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EDITORIAL

O Médico e a Era Digital
Vivemos em um tempo em que a Internet e a comunicação de massa exercem um papel muito importante.
A velocidade e a instantaneidade das comunicações aumentam em número as demandas e diminuem em tempo
as respostas. Esta é uma realidade e tudo indica que ela veio
para ficar.
O Médico enfrenta esta realidade assim como qualquer
outro profissional. Pensar que vamos conseguir manter a
nossa profissão à margem da evolução da era digital é irreal
e seria negar o que está acontecendo em todos os outros
setores da atividade humana.
Mídias sociais, aplicativos de mensagens, comunidades
digitais, blogs e todas as outras formas de comunicação e
exposição pública na Internet tornaram o acesso ao médico por parte dos pacientes extremamente facilitado e agilizado. Mais do que isso, é comum vermos em redes sociais
a exposição de condutas médicas. Seja de parte dos pacientes, seja por iniciativa dos próprios médicos que veem a
rede como uma forma de divulgar o seu trabalho.
A Internet por si só não é boa nem ruim. A Internet é
uma realidade absolutamente em expansão e, por definição
de seus próprios criadores, incontrolável. A partir do momento em que um determinado fato e/ou assunto “cai na
rede”, fica imprevisível saber a amplitude de sua divulga-
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ção. Somado ao fato que diferentes pessoas, com diferentes
opiniões e pensamentos, podem ter interpretações as mais
diversas sobre um determinado fato.
Em contraste, exercemos uma profissão na qual o contato pessoal, o chamado “olho no olho”, é indispensável.
É pouco provável, por exemplo, que consigamos, através
de mensagens pelo celular, explicar um diagnóstico ou um
tratamento com as suas possíveis consequências. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma série de proposições para o uso adequado da Internet pelos
médicos. Evitar exposição pública de pacientes, evitar dar
diagnósticos com base exclusiva em informações por mensagens, divulgar com sabedoria e moderação o seu trabalho
fazem parte dessas orientações.
Desta forma, penso que não adianta lutar contra a Internet e sua expansão na nossa profissão. O que temos pela
frente é a necessidade do amadurecimento do uso dessa
ferramenta pela classe médica, aproveitando o que ela tem
de bom, a agilidade, e evitando a perigosa simplificação da
relação médico-paciente que persiste como o pilar maior
da nossa profissão.
ANTONIO WESTON
Editor da Revista da Amrigs
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ARTIGO ORIGINAL

Perfil epidemiológico da violência sexual no Rio Grande do Sul
dos casos reportados no ano de 2013
Epidemiological profile of sexual violence in Rio Grande do Sul from reported cases in 2013
Maria Teresa Aquino de Campos Velho1, Marielli Rosa Sagrillo2, Narjara Berlt3

RESUMO
Introdução: A violência sexual é um grave problema de saúde pública por sua alta prevalência e pelos elevados índices de morbimortalidade representados por traumas físicos e psíquico-sociais dela resultantes. A falta de dados sistemáticos, confiáveis e contínuos, constitui um dos principais obstáculos para o estabelecimento de políticas e ações para combatê-la. Objetivo: Traçar o perfil
epidemiológico dos casos de violência sexual notificados em 2013 no Rio Grande do Sul (RS). Métodos: Foi realizada uma pesquisa
exploratória no banco de dados do SINAN/MS, utilizando como limites o ano de 2013 e variáveis que contemplassem as características mais relevantes buscadas pelos autores. Resultados: Foram notificados 1.925 casos de violência sexual no RS em 2013, sendo
que 82,44% das vítimas eram do sexo feminino e 17,56% do sexo masculino. Foram relatados casos de violência sexual em todas as
faixas etárias, onde os maiores índices foram detectados naquelas que compreendem a infância e a adolescência, em ambos os sexos.
A maior parte dos casos ocorreu na residência da vítima e a maioria tinha conhecimento da identidade do agressor. Óbito foi constatado em seis casos. Conclusão: Constatou-se a referência a índices alarmantes de violência sexual no estado do RS, inclusive com
mortes decorrentes da mesma. É indispensável que se acentuem as discussões sobre a temática em todos os níveis – da mídia à academia –, esclarecendo e orientando no rompimento das barreiras que perpetuam o problema, ou seja, o silêncio das vítimas que as
impede de fazer a denúncia.
UNITERMOS: Violência Sexual, Abuso Sexual, Perfil Epidemiológico.
ABSTRACT
Background: Sexual violence is a serious public health problem due to its high prevalence and the high morbidity and mortality rates represented by physical
and psychosocial trauma resulting from it. The lack of systematic, reliable and continuous data constitutes a major obstacle to the establishment of policies
and actions to fight it. Aim: The aim of this research was to trace the epidemiological profile of cases of sexual violence reported in 2013 in Rio Grande
do Sul (RS). Methods: An exploratory survey was performed in the database of SINAN/MS, using as limits the year 2013 and variables addressing
the most relevant characteristics sought by the authors. Results: 1,925 cases of sexual violence were reported in RS in 2013, and 82.44% of the victims
were female and 17.56% male. There have been reports of sexual violence in all age groups, with the highest levels detected in those encompassing childhood
and adolescence, in both sexes. Most of the cases occurred at the victim’s residence and the majority was aware of the attacker’s identity. Death occurred in
six cases. Conclusion: We found alarming rates of sexual violence in the state of RS, including deaths resulting from it. It is crucial to emphasize that the
discussions on the subject should be enhanced at all levels – from the media to the academy – clarifying and guiding the disruption of barriers that perpetuate
the problem, i.e., the silence of the victims that prevents them from making the complaint.
KEYWORDS: Sexual violence, sexual abuse, epidemiological profile.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA VIOLÊNCIA SEXUAL NO RIO GRANDE DO SUL DOS CASOS REPORTADOS NO ANO DE 2013 Velho et al.

INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência sexual como o ato ou a tentativa de ato sexual não desejado por um dos envolvidos, em que o dominador utiliza
ameaças ou força física para reprimir a sua vítima (1). Suas
estimativas mostram que milhões de pessoas no mundo são
vítimas ou testemunhas de atos de violência sexual, os quais
afetam gravemente a saúde, a qualidade de vida e o pleno
desenvolvimento desses indivíduos (2,3,4). Esses prejuízos
incluem índices maiores de dificuldades de aprendizagem,
distúrbios comportamentais e de relacionamento, além de
associar-se ao tabagismo, consumo nocivo de álcool, depressão e problemas psicológicos, entre outros (5,6).
Embora o abuso sexual remonte à antiguidade, ele só
começou a ser objeto de estudo e de investigação de aproximadamente 45 anos atrás (1), e somente nos últimos 20
anos, houve avanços no domínio da investigação científica
na previsão de como lidar com diferentes comportamentos
e acidentes violentos (7). Em 2006, o Ministério da Saúde
(MS) deu um passo importante nesta direção através da implementação nacional do Sistema de Vigilância de Violência
e Acidentes (VIVA), o qual teve como objetivo coletar dados de serviços de vigilância por meio de um formulário de
notificação de violência doméstica, sexual, entre outros (8).
Em 2009, o componente de vigilância contínua do VIVA
foi enquadrado ao Sistema de Informação de Agravos Notificados (SINAN), padronizando a coleta dos agravos e o
envio de dados (9). Assim, com informações registradas
de forma padronizada, tornou-se possível dimensionar a
magnitude de qualquer tipo de violência no país.
Todavia, a violência sexual ainda é um grave problema
de saúde pública devido à sua alta prevalência e aos elevados índices de morbimortalidade sobrepostos por traumas
físicos e psíquico-sociais resultantes. A atual falta de dados sistemáticos, confiáveis e contínuos constitui um dos
principais obstáculos para o estabelecimento de políticas e
ações para combatê-la (3). Apenas no ano de 2009, o estado de São Paulo, Brasil, notificou 4.085 denúncias de abuso
contra crianças e adolescentes menores de 15 anos, o que
representou 29,1% de todas as notificações no respectivo
ano (3). Frente à alta prevalência e aos prejuízos psicossociais causados pela violência sexual, somado aos dados
ainda insuficientes na literatura que abordem de maneira
consciente esse problema, o objetivo deste artigo foi traçar
o perfil epidemiológico dos casos de violência sexual notificados em 2013 no Rio Grande do Sul (RS).

MÉTODOS
Trata-se de um estudo exploratório descritivo, de abordagem quantitativa, através da busca ativa dos dados pretendidos na plataforma on-line do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN) do MS, onde são
disponibilizadas as informações relativas às doenças e aos
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agravos de notificação compulsória para o país, a exemplo
das violências interpessoais ou autoprovocadas, acidentes
de trabalho e algumas doenças infectocontagiosas. No portal do SINAN, há tabulações dos dados referentes a todos
os estados brasileiros, sendo que tais informações são coletadas em qualquer ponto de atendimento em saúde, quer
seja público ou privado, por um profissional de saúde, em
fichas padronizadas elaboradas pelo próprio MS, em que se
recrutam questões relevantes ao agravo que está sendo notificado. As fichas são encaminhadas para um centro epidemiológico gestor que se responsabiliza em inserir os dados
na plataforma do MS, tornando tais informações acessíveis
a qualquer pessoa. Cabe salientar que em nenhum momento são fornecidas informações que possam revelar a identidade do indivíduo/vítima. No portal, os dados podem
ser cruzados entre si e várias análises objetivas podem ser
quantificadas. Ainda, é possível conhecer a epidemiologia
dos agravos e das doenças em nível dos estados e até mesmo de cada município do país.
Esta pesquisa se concentrou em, primariamente, conhecer e descrever o perfil de notificação da violência sexual no estado do Rio Grande do Sul (RS), através da seleção das seguintes categorias: a) Perfil da vítima: sexo, faixas
etárias, raça, presença de gestações, deficiência e/ou transtornos; b) da violência em si: zona e local de ocorrência,
violências associadas, recorrência da agressão; c) Perfil do
agressor: sexo, vínculo com a vítima, uso de álcool ou drogas; d) Evolução do caso. Foram realizadas duas coletas,
sendo que a primeira se deu no mês de março de 2014 e a
segunda no mês de setembro de 2014. Optou-se por fazer
duas coletas a fim de que os dados pudessem ser ratificados
ou até mesmo corrigidos, se fosse necessário. A partir de
então, procedeu-se a uma análise descritiva de frequências.

RESULTADOS
Foram notificados 1.925 casos de violência sexual no
RS em 2013, sendo que 82,44% (1.587 pessoas) eram do
sexo feminino e 17,56% (338 pessoas) do sexo masculino. Foram relatados casos de violência sexual em todas
as faixas etárias preestabelecidas pela ficha de notificação,
sendo que os maiores índices foram detectados nas faixas
que compreendem a infância e a adolescência, para ambos
os sexos. A Tabela 1 traz a distribuição das percentagens
em faixas etárias. Foram registrados 81 casos de violência
sexual em gestantes, representando 6,96% do total de mulheres consideradas em idade fértil (1.164 mulheres entre
as faixas etárias de 10-49 anos). Todas as gestantes foram
enquadradas em um dos três trimestres de gestação ou tinham a idade gestacional ignorada, sendo que os maiores
percentuais foram encontrados naquelas que estavam no
primeiro e terceiro trimestres de gestação, contabilizando
26 e 29 mulheres, respectivamente.
Em 1.875 (97,40%) fichas de notificação foi identificada a raça da vítima. A grande maioria pertencia à raça
5
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Tabela 1. Distribuição dos casos de violência sexual conforme sexo
e faixa etária
Faixa etária da
vítima

Feminino
nº abs. (%)

Masculino
nº abs. (%)

Total
nº abs. (%)

Menores de 1 ano

21 (1,09%)

7 (0,36%)

28 (1,45%)

1 – 4 anos

137 (7,12%)

71 (3,69%)

208 (10,81%)

5 – 9 anos

327 (16,99%)

155 (8,05%)

482 (25,04%)

10 – 14 anos

564 (29,30%)

79 (1,10%)

643 (33,40%)

15 – 19 anos

215 (11,17%)

17 (0,88%)

232 (12,05%)

20 – 29 anos

143 (7,43%)

3 (0,15%)

146 (7,58%)

30 – 39 anos

70 (3,64%)

3 (0,15%)

73 (3,79%)

40 – 49 anos

69 (3,58%)

1 (0,05%)

70 (3,63%)

50 – 59 anos

29 (1,15%)

1 (0,05%)

30 (1,56%)

60 – 69 anos

8 (0,41%)

1 (0,05%)

9 (0,46%)

70 – 79 anos

3 (0,15%)

0 (0,00%)

3 (0,15%)

80 anos ou mais

1 (0,05%)

0 (0,00%)

1 (0,05%)

Total

Tráfico de seres humanos

3

Trabalho infantil

10

Envenenamento

18

Enforcamento

31

Arma de fogo

37

Negligência/Abandono

71

Uso de objetos contundentes

99

Tortura

106

Outra forma não relatada

221

Ameaça

728

Violência psicológica
Força corporal e/ou
espancamento

806
898
0

200

400

600

800

1000

Número de relatos

Gráfico 2. Vínculo do agressor com a vítima

1.587 (82,44%) 338 (17,53%) 1.925 (99,97%)
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Gráfico 3. Violências associadas à violência sexual

Gráfico 1. Número de casos por raça

branca, seguida da parda e preta, conforme o Gráfico 1.
Ainda relacionado ao perfil da vítima, constatou-se que 191
delas (9,92%) possuíam algum tipo de deficiência física e/
ou transtorno de ordem mental, os quais não são especificados no serviço de notificação.
Ao estudar as condições da agressão, verificou-se que
82,50% dos abusos ocorreram em zona urbana, contrastando com 10,38% em zona rural ou zona periurbana,
sendo o restante ignorado. Das 1.812 fichas em que foi
preenchido o local do acontecido, 1.287 (71,03%) traziam
a própria residência da vítima como local de abuso. Outros lugares, como via pública, habitações coletivas, bares,
escolas, indústrias, construções e outros, também pontuaram, porém não de forma tão alarmante quanto à destacada anteriormente. A recorrência do quadro de abuso foi
6

encontrada em 880 casos, sendo mais expressiva nas faixas
etárias entre 10 e 14 anos (37,39%) e entre cinco e nove
anos (27,84%). Em 407 casos, a informação foi ignorada
ou não descrita no sistema de dados coletados.
O perfil do agressor também foi traçado: verificou-se
que 92,31% eram do sexo masculino, enquanto que apenas
2,39% eram do sexo feminino. Em 50 casos (2,60%), as vítimas sofreram abusos por indivíduos de ambos os sexos e em
2,70% dos casos, o sexo do agressor foi ignorado. Ao investigar a identidade do agressor, em apenas 282 casos (14,65%)
tratava-se de um desconhecido. No Gráfico 2, pode-se constatar, em números absolutos de relatos, o tipo de vínculo
que o agressor tinha com a vítima. Em 518 relatos (26,90%),
havia suspeita de que o agressor houvesse feito uso de álcool
e/ou outras substâncias e, em 615 casos (31,95%), não havia
essa suspeita. Foi ignorada ou não foi preenchida a informação em 58,85% das fichas de notificação.
Houve registro de outros tipos de violência associadas
à sexual em muitos dos casos, sendo essas de ordem física, psíquica e/ou social. No Gráfico 3, demonstram-se as
frequências dos tipos e meios de violência mais relatados.
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Cabe salientar que os números não são referentes a um
caso individualmente, já que há relatos de vítimas que sofreram mais de um tipo de agressão.
De todos os casos notificados, 834 se confirmaram,
972 se encerraram como provável de terem ocorrido, 22
foram descartados, ou seja, houve provas de que não existiu violência sexual, e 97 casos se tornaram inconclusivos.
Óbito foi constatado em seis casos, três no sexo feminino
e três no sexo masculino. Dois dos óbitos do sexo feminino ocorreram na faixa entre cinco e nove anos, enquanto
que a terceira morte se deu em uma mulher entre 50 e 59
anos. Nenhuma dessas vítimas tinha deficiência física e/
ou transtorno mental diagnosticado. Todos os óbitos ocorridos no sexo masculino se deram em crianças abaixo de
quatro anos, sendo que uma delas possuía menos de um
ano. Deficiência física e/ou transtorno mental dessas vítimas não foram pesquisados.

