
Nelson, no Museu do Almte Nelson - Londres.

Figura 4: Hospital de Campanha da Guerra Civil americana,
preparativos para uma amputação de membro inferior.

ção usadas amplamente durante o conflito. Os cuida-
dos médicos eram estendidos a todos soldados que os
necessitassem, independente de qual lado pertences-
sem, prevalecendo a ética médica.

Na I Guerra Mundial, nasceu um ato médico militar
que até hoje permanece em uso: a triagem. Surgiu da
preocupação com a melhor conservação dos efetivos,
das dificuldades de apoio logístico e da inquietação
humanitária dos médicos que atuavam no conflito (Fi-
gura 5).

Na II Guerra Mundial, houve uma melhor coorde-
nação do apoio das atividades médicas, existindo uma
combinação de triagem no “teatro de operações” com
uma cadeia de evacuação bem definida e organizada.
No “dia D”, por exemplo, houve a presença de médi-
cos nas vagas de desembarque anfíbio e nas tropas de
pára-quedistas, sendo que os mesmos organizavam os
postos avançados de triagem e a evacuação dos feri-
dos para os navios-hospitais (Figuras 6 e 7).

No conflito do Vietnã, com o advento das opera-
ções aerotransportadas pelas forças norte-americanas,
houve uma certa inércia do sistema de triagem, acar-
retando um maior uso do sistema de evacuação
aeromédica (EVAM). Apesar do elevado preparo dos
paramédicos fuzileiros em ressuscitação no trauma, era
muito usado o sistema "pegar e correr" do exército
americano, com muito mais meios aéreos disponíveis
para a evacuação do ferido. Em certas regiões, os
americanos detinham o controle total do espaço aéreo
e cada aeronave de asa rotativa de resgate fazia, em
média, quatro missões por dia, sendo atingidas pelo fogo
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Figura 5 - Voluntários de serviços de ambulâncias  na  I
Guerra Mundial.

Figura 6 - Feridos na praia de Omaha no “dia  D”, na
Normandia (1944).

Figura 7 - Passagem de ferido entre navios du-
rante a II Guerra Mundial.

inimigo até três vezes mais do que os helicópteros de
combate ou transporte. Nesse conflito, tornaram-se
claras as diferenças no atendimento aos feridos, de
acordo com o lado a que pertenciam (Figuras 8 e 9).

Nas guerras do Golfo e do Iraque, o poderio econô-
mico e militar dos Estados Unidos determinou um novo
conceito de “Medicina de Guerra”, com hospitais de
campanha equipados até com centro cirúrgico e CTI,
além de estarem muito mais próximos ao teatro de
operações. Contavam também com a utilização de
hospitais em países aliados, literalmente modernizados,
com equipamentos de alta tecnologia. A medicina pre-
ventiva e a vigilância sanitária ativa também foram
muito valorizadas (Figura 10).

Figura 9 - Hospital de campanha vietnamita camuflado com
velame de pára-quedas na guerra do Vietnã (1968).

Figura 8 - Triagem de feridos realizada após ação de fuzilei-
ros no Vietnã (1968).
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Figura 10 - Oficial médico americano presta socorro a uma
criança no Iraque, durante a guerra do Golfo.

CARACTERÍSTICAS DA MEDICINA
DE GUERRA

Além do conhecimento científico inerente a todo
médico, o militar deverá também estar apto a atuar e
sobreviver em ambientes hostis. A selva, a montanha,
a caatinga e o ambiente submerso são exemplos de
tais ambientes. Isto significa que os homens envolvi-
dos no combate estarão em luta contra um segundo
inimigo, o próprio local da operação. O profissional de
saúde deve estar preparado para atuar em situações
extremas, como o choque com novos ruídos, odores,
cores, com a própria insegurança e muitas vezes com
a hostilidade.

O médico militar operativo, além de tratar dos do-
entes e feridos, deve saber: sobreviver - estar vivo para
prover saúde; orientar-se - usar cartas náuticas, ma-
pas topográficos, bússolas e instrumentos de posi-
cionamento como o “GPS”; ensinar - para adestrar
guarnições e tripulações; prevenir - impedir epidemias
e surtos; reagir - reação rápida contra ataques com
uso de armamentos diversos.

Em caso de ataque inimigo ou emboscadas, deve
também estar familiarizado com diferentes armamen-
tos leves e portáteis. Devido à complexidade da atua-
ção dos serviços de saúde em conflitos, médicos, den-
tistas, farmacêuticos e enfermeiros devem ter uma
formação operativa genérica, mesmo que atuem em
medicina assistencial. Por outro lado, aqueles que ti-
verem pendor pela área operativa, terão de especi-
alizar-se com cursos específicos.

 Há, no Exército Brasileiro, médicos, dentistas e
farmacêuticos com curso de pára-quedismo militar ou
operações na selva. Na Força Aérea Brasileira, há
oficiais médicos com curso de PARA-SAR (especia-
lização em pára-quedismo e salvamento), em bases
aéreas ou hospitais. As tropas especializadas que ope-
ram em diferentes ambientes também lotam oficiais
médicos em sua fileiras, como por exemplo, o 11° Ba-
talhão de Infantaria de Montanha do Exército Brasi-
leiro ou o Batalhão de Operações Ribeirinhas dos Fu-
zileiros Navais.