DISCUSSÃO
A maioria dos estudos que analisam as violências em
geral tem como objeto, principalmente, a violência física.
Tal fato ocorre, possivelmente, por se tratar de uma temática mais amplamente difundida e muito presente no Brasil
e porque as suas consequências podem ser mais bem mensuradas (10). A violência sexual aparece nos relatos quase
sempre em menor frequência do que outros tipos de violência, como a física e a psicológica (3,10,11,12), fato este
que pode ser devido às subnotificações. Essas podem ser
traduzidas pelas menores taxas de procura pelos serviços
de saúde, onde tais casos seriam registrados.
Os dados encontrados nessa pesquisa evidenciam que
o sexo feminino foi o mais acometido, corroborando com
os achados de outros estudos e autores (4,6,13), o que pode
ser explicado pelas próprias questões de gênero, as quais
subjugam a mulher a objeto sexual. Além disso, casos de
violência que acometem o sexo masculino possivelmente
sejam mais difíceis de serem percebidos pelos profissionais
(14), ou porque, muitas vezes, nem chegam aos serviços de
saúde. Também se constatou que crianças e adolescentes
se enquadravam nas faixas etárias mais acometidas, conforme também foi encontrado em outras pesquisas (6,15),
revelando que as populações retrocitadas seriam alvos mais
fáceis pela impossibilidade de defesa. Dados da Polícia Civil – Secretaria da Justiça e da Segurança do Estado do Rio
Grande do Sul de janeiro a julho de 2004 apontam que, de
525 crianças vítimas de violência, 333 (63,43%) estavam
relacionadas à violência sexual.
Embora bem mais raros, os estudos em gestantes e em
pessoas com deficiência e/ou transtorno de ordem mental
possuem resultados divergentes quanto às prevalências da
violência sexual (16,17,18), possivelmente por se tratarem
de estudos isolados, retratando apenas as características locais, não se podendo, portanto, avaliar comparativamente
os dados obtidos neste estudo. Todavia, sabe-se que em
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ambas as condições, pela situação de fragilidade, os tornariam mais vulneráveis.
Contrariando o encontrado em outros estudos (19,20),
a raça branca foi, em número absoluto, a mais acometida.
Tal fato pode ser justificado pela maior proporção desta
raça no RS, pautado pelos eventos históricos da imigração
nessa região do país. Ainda em números absolutos, a zona
urbana obteve os maiores índices. Embora os estudos encontrados não apontem que, isoladamente, a área rural seja
mais acometida, quando a mesma está associada a fatores
socioambientais de vulnerabilidade, como pobreza e baixo
nível cultural, ela passa a ser mais prevalente se comparada às áreas urbanizadas (21,22). Contudo, se for feita uma
proporção entre o número total de casos e o número total
de habitantes de cada zona (urbana, periurbana e rural),
provavelmente os maiores índices sejam encontrados na
zona rural, já que os mesmos, em nosso meio, estão intrinsicamente vinculados aos fatores socioambientais supracitados, como demonstrado nos estudos (22). Vários artigos
descreveram que os atos de violência ocorreram em sua
maior proporção na residência da vítima (12,13,14), o que
também foi constatado nesta pesquisa.
O mapa da violência contra a mulher de 2012 no Brasil (23) demonstrou que não só a violência sexual, mas os
demais tipos de violência ocorriam, preferencialmente, na
casa da vítima, o que demonstra ser um fator concordante
na maioria das pesquisas que tratem de mulheres adultas ou
crianças (12,13,14).
Com referência às características do agressor contra
mulheres e crianças, verificou-se que a quase totalidade dos
casos foi provocada por homens, ratificando outros achados da literatura (24,13). É importante citar nesse contexto
que a assimetria de gênero verificada na educação de meninos e meninas, homens e mulheres, ainda é alta e vigente
em nosso país (6,13,14,25,26). A maior parte dos agressores era conhecida da vítima, sendo que amigo/conhecido,
cônjuge, padrasto, pai e mãe foram os mais frequentemente
identificados. As notificações que assinalaram o item “Outro Vínculo” denotavam vínculos que não se enquadravam
naqueles preestabelecidos pela ficha do SINAN, a exemplo
de avós, tios, vizinhos, entre outros. Esse contexto assustador de que a violência sexual se dá dentro de relações
interpessoais já existentes está bem consolidado nas pesquisas sobre a violência sexual (6,13,14,24), e demonstra a
distorção que a sociedade mantém em relação a esse tipo
de violência, quando relaciona habitualmente a imagem
do agressor a um estranho (27). Nos casos de crianças e
adolescentes, o agressor com vínculo acaba se valendo da
relação de confiança que a vítima deposita nele para efetuar
seus atos de violência (4,13,24,27).
A suspeição de uso de álcool ou drogas pelo agressor
foi pouco evidenciada neste trabalho, se opondo à frequente associação do uso dessas substâncias não só com a violência sexual como em outras categorias de violência (13).
Talvez isso se deva ao fato de que, em muitas das notificações, o item não tenha sido preenchido devidamente ou te7
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nha sido ignorada a informação, ou até mesmo porque, em
algumas situações, a própria vítima não soube relatar. No
entanto, reafirma-se que a vinculação das duas realidades –
drogas, álcool e violência – é muito presente, sendo que as
duas primeiras configuram-se como gatilhos da terceira, na
maior parte das ocorrências (28).
O fato de que a violência sexual praticamente nunca se
dá isoladamente, que geralmente se acompanha de outras
violências, sejam elas físicas ou psicológicas (6), pode ser
reafirmado neste estudo através da comprovação, em números absolutos de relatos, que um grande número de vítimas foi enquadrado em outra espécie de violência. A força
corporal e/ou espancamento, a violência psicológica e a
ameaça despontaram em números e, muitas vezes, há ainda
uso de instrumentos para intimidar a vítima e/ou torturá-la. Um estudo apresentado na Reunião Internacional de
Violência, em 2000, sobre os aspectos biopsicossociais da
violência contra a mulher, apontou a arma de fogo como
objeto mais utilizado (24,26) e, embora esse instrumento
não seja o mais prevalente neste estudo, ele aparece nos
relatos e, possivelmente, seria a primeira, caso fossem separados os objetos pérfuro-cortantes, objetos contundentes e
objetos quentes, os quais foram contabilizados juntos.
A recorrência de agressões de cunho sexual se deu em
um número bem expressivo de casos, essencialmente em
faixas etárias mais suscetíveis e, lamentavelmente, levaram
à morte em alguns casos, o que assinala um fato de rudeza,
selvageria e incivilidade, indescritíveis.
Algumas limitações deste estudo se devem à possibilidade de a violência sexual estar subestimada, por ocasião
das subnotificações (3,13,14). Isso pode relacionar-se a fatores sociais, como o temor, a invisibilidade e a discriminação que giram em torno da questão (12,13), às condições
relativas do próprio agressor que, além de manter vínculo
afetivo, mantém as vítimas sob o silêncio por diversos tipos de ameaças (4,12). Outro fator pode ser o incipiente
processo de notificação compulsória no Brasil, pois, em
países com sistemas implantados há mais de três décadas,
como os Estados Unidos, os índices de violências encontrados nas faixas pediátricas são mais expressivos que os
aqui constatados (9). Além disso, há interferência na qualidade da informação das notificações, já que vários campos
das fichas não foram devidamente preenchidos ou mesmo há a ausência de registros. Essas falhas na informação
prejudicam o conhecimento mais detalhado do fenômeno,
interferindo nas ações de planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde no país. Assim, possivelmente, os dados sobre essa violência aqui retratados
podem não traduzir a realidade da situação.

CONCLUSÃO
Constatou-se a referência a índices alarmantes de violência sexual no estado do RS, inclusive com mortes provocadas pela mesma, em pessoas de tenras idades. Verificou8

-se a possibilidade dos dados serem, ainda, subestimados,
pois muitas fichas continham um preenchimento inadequado. Assim, é indispensável que se acentuem as discussões
sobre a temática em todos os níveis – da mídia à academia
–, esclarecendo e orientando no rompimento das barreiras
que perpetuam o problema, ou seja, o silêncio das vítimas
que as impede de fazer a denúncia pelo medo das ameaças
geradas pelo agressor. É preciso ter sempre em mente que
a dinâmica desta forma de violência é complexa, envolvendo uma rede entrelaçada de aspectos familiares, físicos, psicológicos, sociais e legais.
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Estilo de vida de estudantes de Medicina de
uma universidade do sul de Santa Catarina
Lifestyle of medical students of a university in south Santa Catarina
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Betine Pinto Moehlecke Iser4, Thaís Nazario Menegaz1

RESUMO
Introdução: Grande parte do estilo de vida é estabelecida enquanto jovem, podendo ter influências no bem-estar do futuro adulto.
Determinar os estilos de vida dos universitários se faz necessário para intervir sobre eles de forma adequada em estratégias preventivas para os mesmos. Objetivo: Este artigo teve como objetivo analisar o estilo de vida geral e de acordo com nove domínios de
estudantes de Medicina. Métodos: Estudo transversal, observacional, com alunos de Medicina da Unisul, matriculados da primeira à
décima fase. Foram utilizados dois questionários: Estilo de vida Fantástico e dados sociodemográficos. Resultados: Foram avaliados
375 alunos com média de idade 22,1±3,3 anos. Os escores médios no questionário Estilo de Vida Fantástico variaram entre 58,3 e
77,5 pontos. Os domínios de maior e menor pontuação foram “Família e amigos” e “Atividade física”, respectivamente. Quanto ao
uso de drogas, notou-se que os que não faziam uso de drogas possuíam um escore médio no Questionário Fantástico maior do que
aqueles que utilizavam (p<0,001). Conclusão: Com os achados do presente estudo, pode-se concluir que a maior parte dos alunos
apresentou qualidade de vida “Boa” ou “Muito boa”, e que os domínios de maior e menor pontuação foram “Família e amigos” e
“Atividade física”, respectivamente.
UNITERMOS: Estilo de Vida, Estudantes de Medicina, Inquérito de Saúde.
ABSTRACT
Introduction: Much of our lifestyle is established at a young age and may have influences on the well-being of the future adult. Determining the lifestyles
of university students is necessary to intervene and implement effective preventive strategies. This article aimed to analyze medical students’ general lifestyle
and according to nine domains. Methods: A cross-sectional observational study with medical students of Unisul enrolled from the first to the tenth phase.
Two questionnaires were used: Fantastic Lifestyle and sociodemographic data. Results: 375 students with mean age of 22.1 ± 3.3 years were evaluated.
Mean scores on the Fantastic Lifestyle questionnaire ranged from 58.3 to 77.5 points. The highest and lowest score domains were “Family and friends”
and “Exercise”, respectively. As for drug use, those who did not use drugs had an average higher score in the Fantastic Questionnaire than those who did (p
<0.001). Conclusions: From the findings of this study, it can be concluded that most of the students presented a “Good” or “Very good” quality of life,
and that the domains with the highest and lowest scores were “Family and friends” and “Exercise”, respectively.
KEYWORDS: Lifestyle, Medical Students, Surveys and Questionnaires.
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INTRODUÇÃO
O anseio de um estilo de vida (EV) saudável e de
bem-estar é um desejo tão antigo quanto a humanidade.
A aspiração pela boa qualidade de vida, felicidade, prazer
e satisfação das necessidades passou a ser um dos fatores
mais importantes da saúde da população (1). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o EV caracteriza-se
por identificáveis padrões de comportamento, os quais
são determinados pela interação de papéis pessoais, influências sociais e as condições de vida socioeconômicas
e ambientais. Assim, o estilo de vida reproduz um efeito profundo na saúde das pessoas, além de relacionar-se
com diversos aspectos que refletem as atitudes, as oportunidades e os valores na vida dos seres humanos (2).
Existem fatores do estilo de vida que podem afetar a saúde tanto de forma positiva quanto negativa. Os ditos fatores
negativos modificáveis são os que afetam negativamente o
estilo de vida, porém pode-se ter controle sobre os mesmos. São exemplos desses álcool, fumo, drogas, sedentarismo e estresse. Há ainda os fatores que, se ministrados de
maneira correta, contribuem positivamente para um modo
de vida saudável, como atividade física, alimentação e comportamento preventivo. Esses também podem prevenir a
ocorrência de agravos e doenças não transmissíveis à saúde,
como neoplasias, hipertensão arterial e cardiopatias (3,4).
Embora existam muitas evidências sobre comportamentos que favorecem um estilo de vida saudável, de modo geral, a população ainda apresenta hábitos de vida muito diferentes do que se relata como ideal. No Brasil, a prevalência
de adultos jovens saudáveis gira em torno de 8,0% (5).
Grande parte do estilo de vida é firmada e estabelecida
enquanto jovem, podendo ter influências no bem-estar e
na saúde do futuro adulto e idoso. Desta forma, os universitários tornam-se um grupo suscetível à adoção de comportamentos adequados e/ou inadequados para a saúde,
pois, com a entrada no ensino superior, ocorrem questionamentos sobre crenças, valores e atitudes empregados
pela família no processo de educação. Tais questionamentos podem se tornar reflexo de um novo comportamento,
o qual poderá determinar positiva ou negativamente o estado de saúde deste indivíduo (6).
Neste contexto, conhecer o que determina os estilos
de vida e comportamentos dos jovens universitários se faz
necessário para poder intervir de maneira adequada em estratégias preventivas para os mesmos. Portanto, o objetivo
deste estudo foi analisar o estilo de vida geral e de acordo
com nove domínios: família e amigos; atividade física; nutrição; tabaco e tóxicos; álcool; sono, cinto de segurança,
estresse e sexo seguro; tipo de comportamento; introspecção; trabalho, de estudantes de Medicina.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo observacional, descritivo do tipo
transversal, que avaliou estudantes de Medicina da UniverRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 10-15, jan.-mar. 2018

sidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Foram incluídos
os alunos com 18 anos ou mais, matriculados no primeiro
ao décimo semestre do curso, que aceitaram participar no
estudo, após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Foram excluídos os indivíduos que apresentaram alguma condição física que impossibilitasse responder o questionário autoadministrado. Os acadêmicos que não preencheram por completo os questionários foram considerados
perdas amostrais. As informações foram coletadas conforme o preenchimento voluntário, individual e anônimo dos
questionários, aplicados entre agosto e novembro de 2015,
nas unidades de ensino da instituição.
Este trabalho está de acordo com a Resolução CNS
466/12 e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da instituição sob o número CAAE: 48116815.4.0000.5369.
O instrumento de coleta de dados para determinação
do estilo de vida foi o questionário autoadministrado “Estilo de Vida Fantástico”, da Associação Canadense de Fisiologia, traduzido para o português e validado para adultos
jovens brasileiros. O instrumento contém 25 indicadores,
divididos em nove domínios: 1) família e amigos; 2) atividade física; 3) nutrição; 4) tabaco e tóxicos; 5) álcool; 6)
sono, cinto de segurança, estresse e sexo seguro; 7) tipo de
comportamento; 8) introspecção; 9) trabalho (7).
As questões estão dispostas nas formas de escala de Likert, sendo que 23 possuem cinco opções de resposta (quase nunca, raramente, algumas vezes, com relativa frequência, quase sempre) e duas são dicotômicas (quase nunca e
quase sempre). As alternativas são dispostas em colunas
para facilitar a sua codificação, e a alternativa da esquerda
é sempre a de menor valor ou de menor relação com um
estilo de vida saudável. A codificação das questões é realizada por pontos, da seguinte maneira: zero para a primeira
coluna, 1 para a segunda coluna, 2 para a terceira coluna, 3
para a quarta coluna e 4 para a quinta coluna. As questões
que só apresentam duas alternativas pontuam: zero para a
primeira coluna e 4 pontos para a última coluna. A soma
total dos pontos permite chegar a um escore total que classifica os indivíduos em cinco categorias: “Excelente” (85 a
100 pontos), “Muito bom” (70 a 84 pontos), “Bom” (55 a
69 pontos), “Regular” (35 a 54 pontos) e “Necessita melhorar” (0 a 34 pontos). O recomendável é que os acadêmicos atinjam, pelo menos, a classificação “Bom”, sendo que,
quanto maior o escore alcançado, menor a necessidade de
mudanças no estilo de vida (7).
Além das variáveis que compõem o instrumento “Estilo de Vida Fantástico”, o questionário autoaplicado incluiu
características sociodemográficas como sexo, idade e estado civil dos estudantes, além do semestre do curso e se
reside com a família.
Para indivíduos que responderam positivamente ao uso
de tabaco e tóxicos no questionário Fantástico, foram investigados, com mais detalhes, o tipo de droga utilizada,
tempo e frequência de uso e fatores relacionados à iniciação do uso (uso por familiares, amigos próximos e/ou co11
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legas de quarto, início do uso após entrada na faculdade).
O uso de drogas de forma diária, semanal, quinzenal ou
mensal foi considerado uso rotineiro.
Os dados obtidos por escrito foram inseridos e analisados por meio do programa Epi Info 3.5.4. A análise de
dados seguiu as recomendações do estudo de validação do
instrumento “Estilo de Vida Fantástico”, no qual foram
atribuídos pontos conforme as respostas fornecidas, em
uma escala Likert de cinco pontos (7).
As variáveis quantitativas foram descritas por meio de
medidas de tendência central e dispersão dos dados. As variáveis qualitativas foram descritas por meio de frequência
absoluta e percentual. As diferenças entre subgrupos foram testadas pelo teste de Qui-Quadrado para comparação de proporções e diferenças de médias pelo teste t de
Student, ou equivalentes não paramétricos, conforme adequação dos dados. Foram considerados estatisticamente
significativos valores de p<0,05.