Habilitar militares para operar em atividades espe-
ciais e ambientes específicos não é difícil, tendo em
vista a existência de vários centros de formação das
Forças Armadas. Não obstante, em tempos de paz, os
militares do serviço de saúde com algum curso operativo
poderão servir em qualquer Organização Militar (OM),
operativa ou hospitalar, permanecendo preparados para
qualquer eventualidade.

Cursos operativos:

• BTLS, ATLS e ACLS
• Resgate Aéreo, Vertical e em Montanha
• Pára-quedismo Militar
• Montanhismo Militar
• Operações na Selva
• Comandos Anfíbios
• DQBN (Defesa Química, Biológica e Nuclear)

MEDICINA DE GUERRA NA MARINHA
DO BRASIL (MEDICINA OPERATIVA)

O Departamento de Medicina Operativa foi
reativado no Centro Logístico de Saúde da  Marinha
(CLSM) no ano de 2000, visando restabelecer os prin-
cípios deste ramo da Medicina Naval, com a criação
de uma Unidade de Saúde de Pronto Emprego, apta a
operar em condição de “força de emprego rápido”,
adequando o Serviço de Saúde da Marinha para a re-
alidade atual da Medicina de Guerra.

A Marinha do Brasil sempre mostrou-se muito avan-
çada em relação à Medicina de Guerra, seja pela ex-
periência decorrente dos Hospitais de Campanha no
exterior, pela presença de médico no Continente An-
tártico, ou pelas operações de adestramento anfíbias,
coroadas pelas ações de atendimento ribeirinho. Além
disso, a partir do ano 2000, Oficiais Médicos do Corpo
de Saúde da Marinha já podiam ser voluntários para o
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curso de Comandos Anfíbios. A presença de praças
enfermeiros com inúmeros cursos operativos é
marcante nas diferentes OM.

Segmentos da Medicina Operativa:

• Ações de Superfície
• Ações de Mergulho e Submarinos
• Aviação Naval
• Ações em Regiões Glaciais
• Operações na Selva
• Operações Ribeirinhas
• Operações Anfíbias
• Operações Especiais
• Farmácia Operativa
• Odontologia Operativa
• Operações de Paz
• Defesa QBN
• Ação Cívico-Social (ACISO)
• Salvamento e Resgate

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

É possível que num futuro próximo a Marinha do
Brasil tenha em seus quadros médicos, dentistas e far-
macêuticos com cursos de Operações Especiais, Pára-
quedismo, Guerra na Selva, Montanha e DQBN, entre
outros, embarcados em diversas OM, prontos para
qualquer eventualidade, ou talvez formando uma OM,
na qual, os oficiais e praças da saúde desenvolvam e
executem ações de saúde típicas de áreas de conflito
e em ambientes hostis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A medicina de guerra tem evoluído ao longo dos
tempos e contribuído para o avanço da medicina de
forma irrefutável. O profissional de saúde que desen-
volve atividades relacionadas à medicina operativa deve
receber uma formação específica, estando desta for-
ma sempre preparado para seu eventual emprego.

* * * * *
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A Revista ARQUIVOS BRASILEIROS DE MEDICINA NAVAL (ABMN) possui normas para sua
formatação, baseadas nas orientações do Grupo de Vancouver, revisão 2001 (Comitê para Editores de Jornais
Médicos - ICMJE) e as seguintes condições são exigidas para que o artigo seja submetido a aceitação para
publicação:

1. Os originais deverão ser enviados à DSM, com duas cópias impressas e acompanhados do disquete ou Cd
originais, aos cuidados do Redator-Chefe.

2. Configurações de página e fonte:
! Parágrafo justificado à esquerda.
! Alinhamento superior.
! Começar cada seção ou componente em nova página.
! Tamanho do papel A4.
! Margens (D, E, S, I) 2,5 cm.
! Fonte Times New Roman, 12, normal, de cor preta.
! Espaçamento duplo.
! Denteamento do parágrafo, 1,25 cm.
! Título do artigo e seções em negrito. Somente a primeira letra da primeira palavra, em caixa alta.

3. Seqüência a ser mantida:
! Título  da  página (em português e inglês), resumo, abstract (resumo em idioma  inglês), palavras-

chave, texto, agradecimentos, referências, tabelas (cada uma em página separada) e legendas.

4. Tabelas:
! Separadas do texto, para facilitar sua inclusão.
! Título em negrito.
! Da numeração, afastar usando cinco espaços.
! Sem grade.
! Borda sob o título com 2 e ¼  pontos de espessura.
! Subtítulo das colunas em negrito.
! Fileiras com fonte normal.
! Borda sob o subtítulo com 2 e ¼  pontos de espessura.
! Borda de fechamento com um ponto de espessura.
! Deve ser auto-explicativa.