RESULTADOS
De um total de 375 alunos avaliados, 57 foram considerados perdas amostrais por não terem preenchido por
completo os questionários. Assim, o presente estudo foi
formado por 318 estudantes de Medicina: 191 (60,1%) do
sexo feminino e 127 (39,9%) do sexo masculino. A média
de idade foi 22,1±3,3 anos. Dos acadêmicos avaliados, 307
(96,5%) eram solteiros, 6 (1,9%) casados e 5 (1,6%) consideravam-se estar em outra situação de relacionamento.
A maioria dos entrevistados, 235 (73,9%), residia longe
de seus familiares, e apenas 83 (26,1%) viviam com suas
famílias. Do primeiro grupo, 168 (71,5%) moravam sozinhos, 49 (20,9%) dividiam moradia com amigos ou colegas
e os 18 (7,6%) restantes residiam com irmãos, namorado/a,
noivo/a ou outro parente.
A quantidade média de acadêmicos participantes em
cada semestre avaliado foi de 31,8±6,5, sendo que a 4ª e
9ª fases foram as que tiveram maior e menor participação,
com 39 e 15 alunos, respectivamente.
Os escores no questionário Estilo de Vida Fantástico,
em geral, variaram entre 58,3 e 77,5 pontos, o que classificou os indivíduos avaliados entre as categorias “Bom” e
“Muito bom”. Em relação ao sexo, observou-se um escore
médio de 66,9±9,7 para o sexo masculino e de 68,6±9,4
para o feminino (p=0,09). Considerando-se a idade, notou-se uma média de 69,0±9,4 pontos para idades menores ou
iguais à média (=ou<22 anos) e 66,2±9,6 para maiores que
a média (>22 anos) (p=0,005).
Quanto às outras características pessoais avaliadas neste
estudo, como semestre, estado civil, e se reside ou não com
a família, as mesmas não se mostraram relevantes para o
estilo de vida (p>0,05).
A Tabela 1 representa a pontuação média obtida pelos estudantes em cada um dos domínios do questionário,
além da porcentagem que esta pontuação representa do to12

Tabela 1. Pontuação média dos domínios do questionário Estilo de
Vida Fantástico e percentual em relação ao total
Domínios

Média (%)

Desvio-Padrão

Família e amigos

6,9 (86,7)

1,4

Atividade física

3,1 (39,3)

2,3

Nutrição

7,5 (63,0)

2,5

Cigarro e drogas

13,0 (81,8)

2,7

Álcool

9,0 (75,0)

2,5

Sono, cinto de segurança, estresse e
sexo seguro

14,2 (71,2)

2,5

Comportamento

3,8 (48,0)

1,4

Introspecção

7,1 (59,6)

2,1

Trabalho

2,99 (74,7)

0,9

tal de pontos de cada domínio. Os que obtiveram maior e
menor médias percentuais foram “Família e amigos”, com
86,7%, e “Atividade física”, com 39,3%, respectivamente.
Quanto ao uso de drogas, constatou-se que 67 (21,1%)
acadêmicos utilizaram algum tipo de droga ilícita, sendo
que destes, 64 (94%) fizeram uso de maconha, droga mais
prevalente. O Gráfico 1 retrata o percentual do uso em
relação a diferentes tipos de drogas ilícitas.
Com relação à frequência do uso, 42 (62,7%) alunos afirmaram utilizar drogas experimentalmente, e os 25
(37,3%) restantes faziam uso de forma rotineira. Apenas
22 (32,8%) relataram que começaram a utilizar drogas após
a entrada na faculdade e 45 (67,2%) responderam ter iniciado antes disso. A média de idade do início do consumo
foi 17,6±2,3 anos.
Ao questionarmos sobre o consumo de drogas por pessoas próximas, 58 (86,6%) acadêmicos afirmaram que amigos ou colegas de quarto também faziam uso e 16 (23,9%)
relataram utilização por seus familiares.
Quando avaliado o uso de acordo com o sexo, observou-se que o consumo foi mais frequente no gênero masculino (p=0,001). Já em relação ao estilo de vida, percebeu-se que os estudantes que não faziam uso de drogas
possuíam um escore médio no Questionário Fantástico
maior do que aqueles que utilizavam, pontuando 69,7±8,9
e 61,4±9,2, respectivamente (p<0,001).
70
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Gráfico 1. Percentual do uso em relação a diferentes tipos de drogas
ilícitas
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DISCUSSÃO
Analisando o gênero, observou-se maior participação
de indivíduos do sexo feminino, 191 (60,1%), contra 127
(39,9%) do sexo masculino, fato corriqueiro em pesquisas de bases populacionais, assim como encontrado em
diversos estudos nacionais (8-10) e internacionais (11,12).
A maior prevalência de mulheres nos estudos pode ser
explicada pela maior participação do gênero feminino nas
universidades, não só no curso de Medicina, como também
na maior parte dos cursos de graduação. Um estudo realizado por Bonini et al, com 4 faculdades da Grande Florianópolis/SC, demonstrou que 54,74% dos ingressantes na
graduação são do sexo feminino (13).
A média de idade no estudo foi de 22,1±3,3 anos, similar a uma pesquisa observacional de corte transversal,
realizada na Faculdade de Medicina da Universidade de
Brasília, onde a média de idade encontrada também foi
22 anos (14).
Ao avaliarmos o Estilo de Vida, em geral, obtivemos
pontos que variaram entre 58,3 e 77,5, o que classificou
os acadêmicos entre as categorias “Bom” e “Muito bom”.
Resultados similares foram encontrados por Barbosa e colaboradores em um estudo que avaliou a qualidade de vida
em estudantes de Medicina no ano de 2013(9). Na pesquisa realizada por Rodriguez-Añes et al., para validação do
Questionário Estilo de Vida Fantástico para adultos jovens
brasileiros, seus dados finais também demonstraram classificações globais entre “Bom” e “Muito bom” (7).
Quando comparada qualidade de vida entre os sexos, o
gênero feminino obteve média de escores globais levemente superior ao masculino, porém sem relevância estatística
(p=0,09). Assim como encontrado por Barbosa et al. em um
estudo, já citado, que avaliou acadêmicos de Medicina (9).
No que diz respeito à idade dos acadêmicos avaliados, os
mais jovens obtiveram uma média superior no escore global
do Questionário Fantástico (p=0,005). Este dado demonstra que, para esta população, a idade se apresenta como um
aspecto relevante na qualidade de vida global. Ao estudar
acadêmicos da Universidade Estadual de Goiás, em 2012,
Souza e colaboradores constataram que o grupo de ingressantes apresentou escores de Qualidade de Vida superiores
em relação aos concluintes (15). Outro estudo realizado
por Alves et al., em 2010, que investigou 370 estudantes de
Medicina da cidade de Recife, também demonstrou que o
grupo de ingressantes apresentava maiores escores globais
quando comparado ao grupo de concluintes (16).
O domínio família e amigos, analisado pelo Questionário Fantástico, foi o que obteve maior relevância positiva
para a qualidade de vida, com média de 6,9 pontos (86,7%
da pontuação total). Este valor é semelhante à literatura
atual encontrada, a exemplo de um estudo já citado, realizado com acadêmicos de Medicina na cidade de São Paulo,
onde o valor médio para este segmento estudado foi de 7
pontos (87,4% do total) (9). O ambiente universitário resulta na formação de novas amizades que culminam em novo
Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 10-15, jan.-mar. 2018

tipo de integração e socialização, as quais podem ter colaborado para o alto número de estudantes que têm alguém
com quem conversar e dar e receber afeto. Nahas mostra
que um dos principais componentes para o bem-estar espiritual é o relacionamento intra e interpessoal, o que impacta fortemente na qualidade de vida do indivíduo (17).
Por outro lado, o domínio que obteve menor média,
dentre todos os campos, foi atividade física. Ao avaliar o
estilo de vida de universitários no estado do Paraná, Santos
e colaboradores também encontraram dados semelhantes,
apontando que o sedentarismo se faz presente tanto nos
alunos que ingressam quanto nos que concluem o curso
(18). A extensa carga horária da graduação unida à alta
carga de responsabilidades e à pressão pelos melhores resultados possíveis dificultam a prática de atividade física
entre os estudantes. Vivendo neste padrão, os acadêmicos
esquecem que a boa qualidade de vida exige lazer e realização de exercícios. Silva et al. chamaram a atenção para a
necessidade da prática de um estilo de vida saudável entre
os alunos e da oferta de programas de atividades físicas no
âmbito universitário (6).
Ao observarmos os domínios que avaliam álcool, cigarro e outras drogas, nota-se que os acadêmicos obtiveram altas médias, o que caracteriza uma boa qualidade de
vida, assim como encontrado em um estudo publicado em
2015, já citado nesta pesquisa (9). Ainda que este seja um
fato bastante positivo, se considerarmos os prejuízos causados pelo uso dessas drogas, não podemos descartar um
viés de amostra, pois os presentes achados vão de encontro
à maioria dos estudos que evidenciam um alto consumo
dessas substâncias entre os universitários em geral (19,20).
Nos demais domínios que analisaram comportamento,
introspecção, trabalho, nutrição, sono, cinto de segurança,
estresse e sexo seguro, os participantes apresentaram valores não tão elevados, correspondentes aos encontrados
por um trabalho já abordado anteriormente, feito com 482
estudantes de Medicina da Escola Superior de Ciências da
Santa Casa de Misericórdia (9). O âmbito universitário é
uma etapa na vida do acadêmico caracterizada por adaptações e intensas mudanças. Este período representa para
muitos o momento em que eles terão que se responsabilizar por sua própria alimentação, moradia, transporte, ritmo
de estudos, organizações diárias e relações interpessoais,
resultando em práticas que podem trazer benefícios ou danos à qualidade de vida.
Quanto ao uso de drogas, verificou-se que 67 (21,1%)
alunos utilizaram algum tipo de droga ilícita. Conforme
o II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas
Psicotrópicas no Brasil: estudo envolvendo as 108 maiores cidades do país, 22% da população já fez uso na vida
de alguma droga ilícita (21). O ingresso na universidade é um lugar que possibilita o crescimento pessoal e
profissional, e muitos jovens sofrem uma série de transformações nesse período. Mudanças no cotidiano, como
estar longe da família, busca de novas amizades, maior
independência, novas formas de lazer e interação e maior
13

ESTILO DE VIDA DE ESTUDANTES DE MEDICINA DE UMA UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA Heinzen et al.

responsabilidade frente às cobranças acadêmicas podem
influenciar na saúde do indivíduo, principalmente em relação ao uso de drogas, visto que esses fatores podem
desempenhar um papel de proteção ou de risco para o
uso destas substâncias (22).
A maconha foi a droga ilícita mais prevalente nos
acadêmicos avaliados, correspondendo a 94% das drogas utilizadas, excetuando-se álcool e tabaco. Este dado
é fomentado pela literatura nacional e internacional, a
exemplo do estudo realizado com 12.711 universitários
das cinco regiões do Brasil (8,23-25). Ela é considerada a
droga ilícita que mais facilmente adentra o âmbito universitário e a de maior uso entre os estudantes em geral e os
de Medicina. Isso pode ser explicado devido ao fato de a
maconha ser considerada uma “droga leve”, sem muitas
consequências para a saúde, diferentemente das outras
drogas ilícitas (26).
Grande parte relatou que o início do uso ocorreu
antes da entrada na faculdade (67,2%), obtendo-se uma
média de idade do início do consumo de 17,6±2,3 anos.
Martinho et al. também demonstraram que muitos estudantes de Medicina já fizeram uso de drogas, exceto álcool e tabaco, antes mesmo do ingresso na universidade
(27). Quanto à média de idade, Pereira et al. encontraram
em seu estudo que a experimentação das drogas ocorreu
mais frequentemente entre as idades de 16 a 18 anos, o
que respalda com a presente pesquisa (28). Diante desses dados, supõe-se que o início da experimentação pode
estar relacionado com diferentes aspectos que envolvem
o ambiente pré-universitário, tais como maior liberdade,
autonomia, aquisição de novas amizades, aceitação social, festas noturnas e maior sensação de independência
(29). Esses fatos ajudam a diminuir o estigma de que o
ingresso no ambiente acadêmico esteja relacionado com
a maior prevalência da introdução ao mundo das drogas.
A influência gerada pelos amigos próximos ou pessoas conhecidas é de grande importância para a entrada
ao ambiente das drogas, uma vez que 86,6% dos alunos
que relataram ter utilizado drogas ilícitas possuíam amigos
próximos ou colegas de quarto que faziam uso de drogas
concomitantemente. Chiapetti e Serbena relataram que a
maioria das histórias de uso de drogas está relacionada a
colegas, amigos ou conhecidos, e isso se reflete tanto na
introdução a esse mundo quanto a companhia frequente
para o uso dessas substâncias (30).
Quando avaliado o uso de drogas ilícitas de acordo com
o sexo, observou-se que o consumo foi mais frequente no
gênero masculino (p=0,001). Dados semelhantes foram
encontrados em uma pesquisa de âmbito nacional, já citada anteriormente, envolvendo mais de 10.000 acadêmicos
brasileiros, onde o consumo pelo gênero masculino foi superior ao feminino (p<0,05) (8). Resultados similares também foram encontrados por Sakae et al., em uma pesquisa
já abordada, realizada com estudantes de Medicina de uma
universidade do sul do Brasil (26). Moraes et al., estudando
a prevalência do uso de drogas no curso de Medicina da
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Universidade Federal do Tocantins, perceberam que o uso
de maconha também foi maior entre os homens quando
comparado às mulheres, com p<0,01(19).
Em relação ao estilo de vida, percebemos que os estudantes que não faziam uso de drogas possuíam um maior
escore médio no Questionário Fantástico do que aqueles
que utilizavam, caracterizando uma melhor qualidade de
vida e o não uso de drogas ilícitas (p<0,001). Esses dados são semelhantes aos demonstrados por Gonçalves e
Silvany Neto, em um estudo realizado na Bahia, onde o
uso de drogas, tanto atual quanto pregresso, contribuiu
negativamente na qualidade de vida. Os próprios efeitos
das drogas usadas e a possível preocupação com o caráter
ilícito das mesmas podem influenciar diretamente na má
qualidade de vida (24).
Em última análise, o curso de Medicina tem uma influência direta para a saúde do aluno, seja para hábitos
saudáveis ou não. Apesar de existir um número limitado
de estudos que avaliam a qualidade de vida do acadêmico
de Medicina, pesquisas como esta são necessárias para o
aprimoramento do ensino médico, demonstrando que iniciativas mais eficazes de promoção à saúde devem ser elaboradas ao longo de todo o curso.
Algumas limitações deste estudo devem ser mencionadas, como a possível infidedignidade de algumas informações fornecidas pelos participantes, o estudo não permitir
o estabelecimento de relações causais devido ao seu delineamento transversal e a utilização de um instrumento que tenha investigado os diferentes comportamentos
relacionados à saúde de uma única vez, em que o mais
adequado seria a utilização de um questionário para cada
domínio do estilo de vida. Cabe ressaltar que novos estudos são necessários, com o intuito de se detectar os fatores determinantes das alterações na qualidade e no estilo
de vida dos universitários.

CONCLUSÃO
Com os achados do presente estudo, pode-se concluir
que a maior parte dos alunos apresenta qualidade de vida
“Boa” ou “Muito boa”, e que os domínios de maior e menor pontuação foram “Família e amigos” e “Atividade física”, respectivamente.
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Efeito do extrato de cacau (Theobroma Cacao)
na dislipidemia de camundongos hipercolesterolêmicos
Effect of cocoa extract (Theobroma Cacao) in dislipidemia of hypercholesterolemic mice
José Antônio Dias Garcia¹, Aline Chagas Prado2, Natanny Swerts Silva3, Gabriel Martins Silva4

RESUMO
Introdução: As dislipidemias são um dos maiores fatores de risco para as doenças cardiovasculares, que são as principais causas de
morte no Brasil de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Dessa forma, pesquisas tornam-se necessárias para deixar mais
eficazes o tratamento e a prevenção dessas doenças. Objetivo: Analisar a eficácia do extrato de cacau no controle da dislipidemia.
Métodos: Os experimentos serão realizados em camundongos homozigotos para a ausência do gene do receptor de LDL (LDLr-/-).
Os camundongos serão divididos em 4 grupos experimentais (n=20). Grupo 1 receberá ração comercial por 15 dias; Grupo 2 receberá ração comercial e extrato de cacau (2g/kg); Grupo 3 receberá ração hiperlipídica; Grupo 4 receberá ração hiperlipídica e extrato
de cacau (2g/kg). Resultados e discussões: Na análise sérica dos lipídeos, observou-se a diminuição do colesterol total do grupo
S+EC em relação ao grupo S e também do grupo HL+EC em relação ao HL. Isso mostra que o extrato de cacau foi capaz tanto de
corrigir o padrão genético da dislipidemia, quanto o padrão alimentar com alto teor de gordura. Essa diminuição de níveis séricos
também foi evidenciada nos triglicerídeos. Entretanto, o aumento do HDL só foi evidenciado nos camundongos que receberam dieta
hiperlipídica, não alterando – e até diminuindo – os níveis de HDL nos camundongos com dieta convencional. Conclusão: Concluímos que o extrato de cacau pode ser um grande aliado no tratamento das dislipidemias de origem alimentar e genética e colaborar
com o prognóstico das dislipidemias.
UNITERMOS: Extrato de Cacau, Dislipidemias, Mortalidade, Flavonoides.
ABSTRACT
Introduction: Dyslipidemias are one of the main risk factors for cardiovascular diseases, which are the main causes of death in Brazil according
to the World Health Organization. Thus, research is necessary to increase the effectiveness of treatment and prevention of these diseases. Aim: To
analyze the efficacy of cocoa extract in the control of dyslipidemia. Methods: The experiments were performed in mice homozygous for the absence
of the LDL receptor gene (LDLr -/-). The mice were divided into 4 experimental groups (n = 20). Group 1 received commercial chow for 15 days;
Group 2 received commercial chow and cocoa extract (2g /kg); Group 3 received a hyperlipid diet; and Group 4 received hyperlipid diet and cocoa extract (2g/kg). Results and discussion: The serum lipid analysis showed that total cholesterol decreased in the S+CE group as compared to the S
group and also in the HL+CE group as compared to the HL group. This shows that the cocoa extract was able to correct both the genetic pattern of
dyslipidemia and the high fat dietary pattern. This decrease in serum levels was also evident in triglycerides. However, the increase in HDL was only
evident in mice receiving a high-fat diet, not changing – and even decreasing – HDL levels in mice with the usual diet. Conclusion: We conclude
that cocoa extract may be a great adjuvant in the treatment of diet-related and genetic dyslipidemias and contribute to the prognosis of dyslipidemias.
KEYWORDS: Cacao Extract, Dyslipidemias, Mortality, Flavonoids.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, de acordo com a Organização Mundial de
Saúde (2011), as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte. Relacionado a isso, as dislipidemias
são reconhecidas atualmente como um dos maiores fatores de risco modificáveis que levam a essas doenças.
Ademais, em decorrência desse processo, uma alteração
morfofuncional importante que pode acontecer é a hipertrofia ventricular esquerda.
As dislipidemias ocorrem em consequência de alterações metabólicas decorrentes de disfunções do metabolismo lipídico, que resulta em elevadas concentrações de
triglicerídeos plasmáticos, colesterol total e sua fração
LDL-C em concomitância à diminuição de valores de
HDL-C. O aumento da concentração da fração LDL-C
do colesterol favorece o aparecimento de placas de ateroma devido ao depósito lipídico na parede dos vasos.
A terapia que visa à correção das disfunções lipídicas consiste basicamente na redução do colesterol
sérico, principalmente o LDL. O tratamento pode ser
em nível comportamental (atividade física, dieta com
pouco ácido graxo e colesterol, abolição do fumo) ou
com prescrição de medicamentos. A utilização de estatinas com sequestradores de ácidos biliares ou ezetimiba pode ser eficaz para que o valor de LDL-C alcance o
estabelecido pelas diretrizes. Além disso, embora seus
efeitos estejam associados à miopatia e à toxicidade hepática, o uso concomitante de estatina com fibratos é
eficiente para aumentar os níveis de HDL-C e reduzir
os de colesterol.
Dessa forma, para minimizar os custos e os efeitos
colaterais do tratamento medicamentoso, há, atualmente, uma constante busca por fitoterápicos que auxiliam
na correção das taxas lipídicas e, como consequência,
melhoram o prognóstico das doenças cardiovasculares.
Como exemplo, há evidências de que o consumo de extrato de cacau (theobroma cacao) está associado à diminuição da mortalidade cardiovascular. Portanto, o presente
estudo tem como justificativa apurar a eficácia do extrato
de cacau no controle da dislipidemia, hipertrofia ventricular esquerda e aterosclerose.

OBJETIVOS
Objetivos gerais

Avaliar o efeito do extrato de cacau na dislipidemia de
camundongos dislipidêmicos.
Objetivos específicos

Determinar o efeito do extrato de cacau nos níveis
séricos de colesterol, suas frações e triglicerídeos nos
camundongos.
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REFERENCIAIS TEÓRICOS
Dislipidemias

De acordo com Xavier (1), as dislipidemias são distúrbios metabólicos resultados de alterações em qualquer fase
do metabolismo lipídico, que repercutem nos níveis séricos
das lipoproteínas. Consistem em elevadas concentrações de
triglicerídeos plasmáticos, colesterol total e sua fração LDL-C, associadas à diminuição nos valores de HDL-C, aumentando a probabilidade do desenvolvimento de doenças cardiovasculares (1-2). Dentre essas doenças, a aterosclerose e a
hipertrofia ventricular esquerda (HVE) possuem notoriedade no risco de morbimortalidade cardiovascular.
As dislipidemias primárias (sem causa aparente) podem
ser classificadas genotípica ou fenotipicamente. Na classificação genotípica, as dislipidemias se dividem em monogênicas e poligênicas, as quais são causadas por mutações em um
só gene ou associações de múltiplas mutações, respectivamente (3). Na classificação fenotípica, podem ser classificadas em hipercolesterolemia isolada, hipertrigliceridemia isolada, hiperlipemia mista e nível plasmático de HDL-C baixo.
Além disso, há as dislipidemias secundárias, que podem ser
causadas por hipotireoidismo, diabetes mellitus, obesidade, alcoolismo, corticosteroides, entre outros fatores (4).
Na avaliação laboratorial das dislipidemias, o perfil lipídico é avaliado de forma clínica e laboratorialmente pela
classificação fenotípica de Friedrickson, Lees e Levy, no
qual são determinados os níveis de colesterol total, fração
de HDL-C e dos triglicerídeos (5). Para calcular o nível de
LDL-C, é utilizada a fórmula de Friedwald expressa por
LDL-C= CT – HDL-C – TG/5 para valores de TG menores que 400 mg/dL (4).
Quando os valores de LDL-C estão acima de 190mg/
dL e o de TG está acima de 500 mg/dL, as dislipidemias
são consideradas graves (6).
A razão LDL-apo-B/LDL-colesterol está frequentemente aumentada em pessoas obesas. Além disso, essa alteração do perfil metabólico é ainda mais comum em obesos
com acúmulo de gordura intra-abdominal, o que aumenta
o risco de doenças cardiovasculares (7).
Dislipidemias e consequências

É sabido que a mortalidade associada à obesidade decorre de alterações no sistema cardiovascular (7). Dessa
forma, foi reconhecido que a obesidade é um fator de risco
independente para ocorrência de doenças cardiovasculares.
Além disso, nota-se que a faixa etária de 45 a 64 anos e
cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Curitiba, Campo
Grande e Porto Alegre, apresentam valores elevados, sobretudo entre as mulheres. Segundo o National Cholesterol
Education Program dos EUA, os principais fatores de risco
para o desenvolvimento da doença cardiovascular são: idade (>45 anos para homens e >55 para mulheres), história
familiar de doença cardiovascular prematura, hipertensão
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arterial sistêmica, obesidade, tabagismo, diabetes, estresse e
aumento dos níveis de colesterol total (7).
Dentre os principais processos envolvidos nas doenças
cardiovasculares, estão as placas de ateroma, as quais são
manifestações da aterosclerose, doença inflamatória crônica e progressiva que resultam múltiplas respostas específicas que geram obstrução arterial (8). A aterosclerose é uma
afecção resultante do acúmulo focal de lipídeos, hidratos
de carbono, sangue e produtos sanguíneos, tecido fibroso e
depósito de cálcio (9).
A resposta inflamatória pode produzir uma alteração
no efeito do movimento de lipoproteínas nas artérias.
Através de mediadores da inflamação como TNF-a , IL-1
e M-CSF, há um aumento da ligação de LDL (lipoproteína de baixa densidade) ao endotélio e transcrição de gene
para receptor de LDL. Após a ligação aos seus receptores,
a LDL modificada dá início a uma série de eventos intracelulares, que incluem a indução de uroquinase e citocinas
inflamatórias como IL-1. Desse modo, é formada uma
sucessão de consequências de inflamação e modificação
de lipoproteínas (10).
A LDL modificada é originada da oxidação, da glicação
ou de outros processos que alteram sua composição química, estando aumentada em indivíduos hipercolesterolêmicos, diabéticos e naqueles com doença isquêmica cardíaca. Esses mecanismos estão ligados ao estresse oxidativo,
em que acontece uma intensa formação de radicais livres
(11). Isso gera compostos lipídicos e proteicos capazes
de interagir com macrófagos, contribuindo para a resposta inflamatória presente na aterosclerose (12). Além disso, o LDL pode ajudar a expandir a resposta inflamatória
por estimular a replicação de monócitos para a lesão (10).
A LDL normalmente não é captada pelos macrófagos com
velocidade suficiente para formar células espumosas. Mas
esse processo pode ocorrer se a molécula de LDL estiver
intensamente modificada (highly OX-LDL) (13).
Além dos efeitos aterogênicos, a LDL modificada pode
inibir a produção de óxido nítrico, que possui capacidade
vasodilatadora e antiaterogênica (13). Isso também pode
gerar a perda da integridade endotelial (14).
A presença de dislipidemias concomitante ao excesso
de peso, principalmente acúmulo de gordura na região abdominal, está associada a um maior risco de doença aterosclerótica. Através da medida da circunferência da cintura,
é possível identificar portadores de obesidade androgênica.
O risco é grande quando a medida da cintura é maior que
88 cm em mulheres e maior que 102 cm nos homens (4).
Outra alteração que pode ser consequência da dislipidemia é a hipertrofia ventricular esquerda (HVE). Segundo
Kempf e Wollert (15), a hipertrofia provocada por sobrecarga hemodinâmica pode levar a um quadro de hipertrofia
fisiológica ou patológica. O que difere a fisiológica da patológica, a princípio, é a duração da sobrecarga hemodinâmica. Na hipertrofia patológica, há alterações que influenciam nas proteínas contráteis, canais iônicos e têm como
consequência déficit na função contrátil. Já na hipertrofia
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fisiológica, a função cardíaca está normal e não há associação com o desenvolvimento de insuficiência cardíaca (16).
Tratamentos convencionais

Dietas com poucas gorduras saturadas associadas a exercícios físicos diminuem colesterol total, LDL-C e TG em
7-18%, 7-15% e 4-18%, respectivamente, e aumentam o
HDL-C em 5 a 14% (17). Dessa forma, as alterações de estilo de vida são importantes para pessoas com dislipidemias.
Entretanto, essas intervenções nem sempre são suficientes e
faz-se necessário um tratamento farmacológico (18).
Um dos medicamentos utilizados no controle das dislipidemias são as estatinas, que são inibidores estruturais da
3-hidroxi-3-metilglutaril CoA redutase (HMG-CoA), enzima que limita a biossíntese hepática de colesterol. Como
resultado, há upregulation dos receptores de LDL que levam
à diminuição dos níveis de LDL-C (19). O estudo POSCH
demonstrou que o efeito redutor de LDL-C através de bypass
ileal parcial foi semelhante ao tratamento com estatina (18).
O efeito predominante das estatinas é verificado sobre
os níveis de LDL-C, mas reduz também TG e aumenta
modestamente o HDL-C. Embora a eficácia na redução
do LDL-C varie entre estatinas, em média a redução do
LDL-C varia entre 18% e 55%, a redução de TG entre 7%
e 30%, e o aumento de HDL-C entre 5% e 15% (20). Além
disso, alguns estudos indicam que as estatinas são responsáveis pela melhora da função endotelial, pelo aumento da
estabilidade de placa aterosclerótica, pela diminuição do
estresse oxidativo e da inflamação, e ainda pela inibição da
resposta trombogênica (21).
Outro exemplo de fármaco que auxilia no tratamento
de dislipidemias são as resinas sequestradoras de ácidos biliares. Essas resinas são substâncias que se ligam aos ácidos
biliares e formam complexos que são eliminados pelas fezes, impedindo a recirculação destas substâncias (22). Isso
ocorre devido à carga altamente positiva das resinas e da
carga negativa dos ácidos biliares (23). Esse processo tem
como consequências a diminuição do reservatório de ácidos biliares e o aumento da síntese hepática desses ácidos.
Como consequência, há redução do conteúdo hepático de
colesterol e estimulação de receptores de LDL. Esse aumento de receptores causa declínio dos níveis de LDL-C.
Entretanto, esse efeito é parcialmente compensado pelo
aumento da síntese de colesterol provocado pela suprarregulação da HMG-CoA redutase (16, 24).
Os fibratos são outra classe de medicamentos para controle de dislipidemias. Eles são capazes de diminuir os níveis de TG de 25-50% e aumentam HDL-C em 15-25%. O
efeito sobre os níveis de LDL-C é variável, pois esses medicamentos podem reduzir os níveis em pacientes com TG
baixos, mas podem elevar os níveis de LDL-C em pacientes hipertrigliceridemia (20). Além disso, os fibratos diminuem os níveis de lipoproteínas remanescentes, altamente
aterogênicas, sendo mais eficientes que as estatinas (25).
Através do aumento da expressão hepática das apoliproteíRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 16-23, jan.-mar. 2018
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nas apo-AI e apo AII, há um aumento dos níveis séricos de
HDL-C (26, 27). Ademais, os fibratos estimulam o metabolismo de triglicerídeos por diversas vias. Como exemplo,
eles inibem a expressão da apolipoproteína C-III, a qual
tem como resultado a estimulação da lipase lipoproteica,
que auxilia na metabolização dos triglicérides das VLDL e
quilomícrons (28). Outra função dos fibratos é a contenção
da inflamação através da diminuição dos níveis séricos de
PCR (importante modulador e marcador de aterosclerose)
(29) e por ser agonista do PPARα, que inibe NFκB (30).
Derivados do ácido nicotínico, como a niacina, também
atuam no tratamento de dislipidemias, sendo o único agente
hipolipemiante que diminui a lipoproteína (a) e a que mais
eleva os níveis de HDL-C (19). Ela age inibindo o transporte
de ácidos graxos livres para o fígado e, dessa forma, reduz a
síntese hepática de TG. Além disso, ela diminui a degradação
da apo-AI, aumenta a concentração de LDLs grandes e flutuantes e diminui a de LDL pequenas e densas (5).
Tratamentos alternativos