Tabela 8     Exemplo de tabela

Subtítulo um Subtítulo dois Subtítulo três
Fileira um Fileira um Fileira um
Fileira dois Fileira dois Fileira dois



108  •  Arq. Bras. Med. Naval, 65(1), Jan./Dez. 2004

5. Figuras (fotos, desenhos, gráficos):
! As ilustrações não devem ser maiores do que 203 por 254 mm.
! As fotos deverão ser em formato JPEG ou BITMAP.
! Incluir texto explicativo no rodapé da ilustração.
! Incluir permissão para reproduzir material publicado previamente ou para usar ilustrações que possam

identificar pessoas.
! Mantenha em seu poder cópias de todas as ilustrações submetidas. Os quadros, tabelas, ilustrações

e  fotografias deverão ser apresentados em folha separada e, no texto, indicado o local correto da
inserção utilizando a expressão: “ENTRA FIG/GRÁF./TAB. Nº____”.

6. Autoria:
! Nome(s) completo(s) do(s) autor(es), sua titulação e cargo ou função exercida. Serão aceitos, no

máximo, cinco  autores  por trabalho. O nome do autor principal deverá estar sempre em primeiro
lugar, independentemente de aspectos hierárquicos.

! Data do encaminhamento do artigo para submissão.
! Endereço do(s) autor(s) e e-mail para correspondência.

7. Organização do trabalho (sugere-se que o conteúdo do texto contenha):

7.1. Título - conciso e informativo.

7.2. Resumo - não mais de 250 palavras, contendo o propósito do estudo, procedimentos básicos (material
e método), principais resultados encontrados (preferencialmente com dados e seu significado esta-
tístico) e as principais conclusões, sendo enfatizados os novos e importantes aspectos das observações.

7.3. Palavras-chave - de três a dez palavras-chave, usando-se a listagem existente no “Medical Subject
Headings” (MeSH), disponível em http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html.

7.4. Introdução - estabelece o propósito do artigo e resume a racionalização do estudo ou observação.
Fornece apenas referências pertinentes estritas e não inclui dados ou conclusões do trabalho relatado.

7.5. Método - descreve claramente a  forma e as razões da seleção do material, identifica o método e
procedimentos utilizados no estudo, de tal forma que outros pesquisadores possam repeti-los, incluindo
o tipo de análise estatística realizada.

7.6. Ética - nos relatos de experimentos realizados com seres humanos, as convenções da Declaração
de Helsinki de 1975, revisada em 1983, deverão ser seguidas, também no que se refere a não iden-
tificação dos pacientes, sem nomes, iniciais ou número de prontuário hospitalar. Em animais de la-
boratório, as experimentações deverão seguir a legislação vigente.

7.7. Resultados - apresenta os resultados em seqüência lógica, tabelas e ilustrações.

7.8. Discussão - enfatiza os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões a eles conseqüentes,
sempre baseados nos resultados. Se possível, deverão ser feitas comparações com outros trabalhos
já realizados, incluindo as limitações e implicações do método.

7.9. Conclusões - enumera e enuncia as conclusões (usualmente até cinco conclusões), a partir da dis-
cussão, baseadas nos resultados.
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7.10. Agradecimentos- pode-se listar os colaboradores e os que apoiaram financeiramente ou material-
mente a pesquisa.

7.11. Referências Bibliográficas - devem  ser  numeradas  consecutivamente na ordem de menção no
texto, citados entre parêntese em algarismo Arábico com tamanho da fonte em 8, sobrescrito. A
formatação das referências no estilo Vancouver está disponível em http://www.icmje.org. As re-
ferências consultadas  e citadas pelo autor devem ter sido nos textos originais completos.

8. Os Arquivos Brasileiros de Medicina Naval não se responsabilizam pelas informações contidas nos trabalhos,
sendo as mesmas de inteira responsabilidade dos autores.

9. Pequenas alterações poderão ser efetuadas para padronização dos artigos, bem como a supressão de
ilustrações julgadas redundantes, sem que importe em mudanças em relação ao texto original.

10. Os trabalhos aceitos e selecionados pelo Conselho Editorial da Revista, e que não estiverem dentro das
normas aqui explicitadas serão devolvidos aos respectivos autores para que procedam às respectivas adaptações.

11. Sugestões quanto ao estilo, tempo verbal e outras recomendações:
! Recomenda-se o uso da voz passiva. Ex.: “os pacientes foram examinados”, ou, “amostras de san-

gue venoso foram coletadas”, ou então, “demonstrou-se a necessidade de maiores...”.
! Nos casos em que o material contiver dados de pacientes do Hospital, a expressão a ser usada de-

verá ser “do Serviço” e  não pessoal.
! Clareza: capacidade de transmitir com exatidão uma idéia em uma frase.
! Unidade: cada frase do parágrafo é relevante para o tópico em discussão.
! Coerência: conexão lógica das frases do parágrafo e entre parágrafos, no tópico.
! Concisão: evitar prolixidade.
! Numerais: até onze => em arábico; de 12 a infinito => numeral.
! 123º; oitavo; 2%; 100%; de 13 a 45 anos (e não de 13-45 anos).