Várias doenças podem ser prevenidas modificando
hábitos de vida e hábitos alimentares, incluindo neles alimentos que têm o poder de combater as doenças em sua
origem e impedir seu desenvolvimento. Os alimentos possuem compostos fitoquímicos ricos em moléculas que podem ter propriedades terapêuticas (11).
Muitos estudos experimentais em animais e em humanos
têm demonstrado o efeito do consumo regular de proteína
isolada da soja na redução do colesterol plasmático (7). Foi
comprovado que a lecitina de soja apresenta efeito antidislipidêmico e influenciou no processo inflamatório cardiovascular (31). Outro alimento que se tem pesquisado muito é o
alho, que é considerado protetor contra as doenças cardiovasculares por reduzir a concentração de colesterol sérico,
pressão sanguínea e também inibe a agregação plaquetária. A
berinjela também possui ações hipocolesterolêmicas devido
aos polifenóis, saponinas, esteroides e flavonoides, mas ainda não totalmente elucidado o mecanismo. Além disso, sabe-se que a administração oral de flavonoides obtidos da berinjela tem ação antioxidante, anti-inflamatória e analgésica (7).
Extrato de cacau

O cacaueiro é uma planta originária da floresta tropical
úmida americana. Pertence à família Esterculiaceae, gênero
Theobroma e espécie Theobroma cacao (32).
Os frutos ou bagas são originados a partir de flores pequenas, avermelhadas e inodoras que podem ter até 25 cm
de comprimento. Quando maduros, podem adquirir tonalidade alaranjada, amarela ou roxa (33).
Há duas variedades de cacau cultivadas: Criollo e Forastero. O cacau da espécie Forastero é hoje o mais cultivado
no Brasil e no mundo (34). Os frutos de cacau Criollo são
caracterizados pela forma alongada, com ponta proeminente. Já a variedade Forastero é caracterizada por frutos
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com forma mais arredondada, casca dura e superfície quase lisa. O aroma do cacau Criollo é suave e de excelente
qualidade, e o cacau Forastero tem um sabor mais ácido e
característica adstringente (33).
Em média, 15 a 20% do peso seco e desengordurado das sementes de cacau Forastero são constituídos por
compostos fenólicos. Desses compostos, 60% pertencem
à classe dos flavonoides, os quais são conhecidos atualmente por serem responsáveis pela prevenção de doenças coronárias, diminuição do colesterol sérico, auxiliadores do
sistema imunológico, prevenção de acidente vascular encefálico, entre outros (35, 36). Diversos fatores podem atuar
e influenciar o tipo e a quantidade de flavonoides presentes
nos alimentos industrializados contendo cacau e chocolate,
como: origem geográfica da produção do cacau, tipo de
cultivo, as práticas de colheita, pós-colheita e de processamento (37). Os polifenóis ou compostos fenólicos constituem um dos mais numerosos e largamente distribuídos
grupos de substâncias do reino das plantas e podem estar
presentes em frutas, vegetais, nuts, sementes, flores, bebidas e alguns alimentos industrializados, como constituinte
de algum ingrediente utilizado (38).
Os polifenóis são produtos do metabolismo secundário
de plantas e surgem de dois principais caminhos primários
de síntese: caminho do chiquimato e do acetato (38). Eles
podem ser divididos em pelo menos 10 diferentes classes
de compostos. O grupo simples dos flavonoides pode ser
dividido em 13 classes com mais de 5000 compostos descritos. No cacau, os polifenóis são armazenados nas células
de pigmentos dos cotilédones das sementes (39). Os principais compostos presentes nas sementes do cacau Forastero, segundo Kealey et al. (40); Sanbongi et al. (41); Kim
& Keeney (42); Porter (43), podem ser vistos na Tabela 1.
Pesquisas recentes, como o Estudo da Saúde das Mulheres de Iowa, EUA (17), mostraram que uma dieta rica
em alimentos com altos teores de flavonoides está associada à redução da mortalidade causada por doença cardiovascular (25). Esses compostos atuam como antioxidante,
prevenindo a oxidação do LDL-C, diminuindo a aterogenicidade e, consequentemente, o risco de doença coronariana. Além disso, também atuam na prevenção de cânceres
(44) e melhora da função cardíaca, dos sintomas de angina
pectoris, de estímulo do sistema nervoso, da digestão e melhora da função renal (45).
Têm sido propostos alguns mecanismos através dos
quais o cacau pode exercer benefícios sobre a saúde cardiovascular. Como exemplos, ativação e liberação do óxido
nítrico (NO) endotelial, ação antioxidante, efeito anti-inflamatório, efeito antiplaquetário, melhora do perfil lipídico,
redução da pressão arterial, diminuição da resistência insulínica e redução de eventuais desfechos clínicos (46).
Quando a produção de espécies reativas de oxigênio
(radicais livres) é exacerbada e esses produtos não são destruídos pelo sistema antioxidante de defesa do organismo,
podem reagir com DNA, proteínas e lipídeos, provocando
doenças como câncer, arteriosclerose, lesão da mucosa gás19
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Tabela 1. Principais compostos presentes nas sementes do cacau
Forastero
Principais compostos das sementes do cacau Forastero
catequinas
(-)-epicatequina
(+)-catequina
(+)-gallocatequina
(-)-epigallocatequina
procianidinas
procianidina B1 = epicatequina-(4β→8)-catequina
procianidina B2 = epicatequina-(4β→8)-epicatequina
procianidina B3 = catequina-(4α→8)-catequina
procianidina B4 = catequina-(4α→8)-epicatequina
procianidina B5 = epicatequina-(4β→6)-epicatequina
procianidina C1 = epicatequina-(4β→8)-epicatequina-(4β→8)epicatequina
procianidina D = epicatequina-(4β→8)-epicatequina-(4β→8)epicatequina-(4β→8)
epicatequina
oligômeros elevados e polímeros homólogos à epicatequina com 2 a
18 unidades
monoméricas
antocianinas
3-β-D-galactosidil-cianidina
3-α-L-arabinosidil-cianidina
flavonóis glicosídicos
quercetina-3-O-α-D-arabinosídeo
quercetina-3-O-β-D-glucopuranosídeo
outros
clovamida
dideoxiclovamida

trica e envelhecimento. Para tentar retardar esse processo, a
atividade antioxidante do cacau foi mensurada em vários estudos. Como exemplo, Sanbongi et al. (41) mostraram que
não somente a catequina e a epicatequina apresentaram efeito
antioxidante, mas também a quercetina, quercetina 3-glicosídeo, quercetina 3-arabinosídeo e a dideoxiclovamida (47).
Uma pesquisa comparou o potencial antioxidante dos flavonoides presentes no cacau, no chá verde e no vinho tinto e foi
constatada uma maior capacidade antioxidante do cacau (34).
Além disso, a prevenção de doenças cardiovasculares pelos flavonoides se dá pela inibição da ativação e função das
plaquetas (estão relacionadas à proliferação de músculo liso
e progressão de lesões arterioscleróticas), pela melhora da
função endotelial e pelo aumento do status antioxidante do
plasma (48). Rein et al. (49) comprovaram que epicatequina e
procianidinas (flavonoides) produzem efeito semelhante ao
da aspirina no sangue, podendo também contribuir com a
diminuição do risco de trombose e diminuição da reatividade
das plaquetas, minimizando o risco de formação de coágulos.
Em relação à ação dos flavonoides como anti-inflamatórios, foi constatada sua capacidade de diminuir a
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produção dos mediadores pró-inflamatórios e estimular a
produção do mediador anti-inflamatório, o óxido nítrico
(50). Além disso, pesquisas in vitro demonstram que extratos de cacau, monômeros de flavanol e procianidinas
modulam o perfil das citocinas celulares, que possuem
total importância na iniciação da inflamação (51). Os antioxidantes do cacau também protegem contra a transformação do NO em peroxinitrito, da vasoconstricção e do
dano vascular (52). Dessa forma, os flavanóis do cacau
podem reduzir a pressão arterial em hipertensos leves e
em normotensos, tendo como mecanismo de ação principal a vasodilatação dependente da liberação do óxido
nítrico endotelial (53, 54) pela indução da atividade da
NO sintase (55), sugerindo uma ação vasodilatadora endotélio-dependente. Além disso, o aumento na expressão
da NO sintase melhora a disfunção endotelial, a sensibilidade à insulina e retarda o processo aterogênico (17, 56).

MÉTODOS
Animais

Os experimentos serão realizados em camundongos
homozigotos para a ausência do gene do receptor de
LDL (LDLr-/-) gerados no background C57BL6, machos
com 3 meses de idade, pesando 2,5 ± 3g. Os animais
serão obtidos da Jackson Laboratories (EUA) e criados no
biotério da pós-graduação da Unifenas, com controle de
temperatura e controle de 12 horas no ciclo claro/escuro.
Os camundongos serão divididos em 4 grupos experimentais (n=20), assim constituídos:
• Grupo 1 – camundongos LDLr-/-, que receberão ração comercial (Nuvital®) por 15 dias (S).
• Grupo 2 – camundongos LDLr-/-, que receberão
ração comercial (Nuvital®) e tratamento com extrato de
cacau durante 15 dias, na dose de 2g/kg de peso corporal,
administrada por gavagem, uma vez ao dia (S+EC).
• Grupo 3 – camundongos LDLr-/-, que receberão ração hiperlipídica com 20% de gordura total e 1,25% de
colesterol, 0,5 % ácido cólico por 15 dias (HL).
• Grupo 4 – camundongos LDLr-/-, que receberão ração hiperlipídica com 20% de gordura total e 1,25% de
colesterol, 0,5% de ácido cólico e tratamento com extrato
de cacau durante 15 dias, na dose de 2g/kg de peso corporal, administrada por gavagem, uma vez ao dia (HL+EC).
Todos animais serão alimentados com as respectivas
dietas e receberão água ad libitum. Depois de 15 dias de experimento, os camundongos serão anestesiados via intraperitoneal (IP) utilizando-se Ketamina (Parke-Davis®) na concentração de 40 mg/Kg, e será aplicado também o relaxante
muscular Xilazina (Bayer® AS) na concentração de 6 mg/
Kg (Protocolo 03A/2007, Comitê de Ética da Unifenas).
Após a anestesia, o sangue será coletado via retro-orbital, utilizando capilares heparinizados, e encaminhado para
análises posteriores.
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Com a remoção do coração e aorta sob anestesia e relaxante muscular, o animal estará eutanasiado e a carcaça
será enviada para a coleta pública de material hospitalar e
incinerada.
Determinações séricas

As determinações séricas de glicose, triacilgliceróis, colesterol total e colesterol HDL serão por métodos espectrofotométricos. Serão empregados sistemas colorimétricos e enzimáticos, cujos procedimentos técnicos utilizados
seguiram os protocolos descritos nos kits comercialmente
disponíveis.
Determinação de triglicerolemia

A triglicerolemia será determinada pelo método enzimático colorimétrico que utiliza quatro enzimas, conforme o
kit triacilgliceróis GPO-ANA da Labtest. O glicerol liberado
pela hidrólise do triacilglicerol contido no soro, catalisada
pela lipase da lipoproteína, é convertido pela ação da glicerolquinase em glicerol-3-fosfato, o qual é oxidado a dihidroxiacetona e peróxido de hidrogênio na presença de glicerolfosfato oxidase. A reação de acoplamento entre o peróxido
de hidrogênio, 4-aminoantipirina e ESPAS é catalisada pela
peroxidase produzindo a quinoneimina, que tem máximo de
absorbância em 540nm (57). O Kit é composto de: solução tampão 50mmol/L, pH 6,5; acetato de Mg 5mmol/L,
ESPAS 1 mmol/L, 4-aminoantipirina 0,7 mmol/L, ATP
0,3 mmol/L, glicerolquinase ≥ 800U/L, glicerolfosfato ≥
2500U/L, lipase da lipoproteína ≥100KU/L, peroxidase ≥
350U/L, azida sódica 1,54mmol/L. As amostras serão preparadas de acordo com as instruções do fabricante, e após a
leitura da absorbância em 540nm, a concentração de triglicérides será calculada em mg/dL.
Determinação da colesterolemia

A colesterolemia será determinada pelo método enzimático, conforme kit colesterol Liquiform da Labtest,
utilizando-se associação da reação de oxidação catalisada
pela colesterol oxidase, após hidrólise dos ésteres de colesterol, com leitura de absorbância em 500 nm (57). O Kit de
dosagem é composto por: tampão 50 mmol/L contendo
0,01g/dL, pH 7.0, colesterol esterase (≥150U/L), colesterol oxidase (≥175U/L), peroxidase (≥1000U/L), 4-aminoantipirina 0,5nmol/L, fenol 2,4mmol/L, solução padrão
200mg/dL, preservativos e conservantes. As amostras serão preparadas de acordo com as instruções do fabricante
do kit, e após a leitura da absorbância em 500 nm, será
calculada a concentração de colesterol em mg/dL.
Determinação de colesterol HDL

Será utilizado o sistema enzimático do kit colesterol
HDL da Labtest para precipitação das lipoproteínas de baiRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 16-23, jan.-mar. 2018

xa e de alta densidade (LDL e VLDL) e determinação do
colesterol HDL no sobrenadante após centrifugação. O kit
contém: precipitante com ácido fosfotúgstico 1,5nmol/L e
cloreto de magnésio 54 mmol/L, solução padrão 20mg/dL
de HDL e reagente de cor – colesterol Liquiform Labtest.
Após a medida da absorbância das amostras em 500nm, será
calculada a concentração de colesterol HDL em mg/dL.
Determinação de colesterol VLDL e LDL

Os valores das concentrações do colesterol VLDL serão obtidos pela divisão dos valores de triglicérides por 5 e
os valores do colesterol LDL pela subtração de colesterol
HDL e VLDL do colesterol total.

ORÇAMENTO
O orçamento dos equipamentos e materiais que deverão ser adquiridos para serem utilizados nos experimentos
pode ser analisado na Tabela 2.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
O cronograma apresentado para desenvolvimento do
projeto, realização dos experimentos e finalização do relatório pode ser observado na Tabela 3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na análise sérica dos lipídeos, observou-se a diminuição do colesterol total do grupo S+EC em relação ao
grupo S e também do grupo HL+EC em relação ao HL.
Isso mostra que o extrato de cacau foi capaz tanto de corrigir o padrão genético da dislipidemia, quanto o padrão
alimentar com alto teor de gordura. Essa diminuição de
níveis séricos também foi evidenciada nos triglicerídeos.
Entretanto, o aumento do HDL só foi evidenciado nos
camundongos que receberam dieta hiperlipídica, não alterando – e até diminuindo – os níveis de HDL nos camundongos com dieta convencional.
Tabela 2. Orçamento de equipamentos e materiais
Material

Unidade Quantidade

Ração para
camundongos

kg

5 kg

Exame sanguíneo

Un.

40

Preço
unitário

Preço
total

R$ 150,00 R$ 750,00

HDL

Un.

40

R$ 7,00

R$ 280,00

Colesterol total

Un.

40

R$ 10,00

R$ 400,00

Triglicérides

Un.

40

R$ 10,00

R$ 400,00

VLDL

Un.

40

R$ 8,00

R$ 320,00

Caixa

1

R$ 50,00

Sinvastatina
Total

R$ 50,00
R$ 2.200,00
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CONCLUSÃO

Tabela 3. Cronograma de atividades
M J J A S O N D J F M A M J J A
Redação do projeto

X X

Pesquisa bibliográfica

X X X X X

Encaminhamento
Comitê de Ética

X

Proliferação da colônia
de camundongos

REFERÊNCIAS

X X X

Montagem

X X X

Protocolos
experimentais

X X X

Pesquisa bibliográfica

X X X X

Organização dos dados
em tabelas e gráficos

X X X

Análises estatísticas

X X X X

Relatório final

X X X

Tabela 4. Comparação dos níveis plasmáticos de colesterol total,
triglicerídeos e HDL (mg/dL) entre camundongos dos grupos S, S+Lec,
HL e HL+Lec
Grupos

S

S+EC

HL

20

20

20

20

Colesterol total

260±11

100±4

884±24

776±6

Triglicerídeo

145±9

98±4

230±11

139±21

HDL

59±2

49±2

22±1

47±5

Camundongos (n)

HL+EC

A primeira evidência de um efeito similar pelo consumo de cacau foi obtida nos índios Kuna, residentes em
ilhas ao largo do Panamá. Esta população consome elevadas quantidades de cacau por dia, ao qual frequentemente
adicionam sal. A prevalência de hipertensão e doença cardiovascular nesta população é baixa, não se observando
aumento da pressão arterial com a idade (58).
Pesquisas demonstram que o consumo de derivados
de cacau reduziu o colesterol total e LDL, mas não tiveram alteração significativa no HDL no grupo com fatores
de risco cardiovascular. Entretanto, essas alterações não
se observaram no perfil lipídico nos indivíduos saudáveis
com consumo médio ou elevado (59).
Já foi demonstrado que o consumo de polifenóis inibe
a absorção e síntese endógena do colesterol, promovendo
ainda a síntese dos receptores LDL (60). Um estudo feito
por Aldin (61) na revista Mundo saúde mostrou que o consumo de flavonoides foi capaz de diminuir os triglicerídeos
no plasma e a concentração de colesterol total e LDL. Além
disso, mostrou que pode aumentar ou permanecer inalterado o HDL. Essa melhora do perfil lipídico foi explicada
por meio da regulação dos receptores de LDL, do aumento
do turnover da apolipoproteína B do LDL e da estabilização
da membrana tecidual. Ademais, estudos variados demonstram que os flavonoides inibem a atividade da enzima squalene epoxidase, que é essencial na síntese do colesterol.
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Concluímos que o extrato de cacau pode ser um grande
aliado no tratamento das dislipidemias de origem alimentar
e genética e colaborar com o prognóstico do paciente.
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Estudo sobre os desfechos perioperatórios primários da
endarterectomia e angioplastia no tratamento da estenose de
artéria carotídea do Hospital Universitário Ulbra/Canoas
Primary perioperative outcomes of endarterectomy and angioplasty in the treatment of
carotidal artery stenosis at the Ulbra University Hospital, Canoas
André Silvestri Reitz da Costa1, Gustavo Antônio Giolo2

RESUMO
Introdução: O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morbimortalidade no Ocidente, sendo que 10-15% por estenose
da artéria carótida interna. Avaliar os desfechos primários no perioperatório, bem como comparar as técnicas de revascularização permitem
uma melhor abordagem e otimização da terapêutica. Métodos: Estudo retrospectivo observacional em pacientes submetidos à endarterectomia (ECA) e angioplastia transluminal de carótida (ATC), baseado na revisão de 83 prontuários divididos em 2 grupos, conforme o
procedimento indicado. Os pacientes arrolados para intervenção compreendiam tanto sintomáticos quanto assintomáticos com estenose
> 60% do lúmen da ACI, sendo os graus de estenose baseados nos critérios do NASCET/ACAS. Resultados: ECA foi indicada para 40
pacientes, dos quais 25 (62,5%) eram do sexo masculino, sendo os demais avaliados para ATC, em que 26 (60,5%) participantes eram do
sexo masculino. Estenose crítica da ACI foi observada em 92,5% dos pacientes no grupo ECA e 95,3% no grupo ATC. No grupo ATC,
41,9% eram sintomáticos e 58,1% assintomáticos, enquanto no grupo ECA 77,5% foram classificados como sintomáticos e 22,5%, assintomáticos. Entre os desfechos clínicos perioperatórios, o estudo não encontrou diferenças estatisticamente significativas entre eles. Foram
identificados 1 caso de acidente vascular cerebral no grupo ECA e 4 no ATC, bem como 1 caso de IAM no grupo ATC. Não houve óbitos,
em ambos os grupos, por qualquer causa no perioperatório. Conclusão: Os baixos índices dos desfechos clínicos no perioperatório estão
em consonância com os estudos internacionais e corroboram a segurança do procedimento nesta instituição.
UNITERMOS: Estenose de Carótida, Endarterectomia, Angioplastia.
ABSTRACT
Introduction: Stroke is a major cause of morbidity and mortality in the West, with 10-15% occurring by stenosis of the internal carotid artery. An
evaluation of primary outcomes in the perioperative period, as well as a comparison of revascularization techniques allow a better approach and optimization
of the therapy. Methods: A retrospective observational study in patients submitted to carotid endarterectomy (CEA) and transluminal carotid angioplasty
(TCA) based on a review of 83 charts divided into 2 groups according to the indicated procedure. The patients enrolled for intervention comprised both
symptomatic and asymptomatic patients with stenosis > 60% of the ICA lumen, with stenosis degrees based on the NASCET/ACAS criteria. Results:
CEA was indicated for 40 patients, of whom 25 (62.5%) were males, the remaining ones evaluated for TCA, where 26 (60.5%) participants were male.
Critical stenosis of the ICA was observed in 92.5% of the patients in the CEA group and 95.3% in the TCA group. In the TCA group 41.9% were
symptomatic and 58.1% asymptomatic, while in the ACE group 77.5% were symptomatic and 22.5% asymptomatic. No statistically significant differences
were found between the perioperative clinical outcomes. We identified one case of stroke in the CEA group and four cases in the TCA group, as well as one
case of AMI in the TCA group. There were no deaths in either group by any cause in the perioperative period. Conclusion: The low rates of adverse
clinical outcomes in the perioperative period are in line with international studies and corroborate the safety of the procedure in this institution.
KEYWORDS: Carotid Stenosis, Endarterectomy, Angioplasty.
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INTRODUÇÃO
O acidente vascular cerebral é hoje a terceira causa de
morte e principal causa de deficiência nos países ocidentais, sendo que 10-15% deles são em decorrência da estenose aterosclerótica da artéria carótida interna. Grandes
ensaios clínicos randomizados controlados têm mostrado
que a endarterectomia carotídea (ECA) é padrão ouro para
o manejo da estenose de artéria carótida interna, tanto em
pacientes sintomáticos quanto em assintomáticos (1-4).
A ECA reduz a incidência de acidente vascular cerebral e
morte entre os doentes sintomáticos (5-7); no entanto, a
taxa de complicações perioperatórias não é insignificante
(8), sendo recomendação da Academia Americana de Neurologia evitar a realização em pacientes com risco maior
que 6% de complicações perioperatórias ou com uma sobrevida esperada menor do que 5 anos (9).
Embora a ECA tenha sido considerada o método de
escolha preferido para intervenção em doença carotídea
obstrutiva, recentes ensaios clínicos randomizados (ECR)
indicam que a angioplastia transluminal percutânea de carótida com colocação de stent (ATC) pode servir como uma
alternativa minimamente invasiva, com equivalência, na
proteção contra o AVC ipsilateral (10-14), estando aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) desde
2004 como uma terapia alternativa à endarterectomia nos
pacientes com alto risco de complicações perioperatórias
(1). Diversos ensaios clínicos randomizados comparando a
angioplastia com ECA para estenose carotídea sintomática
vêm demonstrando maior risco de acidente vascular cerebral perioperatório, particularmente em pacientes idosos,
naqueles submetidos à ATC, com menor risco de infarto
agudo do miocárdio, paralisia de nervo craniano e hematoma no local de acesso (12,16-18). Em face disso, este
estudo objetiva avaliar e comparar os desfechos clínicos de
ambas as técnicas, em que pesem os índices de AVC isquêmico ipsilateral, infarto agudo do miocárdio e morte por
qualquer motivo, no perioperatório do serviço de cirurgia
vascular no Hospital Universitário Ulbra Canoas.

MÉTODOS
Foi realizado um estudo retrospectivo observacional
com pacientes submetidos à endarterectomia de carótida
e angioplastia transluminal de carótida, no serviço de cirurgia vascular do Hospital Universitário Ulbra Canoas, no
período entre outubro de 2013 e agosto de 2016.
O estudo baseou-se na revisão dos prontuários de 83
pacientes, os quais foram divididos em 2 grupos conforme
o procedimento cirúrgico indicado durante a internação e
no acompanhamento ambulatorial prévio. Aqueles classificados como de alto risco para ECA de acordo com suas
comorbidades, que apresentavam oclusão carotídea contralateral, reestenose pós-endarterectomia, cirurgia prévia em
região cervical, pescoço hostil consequente à radioterapia,
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grandes queimaduras ou tumores que distorcem a anatomia do paciente e presença de bifurcação carotídea alta,
foram selecionados para realização da ATC; os demais pacientes foram selecionados para ECA (20,21). Os pacientes
arrolados para intervenção compreendiam tanto sintomáticos, com história de AVC ipsilateral à estenose ou AVC
com oclusão ipsilateral e estenose contralateral ou acidente
isquêmico transitório (AIT) prévio nos últimos 6 meses,
quanto assintomáticos que apresentassem estenose > 60%
do lúmen da ACI.
O grau de estenose que cada paciente apresentava baseou-se em exames de imagem que comprovaram a estenose, como angiotomografia computadorizada (AngioTC),
arteriografia ou ultrassonografia com doppler das artérias
cervicais (US-doppler), segundo os critérios de NASCET(22)/ACAS.
Endarterectomia Carotídea: a todos os pacientes submetidos a este procedimento, foi instituída terapia farmacológica com ácido acetilsalicílico e sinvastatina, previamente ao procedimento. O procedimento foi feito com
incisão na borda anterior do músculo esternocleidomatoídeo conforme técnica-padrão: heparinização sistêmica,
arteriotomia com colocação de shunt, retirada da placa e
fixação de pequenos fragmentos da mesma, plastia arterial com veia safena magna e colocação de dreno. A reversão da anticoagulação foi realizada com uso de protamina,
após o fechamento da artéria carótida.
Angioplastia transluminal percutânea de carótida: a
todos os pacientes submetidos a este procedimento, foi
instituída terapia farmacológica com dupla antiagregação
plaquetária, com ácido acetilsalicílico 100 mg e clopidogrel
75 mg ao dia, com dose de ataque de 300 mg no pós-operatório imediato ou ticlopidina, nos casos de contraindicação
do mesmo. A angioplastia é feita com anestesia local e punção da artéria femoral, introdução de fio-guia e colocação
de introdutor com administração de heparina 100 UI/kg.
Um fio-guia hidrofílico é colocado juntamente com cateter
vertebral, no intuito de realizar arteriografia identificando
as artérias carótidas e cerebrais. A escolha do cateter ideal
baseia-se nas características anatômicas do arco aórtico.
Uma vez feito o diagnóstico e detalhamento da lesão, procedemos à cateterização da carótida externa e à passagem
de um fio-guia extrarrígido, para trocarmos a bainha previamente instalada por uma de maior calibre, a qual é introduzida até pouco antes da bifurcação carotídea. Após,
é colocado o filtro de proteção cerebral em segmento retilíneo para melhor aposição do filtro da parede arterial,
evitando, assim, a passagem de microêmbolos por fora do
filtro. Em seguida, procede-se à instalação do stent cônico
de células fechadas, estando a dilatação prévia reservada
a casos de lesões extremamente graves. A pós-dilatação é
realizada com balão de angioplastia, que varia de 5,0 - 6,0
x 20 mm. Confirmando-se o resultado esperado, introduzimos a bainha para a captura do filtro de proteção e finalizamos o procedimento com nova arteriografia carotídea
e cerebral. Após 4 horas, retira-se o introdutor, sendo feita
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compressão manual por 30 minutos no local da punção e
curativo compressivo (2).
Para análise estatística, as variáveis quantitativas foram
descritas por média e desvio-padrão ou mediana e amplitude interquartílica. As variáveis qualitativas foram descritas
por frequências absolutas e relativas.
Para comparar médias, o teste t-student foi aplicado. Em
caso de assimetria, o teste de Mann-Whitney foi utilizado.
Na comparação de proporções, os testes qui-quadrado e
exato de Fisher foram aplicados.
Para ajuste de fatores confundidores, a análise de Regressão de Poisson foi utilizada. A medida de efeito aplicada foi o Risco Relativo (RR), com o intervalo de 95%
de confiança.
O nível de significância adotado foi de 5% (p≤0,05), e
as análises foram realizadas no programa SPSS versão 21.0.

RESULTADOS
O estudo obteve os dados de 83 pacientes atendidos
pelo serviço de cirurgia vascular no período entre outubro de 2013 e agosto de 2016. A endarterectomia carotídea
aberta foi indicada para 40 pacientes, dos quais 25 (62,5%)
eram do sexo masculino e 15 (37,5%) do sexo feminino;
os demais 43 pacientes foram avaliados para ATC, sendo
neste grupo 26 (60,5%) do sexo masculino e 17 (39,5%)
do sexo feminino. A média de idade no grupo da ECA
foi de 66,2 anos e na ATC, 69,9 anos. Os pacientes submetidos à revascularização, em ambos os grupos, demonstravam, em sua grande maioria, estenose crítica de artéria
carótida interna, conforme graus de estenose estabelecidos
pelo NASCET, correspondendo a 92,5% no grupo ECA e
95,3% no grupo ATC.
A análise do estudo demonstra uma amostra com grupos homogêneos em relação ao gênero, à idade e ao grau

de estenose apresentados pelos indivíduos arrolados, como
demonstrado na Tabela 1. Diferenças substanciais foram
encontradas nos tipos de exames realizados no estudo da
placa e grau de estenose apresentados pelos pacientes, bem
como na sintomatologia, presente ou não, nos pacientes
tratados. No grupo ECA, 92,5% foram avaliados mediante
o uso da angiotomografia computadorizada (AngioTC) e
7,5% por ultrassonografia com doppler de carótidas (US),
sendo 77,5% destes classificados como sintomáticos e
22,5%, assintomáticos. No grupo ATC, 58,1% foram avaliados por AngioTC, 11,6% por US e 30,2% submetidos à
arteriografia de carótida, sendo 41,9% dos pacientes nesse
grupo sintomáticos e 58,1%, assintomáticos.
Em relação aos desfechos clínicos perioperatórios investigados e comparados, o estudo não encontrou diferenças estatisticamente significativas entre eles. Foram
identificados 5 casos de acidente vascular cerebral, sendo
1 no grupo ECA e 4 no ATC, 1 caso de infarto agudo do
miocárdio no grupo ATC e nenhuma morte constatada,
em ambos os grupos, por qualquer causa no perioperatório
(Tabela 2).
Tabela 2. Desfechos
Grupo ECA
(n=40)

Grupo ATC
(n=43)

p

AVC – n(%)

1 (2,5)

4 (9,3)

0,361

IAM – n(%)

0 (0,0)

1 (2,3)

1,000

Complicações – n(%)

5 (12,5)

7 (16,3)

0,860

Dias de internação – mediana
(P25-P75)

5 (4 – 8)

4 (3 – 8)

0,008

25 (15 – 32)

27 (19 – 62)

0,150

Variáveis

Retorno (dias) – mediana
(P25-P75)

Tabela 1. Caracterização da amostra
p

80

66,2 ± 7,1

69,9 ± 9,7

0,049

70

Masculino

25 (62,5)

26 (60,5)

Feminino

15 (37,5)

17 (39,5)

Sexo – n(%)

1,000

Estenose crítica – n(%)

0,668

Sim

37 (92,5)

41 (95,3)

Não

3 (7,5)

2 (4,7)

Exame de Imagem – n(%)
Angio

37 (92,5)

25 (58,1)

3 (7,5)

5 (11,6)

Arterio

0 (0,0)

13 (30,2)

Sintomático – n(%)

26

60
50
40
30
20

<0,001

US

Incidência (%)

Grupo ATC
(n=43)

Idade (anos)

89,8

90

Grupo ECA
(n=40)

Variáveis

100

100

10
0

10,2

Com AVC
Sintomático

Sem AVC
Assintomático

0,002

Sim

31 (77,5)

18 (41,9)

Não

9 (22,5)

25 (58,1)

Figura 1 – Incidência de AVC em sintomáticos submetidos à
revascularização
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Complicações foram observadas em 5 pacientes do
grupo ECA, a saber, infecção de ferida operatória (2),
edema agudo de pulmão (1), broncopneumonia (1) e um
episódio de AVC ipsilateral ao sítio de tratamento, no 4º
dia de pós-operatório, e 7 pacientes do grupo ATC, sendo
3 episódios de AVC ipsilateral no transoperatório, 1 AVC
ipsilateral no 1º dia de pós-operatório, infarto agudo do
miocárdio (1), broncopneumonia (1) e insuficiência cardíaca descompensada (1).

DISCUSSÃO
O objetivo do estudo foi avaliar e comparar os desfechos clínicos primários no perioperatório de endarterectomia e angioplastia de carótida, sendo eles o AVC isquêmico
ipsilateral ao lado exposto a tratamento, infarto agudo do
miocárdio e morte por qualquer motivo, no perioperatório, haja vista serem os principais desfechos mórbidos do
tratamento. Assim como em demais estudos internacionais
de grande porte, esse estudo demonstra a equivalência da
técnica cirúrgica aberta quanto ao procedimento endovascular, no que concernem as taxas de complicações perioperatórias. A presente análise permite inferir sobre a segurança dos procedimentos realizados, conforme os parâmetros
estabelecidos para execução de cada técnica, bem como
demonstra os resultados aqui encontrados em consonância
com produções bibliográficas externas.
Segundo o estudo CaRESS, o qual avaliou 397 pacientes (254 ECA e 143 ATC), os resultados de AVC ou morte,
em 30 dias, foram de 3,6% para ECA e 2,1% para ATC,
não se observando diferença estatisticamente significativa
entre eles. No SAPPHIRE, interrompido em fevereiro de
2002 devido à baixa captação de pacientes, entre 87 pacientes sintomáticos, ainda que com uma taxa de AVC e morte
de 10,3% nos pacientes submetidos à ECA, e 202 pacientes
assintomáticos (98 ECA e 104 ATC) com taxas de AVC e
morte por qualquer motivo de 5,8% para ATC e 6,1% para
ECA, não se encontraram diferenças estatísticas entre ambas as técnicas e grupos.
O estudo europeu SPACE, semelhante ao estudo nessa instituição e baseando-se nos critérios desenvolvidos
no NASCET, incluiu 1208 pacientes sintomáticos, em que
605 foram submetidos à ECA e 595 à ATC, não encontrou
diferenças significantes nas taxas de morte em 30 dias e
AVE ipsilateral, que perdurou sintomático por mais de 24
horas (6,34% para ECA e 6,84% para ATC). No EVA-3S,
dos 527 pacientes submetidos à revascularização, 3,9% dos
265 designados para ECA apresentaram AVC e/ou morte
nos primeiros 30 dias. No grupo selecionado para ATC,
um dado interessante extraído deste estudo, com relação à
técnica utilizada, nos mostra o benefício da introdução do
cateter de proteção cerebral neste procedimento. As taxas
de AVC e morte, neste grupo de 262 pacientes, correspondem a 9,6%, no geral, no entanto, com índices de 26,7%
previamente ao uso de protetores.
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O estudo ICSS, comparando ambas as técnicas, avaliou o desfecho do IAM, juntamente ao AVC e morte,
em 1713 pacientes sintomáticos, 855 submetidos à ATC
e os demais 858 à ECA. Nos primeiros 120 dias da randomização, foram identificados 34 (4%) eventos de AVE
incapacitante e/ou morte no grupo ATC e 27 (3,2%) no
grupo de ECA. A incidência de mortes por acidente vascular encefálico e IAM foi de 8,5% no grupo do Stent
e 5,2% no grupo da endarterectomia, com 3 episódios
de IAM fatal no grupo ATC e 4 episódios não fatais no
ECA. Esses fatos mostram ser o risco de AVC e morte
por qualquer causa maior no grupo da angioplastia transluminal percutânea do que na endarterectomia; contudo,
sem representar diferenças significativas que levem a preterir um dos procedimentos sem análise criteriosa individual em cada caso.
Assim como nos ensaios internacionais apresentados,
no presente estudo encontramos índices de AVC e IAM
sem diferenças estatisticamente significativas entre elas. Em
nossa amostra de 83 pacientes submetidos à revascularização carotídea, 40 tendo realizado ECA e 43 a ATC, o índice
de AVC relatados no grupo ECA foi de 2,5%, em comparação a 9,3% no ATC com p = 0,361, sendo o RR para
AVC no grupo ATC de 3,72 (IC 95%: 0,43 - 31,9). Todos os
pacientes com desfecho clínico primário de AVC no perioperatório identificados no estudo, ao serem submetidos aos
procedimentos, encontravam-se sintomáticos. Tal desfecho,
quando ajustado para idade e sintomatologia, apresentou
um RR de 5,95 (IC 95%:0,60 - 59,3; p=0,129), não sendo
possível, então, afirmar ser este fator um componente de
risco para realização de ambos os procedimentos (Figura 1).
Não houve casos de IAM no grupo ECA, sendo diagnosticado apenas um episódio de IAM no grupo ATC (2,3%),
mas sem qualquer óbito durante o estudo.

CONCLUSÃO
O procedimento de revascularização carotídeo realizado nesta instituição encontra-se em consonância ao que é
preconizado nos grandes estudos internacionais. A endarterectomia segue comprovadamente como procedimento
seguro, não excluindo a angioplastia transluminal da terapêutica, agindo ambas de forma complementar, em acordo
com as indicações já amplamente estabelecidas nas literaturas vigentes. Os baixos índices de AVC ipsilateral, IAM e
morte por qualquer causa, no perioperatório, encontrados
neste estudo corroboram a segurança do procedimento e
a ausência de diferenças estatísticas significativamente relevantes nesta instituição.
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Tratamento da estenose benigna da traqueia:
a análise de 83 pacientes tratados
Treatment of benign tracheal stenosis: an analysis of 83 treated patients
Renata Baú1, Airton Schneider2, Paulo Roberto Kriese3, Bibiana Borges Manna4

RESUMO
Introdução: Traqueoplastia é o tratamento ideal para estenose adquirida. Apesar da evolução, complicações clínicas e da anastomose
são esperadas. Objetivo: Estudar o perfil desses pacientes. Métodos: Estudados em 5 anos (estudo retrospectivo) 83 pacientes atendidos com estenose traqueal. Foram excluídos câncer com invasão traqueal, atendimento de urgência e portadores de prótese em T.
As complicações e os resultados foram estudados e apresentados. Consideraram-se resultados com significância estatística p<0,05.
As causas que levaram à ventilação mecânica foram revisadas e analisadas com teste univariável. Resultados: Oitenta e três pacientes
foram submetidos à traqueoplastia. Complicações clínicas definidas como não relacionadas à anastomose ocorreram em 29 pacientes
(35%). Em 17 pacientes (20,4%), houve complicações relacionadas à anastomose. O único fator estatisticamente significativo relacionado à reestenose foi evento cardiológico como causa inicial de ventilação mecânica (p<0,001). Extensão da ressecção e envolvimento da laringe, critérios usualmente referidos como associados a maus resultados, nesta série, não se mostraram significativos. Em
6 casos, não foi possível retirar a traqueostomia, e, atualmente, os pacientes usam traqueostomia fonatória ou tubo em T. Não houve
mortalidade nesta série. Conclusão: a estenose traqueal adquirida pode ser tratada com ressecção e reconstrução término-terminal
com resultados satisfatórios e efetivos, apesar de um índice alto de complicação perioperatório. Nesta série, a estenose traqueal benigna adquirida, onde o evento cardiológico iniciou o processo de ventilação mecânica prolongada, apresentou piores resultados.
Extensão da ressecção, envolvimento da laringe, cirurgia prévia não interferiram nos resultados.
UNITERMOS: Estenose Traqueal, Traqueoplastia, Lesão Traqueal Pós-intubação.
ABSTRACT
Introduction: Tracheoplasty is the ideal treatment for acquired stenosis. Despite the evolution, clinical complications and anastomosis are expected. Aim:
To study the profile of these patients. Methods: A total of 83 patients treated for tracheal stenosis were studied for 5 years (retrospective study). Cancer
with tracheal invasion, emergency care and patients with T-prosthesis were excluded. Complications and results were studied and presented. Results were
considered statistically significant at p <0.05. The causes that led to mechanical ventilation were reviewed and analyzed with univariate test. Results:
Eighty-three patients underwent tracheoplasty. Clinical complications defined as unrelated to anastomosis occurred in 29 patients (35%). In 17 patients
(20.4%) there were complications related to anastomosis. The only statistically significant factor related to restenosis was cardiologic event as the initial cause
of mechanical ventilation (p <0.001). Extension of resection and involvement of the larynx, criteria usually reported as associated with poor outcomes, were
not significant in this series. In 6 cases it was not possible to withdraw the tracheostomy and currently the patients use talking tracheostomy or T-tube. There
was no mortality in this series. Conclusion: Acquired tracheal stenosis can be treated with resection and end-to-end reconstruction with satisfactory and
effective results, despite a high rate of perioperative complications. In this series, acquired benign tracheal stenosis, where the cardiologic event started the process
of prolonged mechanical ventilation, had worse results. Extension of resection, laryngeal involvement, and previous surgery did not interfere with the results.
KEYWORDS: Tracheal Stenosis, Tracheoplasty, Postintubation Tracheal Damage.
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INTRODUÇÃO
A ressecção traqueal com anastomose primária se mantém como tratamento ideal para estenose adquirida. Apesar da evolução cirúrgica, complicações clínicas e da anastomose são esperadas em 50% dos casos, mas o sucesso
definitivo alcança índices de 90% (1,2). Vários autores têm
tentado identificar fatores que predispõem a maus resultados. Envolvimento da laringe (1), extensão da ressecção (1,2) e diabete mellitus (2) são citados como os fatores de
mau prognóstico da anastomose. O objetivo deste trabalho
é analisar uma série de 83 pacientes, tratados pela mesma
equipe, submetidos à ressecção e reconstrução traqueal
para o tratamento de estenose traqueal.

MÉTODOS
Os autores estudaram de forma retrospectiva os pacientes encaminhados para tratamento de estenose traqueal,
no período de janeiro de 2008 até dezembro de 2012. Este
trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Luterana do Brasil sob protocolo Plataforma Brasil
11410112.5.0000.5349. Foram incluídos pacientes atendidos de modo eletivo, com ou sem traqueostomia, em
um período de 5 anos. Pacientes com câncer e pacientes
com qualquer tipo de prótese (tubo em T ou stent) foram
excluídos do trabalho.
O pré-operatório incluiu avaliação laboratorial, broncoscopia flexível e/ou rígida, exames de RX simples de tórax,
tomografia computadorizada de mediastino com reconstrução e avaliação de risco cirúrgico. As ressecções foram
realizadas pela mesma equipe cirúrgica, com a mesma técnica, que incluiu procedimentos previamente descritos por
Pearson (3) e Grillo (4). Basicamente, após definir a estenose
como madura e cirurgicamente possível de ressecar (devido
à extensão e ausência de lesão de cordas vocais), por via de
cervicotomia em colar procedeu-se à ressecção dos anéis doentes com a reconstrução por anastomose término-terminal.
A anastomose foi confeccionada com fio absorvível com
pontos separados nos 2/3 anteriores (PDS 000, Ethicon) e
sutura com fio absorvível (PDS 0000, Ethicon) de forma
contínua na membranosa traqueal. Neste trabalho, a técnica utilizada nos casos em que a cartilagem cricoide estava
estenosada difere da técnica usual descrita por Pearson (3).
Basicamente, a cartilagem cricoide é preservada, com descolamento da mucosa, ressecção interna de anel de fibrose
e anastomose término-terminal (4). Nesta série de 83 casos,
não foi utilizada manobra de liberação supra-hioídea. Em
situações de anastomose junto à cricoide (10 casos) ou anastomoses sob tensão (6 casos), utilizou-se a traqueostomia
distal à anastomose, com o objetivo de tirar a tensão da sutura. Em 35 pacientes (42%), foi associado o ponto mentoesternal para evitar a extensão cervical.
Os pacientes foram acompanhados no ambulatório
com revisões mensais ou antes, se necessário. Em 30 dias
30

de pós-operatório, foi realizada uma fibrobroncoscopia
para avaliar a anastomose.
Foram definidos como complicações clínicas: pneumonia, infecção de pele, embolia, infarto, arritmia e AVC.
As complicações relacionadas com a anastomose foram
divididas em precoces (<30 dias) no paciente com estridor, dispneia ou tosse recorrente, disfonia por lesão de
nervo laríngeo inferior, deiscência da sutura e granulomas, e tardias (> 30 dias) nos casos de reestenose. Foi
estudado também o evento que deu origem à ventilação
mecânica prolongada.
Os dados foram obtidos de prontuários eletrônicos
do Hospital e colocados no programa de estatística SPSS
(Statistical Package for Social Sciences, NY), versão 20.0.
Análises descritivas foram feitas através de frequências absolutas e relativas. O teste exato de Fisher foi utilizado para
testar fatores isolados. Foi definido um nível de significância de 0,05.

RESULTADOS
Oitenta e três pacientes foram submetidos à ressecção
traqueal ou cricotraqueal com reconstrução; 63 pacientes
(76%) eram do sexo masculino. A idade média dos pacientes foi de 56 anos (16-72 anos). A etiologia da estenose
foi iatrogênica na maioria dos casos: 66 pacientes (79,5%)
apresentaram estenose após uso prolongado de tubo endotraqueal, 15 pacientes (18%) apresentaram estenose secundária à traqueostomia, e apenas 2 casos (2,5%), sem causa
aparente – idiopática (Tabela 1).
Cinquenta pacientes (60,3%) foram submetidos à traqueoplastia cervical e 33 pacientes (39,7%), à ressecção
cricotraqueal. A extensão de traqueia ressecada variou de
1 a 7 cm, com média de 2,5 cm. Nesta série, não foi usada
a manobra de liberação da musculatura supra-hioideia ou
acesso transesternal. O ponto mentoesternal foi usado em
35 pacientes (42%). Não houve mortalidade nessa série.
Cinquenta e oito pacientes (70%) foram extubados no bloco cirúrgico. Complicações (precoces e tardias) foram divididas em clínicas e relacionadas à anastomose. Dezenove
pacientes (23%) apresentaram complicações clínicas precoces: 9 (11%) pneumonias, 4 (4,8%) arritmias, 4 (4,8%)
atelectasias e 2 (2,4%) acidentes vasculares isquêmicos.
As complicações relacionadas à anastomose ocorreram de
forma precoce em 17 casos (20,4%): 11 casos de granulomas (13%), 3 casos de deiscência parcial (3,6%), 3 casos de
disfonia (3,6%). Dos 17 casos, 10 evoluíram para reesteTabela 1. Descrição das causas da estenose
Frequência

%

Pós-tubo

Causa

66

79,5

Traqueostomia

15

18,0

Idiopática

2

2,5
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Tabela 2. Descrição das complicações da anastomose
Complicação

Tabela 3. Complicações clínicas

Frequência

%

Tecido de granulação

11

13,0

Deiscência

3

3,6

Disfonia

3

Total

17

Frequência

%

BCP

9

11,0

Arritmia

4

4,8

3,6

Atelectasia

4

4,8

20,2

AVC

2

2,4

Total

19

23,0

nose (12%) (Tabelas 2 e 3). O tempo médio de internação
foi de 4 dias (2-33 dias). A média de tempo de acompanhamento foi de 38 meses. Dez casos deixaram de consultar
e não foram encontrados por ocasião deste trabalho. Dez
pacientes foram submetidos a mais de uma broncoscopia
rígida. Sete pacientes foram reoperados. Seis pacientes, em
um total de 83 pacientes (8,2%) com acompanhamento,
apresentaram reestenose que não puderam ser ressecadas
e seguem com tubo em T ou traqueostomia fonatória.
A análise multivariável do envolvimento ou não da laringe
e a extensão da anastomose não se mostraram significantes
como fator preditivo de insucesso da cirurgia. Apenas o
evento cardiológico como causa inicial do uso de ventilação mecânica foi fator preditivo de complicação (p<0,001)
(Tabela 4). A evolução geral de paciente com estenose traqueal tratada com ressecção e reconstrução foi considerada satisfatória e efetiva e, nos 73 pacientes acompanhados,
apenas 6 (8,2%) não puderam ser decanulados.

DISCUSSÃO
A traqueia mede aproximadamente 11 cm, iniciando
na borda inferior da cartilagem cricoide (única cartilagem
sem tecido membranoso na sua porção posterior), até sua
divisão no mediastino médio pela carina traqueal. Há entre
18-20 anéis traqueais, todos em forma de U, com tecido
membranoso na sua porção posterior. A técnica de dissecção prevê dissecção anterior e posterior, jamais lateral, pelo
risco de desvascularização, já que o suplemento arterial se-

Complicação

gue lateralmente à traqueia de forma segmentar. Na mobilização circunferencial, devem ser preservados os nervos
laríngeos inferiores, sendo recomendada a dissecção junto
à traqueia e sem eletrocautério (1,2,3). O conhecimento
anatômico da traqueia torna desafiadora a cirurgia traqueal.
Sua estrutura rígida, com segmento cervical e mediastinal
variável em tamanho, perda da elasticidade com a idade, relação anatômica com grandes vasos e nervos importantes
como o laríngeo inferior e sua vascularização segmentar
tornam o tratamento cirúrgico mais difícil (2). Os índices
descritos na literatura de insucesso nesta cirurgia variam
entre 9-34% (1,3). Grillo e colegas descreveram, em uma
série de 503 pacientes, 93,7% de excelentes ou bons resultados. Os autores relataram que o uso de prótese ou outras
formas de tratamento “conservador”, como dilatações repetidas, corticoide sistêmico ou criocirurgia, apenas tiveram bons resultados em casos selecionados (5).
Devido à raridade de tumores de traqueia, a cirurgia
de traqueoplastia ficou restrita a alterações inflamatórias
decorrentes de longos períodos de ventilação mecânica,
traqueostomias e trauma traqueal. Estenose traqueal idiopática é um evento raro, mais comum na região cricotraqueal, mais comum em mulheres com característica típica
de espessamento circunferencial da lâmina própria sem
destruição da cartilagem (2). A maioria dos casos é decorrente de uso prolongado de tubo associado ou não à traqueostomia (1,2,3). O refluxo gastroesofágico tem sido estudado como causa de estenose (13). Entretanto, a maioria

Tabela 4. Presença de reestenose de acordo com a causa do evento e extensão
Característica

Frequência

%

Nº de reestenoses (%)

Causa do evento

P*
0,0195

Trauma

44

53,0

2 (4,5)

Ev. Cardiológico

22

26,5

7 (31,8)#

Traqueostomia/Sepse

15

18,1

1 (6,7)

Idiopática

2

2,4

0

cricoide

20

24,1

6 (30,0)

< 2 cm

7

8,4

2 (28,6)

2-4 cm

48

57,9

1 (2,0)

> 4 cm

8

9,6

1 (12,5)

Extensão

0,7189

* Teste Exato de Fisher; # Resíduo ajustado significativo (P<0,05).
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dos pacientes com estenose traqueal não apresenta refluxo.
O mecanismo da gênese da estenose por refluxo ainda não
está claro, e mais estudos são necessários para estabelecer
causa-efeito. A avaliação pré-operatória inclui broncoscopia com paciente acordado, para avaliar a mobilidade das
cordas vocais, a medida da extensão a ser ressecada, a traqueia distal e a inflamação da estenose (2). Estenoses muito recentes, com sangramento ao toque do broncoscópio,
podem estar imaturas e, portanto, indefinidas quanto à sua
extensão (1,3) (Figura 1). A tomografia computadorizada
com reconstrução é um método utilizado de documentar a
estenose, sendo que a reconstrução tridimensional facilita
o planejamento da cirurgia (2) (Figura 2).
Todos os nossos pacientes foram tratados com ressecção via cervical. Excepcionalmente, será necessária a
abertura do esterno para tratar estenoses cervicais, sendo
possível ressecar 50% da traqueia via cervicotomia (2).
Por cervicotomia, inclui-se o traqueostoma quando presente e se divide a traqueia distalmente, colocando um
tubo via campo cirúrgico. Segue a dissecção de baixo
para cima, com reconstrução direta e passagem de tubo
orotraqueal pela anatomose. Esta técnica está detalhadamente descrita (1,2,3). As complicações relacionadas
à anastomose são difíceis de tratar e produzem um resultado insatisfatório quanto à ventilação. Wright e colegas relataram apenas 9% de complicações relacionadas à
anastomose entre mais de 900 pacientes e demonstraram

relação direta dessa complicação com a mortalidade- OR
13,0, p=0,0001 (6).
Macchiarini e colegas reportaram 41% de complicações
até 30 dias (7). Na série de Mutrie e colegas, a traqueostomia temporária foi utilizada em 7% das vezes com apenas
2% sendo definitiva. Entretanto, 17% dos pacientes ainda
necessitam de dilatações periódicas (9). No nosso estudo,
a incapacidade de ventilar sem dilatações foi considerada
como reestenose e computada como insucesso.
Na série de Bibas e colegas, uma análise multivariável determinou a história de traqueoplastia prévia (OR
49,9 p=0,012) como determinante para o insucesso (9).
Donahue e colegas reportaram 39% de complicações em
pacientes com ressecção prévia, comparadas a 15% de
complicações na primeira ressecção (10). A explicação
pode ser atribuída à fibrose existente na área de cicatriz que
dificulta o procedimento, com aumento da tensão da anastomose e dificuldade de identificar o nervo recorrente (6).
A traqueoplastia com inclusão de parte da laringe,
quando a cartilagem cricoide está envolvida, é referida
como fator de mau prognóstico na literatura (5,7). Na série
de Bibas e colegas, o grupo de ressecção laringotraqueal
apresentou piores resultados quando comparado ao grupo
traqueal (p=0,001). Esses achados são corroborados pela
literatura (5,7). Os mesmos autores também relatam que
ressecção de mais de 4 cm faz parte dos fatores de mau
prognóstico (9).
Fatores clínicos também podem afetar os resultados,
sendo que o diabete mellitus e a cardiopatia frequentemente estão associados à estenose traqueal (12). Os fatores de
risco para doença cardiovascular seriam os mesmos que explicariam uma deficiência na perfusão arterial dos tecidos,
com consequente isquemia na área da anastomose (12).
O presente estudo apresenta limitações. Diabete mellitus
não foi estudado nesta série como fator de mau prognós-

Figura 1. Visão endoscópica de uma estenose pronta para ressecção
(madura)

Figura 2. Reconstrução radiológica documentando uma estenose
traqueal
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tico pela inconsistência dos dados de prontuário. Há um
novo estudo em andamento, de forma prospectiva, que
inclui este fator. O fato de ser retrospectivo pode ser contrabalanceado pelos critérios de inclusão e exclusão referidos pelos autores, em que nenhum resultado que inclua
dilatação, traqueostomia ou colocação de tubo em T foi
considerado como aceitável. Houve apenas 10 perdas de
seguimento nesta série, sendo excluídos casos com seguimento ou prontuário incompletos, casos com câncer, nos
quais ressecção traqueal fez parte do tratamento, e casos
atendidos pela equipe na urgência.

CONCLUSÃO
Em conclusão, ressecção laringotraqueal ou traqueal
para tratamento de estenose benigna apresenta excelentes
resultados. São esperados altos índices de complicações,
tanto clínicas quanto da própria anastomose. Entretanto,
apenas alguns pacientes ficarão dependendo de traqueostomia definitiva ou tubo em T. Neste trabalho, dentre os
fatores de risco avaliados, o único fator de significância estatística de reestenose foi evento cardiológico como causa
inicial de ventilação mecânica. Um número maior de trabalhos se faz necessário para criar evidência deste achado
como fator de mau prognóstico em traqueoplastias.
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Erro médico na esfera penal no Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul
Medical error in the criminal sphere in the Court of Justice of Rio Grande do Sul
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Rodrigo Moreira de Aquino4, Bruno de Avilla da Fonseca e Silva5

RESUMO
Introdução (com objetivo): A mídia tem nos apresentado um cenário de aumento de processos envolvendo o erro médico. Não
obstante, há carência de estudos envolvendo essa temática nos tribunais brasileiros. Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar os processos na esfera penal no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Métodos: Foi realizada pesquisa por palavra-chave na
área de jurisprudência do site do TJRS com o termo "erro médico" para as decisões proferidas até 06/03/2017, sendo selecionado o
assunto "crime". Resultados: Foram encontradas 42 jurisprudências e analisadas 39, que respeitavam o critério de análise. Houve predomínio dos casos cirúrgicos, 23 (58,97%) contra 16 casos de clínica, tendo por base o diagnóstico. Dentre os 23 casos, 19 (48,72%)
casos tratavam de especialidades eminentemente cirúrgicas, sendo desses 9 (23,08%) casos na especialidade gineco-obstetrícia;
1 (2,56%) cirurgia plástica; 1 (2,56%) cirurgia vascular e 8 (20,51%) em cirurgia geral. Dos demais, 7 (17,95%) casos eram eminentemente clínicos, sendo dentro desses 1 (2,56%) em situação eletiva e 6 (15,38%) na condição de emergência. Nove (23,08%) dos casos
envolviam pediatras, sendo desses 6 (15,38%) em pediatria emergencista. Conclusão: Essa análise evidenciou um maior contingente
de processos nas áreas cirúrgicas e em situações de emergência. A maioria dos médicos foi acusada de homicídio culposo. Em nossa
análise, houve grande taxa de condenação, superior a valores de outros estudos.
UNITERMOS: Direito Médico, Responsabilidade Civil, Responsabilidade Médica, Medicina.
ABSTRACT
Introduction (and aim): The media has shown us a scenario of increased processes involving medical error. Nevertheless, there is a shortage of studies
involving this subject in the Brazilian courts. The purpose of this study was to analyze criminal proceedings in the Court of Justice of Rio Grande do Sul
(TJ-RS). Methods: Keyword research was carried out in the jurisprudence area of the TJ-RS website with the term “medical error” for decisions delivered
until March 06, 2017, selecting the subject “crime”. Results: Forty-two jurisprudences were found and 39 were analyzed, which complied with the criterion
of analysis. There were predominance of surgical cases, 23 (58.97%) versus 16 clinical cases, based on the diagnosis. Of the 23 cases, 19 (48.72%) cases
concerned eminently surgical specialties, of which 9 (23.08%) were cases in the gynecological-obstetrical specialty; 1 (2.56%) plastic surgery; 1 (2.56%)
vascular surgery and 8 (20.51%) in general surgery. Of the others, 7 (17.95%) cases were eminently clinical, 1 being (2.56%) in the elective situation and 6
(15.38%) in the emergency condition. Nine (23.08%) of the cases involved pediatricians, of whom 6 (15.38%) concerned pediatric emergencies. Conclusion: This analysis evidenced a greater number of processes in the surgical areas and in emergency situations. Most professionals have been charged with
manslaughter. In our analysis, there was a high conviction rate, higher than that of other studies.
KEYWORDS: Medical Law, Liability, Medical Liability, Medicine.
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1) Estabelecer a frequência de processos penais.
2) Verificar a frequência de condenações em 1ª instância.
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Foram encontradas 42 jurisprudências. Destas, 1 foi excluída por repetição e 2 por tratarem de caso de negligência familiar, sem relação com erro médico. Assim, ficamos
com 39 casos para análise.
A distribuição temporal se deu da seguinte maneira:
1993 (1); 1997 (1); 1998 (1); 1999 (2); 2000 (4); 2001 (4);
2002 (3); 2004 (2); 2005 (4); 2006 (1); 2007(1); 2009 (5);
2011(2); 2012 (1); 2013 (1); 2014 (2); 2015 (3); 2016(1),
conforme podemos observar no Gráfico 1.
Apenas encontramos tipificação penal como homicídio
culposo, não tendo sido encontradas no presente estudo
condenações por lesão corporal, aborto, revelação de segredo profissional.
Não houve condenação em 1ª instância em 24 casos
(61,5%), sendo que 1 destes processos tratou de uma ab-

Distribuição temporal dos casos
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Objetivos específicos

RESULTADOS

1981

Realizar um levantamento de dados sobre a temática
dos processos da esfera penal no Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul.

Foi realizada uma pesquisa por palavra-chave <”erro
médico”> no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul – TJRS (10) com seguinte termo de pesquisa (“erro médico”), sem determinação de período temporal, de modo que os processos foram abrangidos até 6 de
março de 2017, dia da pesquisa. Foi selecionado o campo
Seção: Crime.
A seguir, as variáveis obtidas na pesquisa foram incluídas no Excel 2007® e analisadas. Foram selecionados apenas processos em que o médico figurava no polo passivo
(réu).
As variáveis analisadas foram:
1. Tipo penal (Homicídio)
2. Especialidade em que estava(m) atuando o(s) réu(s)
3. Condenação em 1ª instância (Sim ou Não)
4. Ano da distribuição da ação
Os dados utilizados foram todos de âmbito público e
estão disponíveis na internet.
Os autores declaram não haver conflito de interesses.

1979

Objetivo Geral

MÉTODOS

1977

O médico, indubitavelmente, prescinde de liberdade
para atuar com a discricionariedade necessária ao manejo
dos casos clínicos e cirúrgicos, razão pela qual, até momento hodierno, gozava de certa imunidade jurídica, provavelmente em razão da grande dimensão moral e ética inerente
às suas atividades (1). O comportamento ético de um profissional se confunde, sobremaneira, com a sua competência técnica, como se da utilização de uma técnica efluísse
um enaltecimento moral do ato médico (2).
No momento presente, alguns paradigmas vêm se quebrando, e esse profissional começou a pagar um preço alto
do ponto de vista ético-jurídico por essa autonomia (1).
Esse fenômeno vem se evidenciando no meio jurídico e
administrativo através do aumento das demandas envolvendo médicos (3).
O desenlace para os conflitos de ordem jurídica
abrangendo essa classe profissional não parece ter sua
melhor vereda trilhada de forma efetiva por meio de
simples criação de leis e nem pela negativa da existência
do erro médico, que é até mais prevalente que os próprios processos (4). Assim, apesar de refletir apenas uma
ínfima parte do montante das ações na Justiça brasileira,
o julgamento dos processos médicos costuma ser de ímprobo desenlace (1).
O aumento no montante de litígios, portanto, torna necessária uma melhoria na educação médica para o enfrentamento dessa lide (5). É possível que a inserção de temas
e matérias que incluam bioética e a humanização da assistência à saúde da população contribuam para melhorias na
formação acadêmica (2).
Para que essa educação seja possível, faz-se necessário um enfrentamento direto do problema através de sua
quantificação. Relativamente raros, assim, têm sido os estudos no cenário brasileiro acerca da temática, com a maioria
deles envolvendo os processos nos Conselhos Regionais
de Medicina (5,6,7,8). Ainda que a responsabilidade médica
no âmbito administrativo se sobreponha em importância à
jurídica (9), não temos como negar a importância social e o
destaque midiático dado à segunda.
Diante disso, o presente trabalho se propõe a explorar
o tema dos processos judiciais sobre a temática do erro
médico na esfera penal no Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul.

3) Verificar os crimes pelos quais os médicos são acusados.
4) Avaliar a distribuição temporal das demandas.

1975

INTRODUÇÃO

Gráfico 1. Distribuição temporal dos casos
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Percentual de processos que resultou em condenação em 1ª instância

Distribuição de casos originadores de processo entre
situações clínicas e cirúrgicas

38%

41%
62%

Sim

59%

Não

Clínica

Gráfico 2. Percentual de processos que resultou em condenações em
1ª instância

Cirurgia

Gráfico 3. Distribuição dos casos originadores de processo entre
situações clínicas e cirúrgicas

Distribuição dos processos por área de atuação do médico
Distribuição dos casos cirúrgicos

Clínica geral
não emergencial

8%
8%

Cirurgia plástica
Cirurgia vascular

9%

Reumatologia
Pediatria
Emergencista (adulto)

75%

Anestesiologia
Cirurgia geral

Gineco-obstetrícia

Cirurgia plástica

Cirurgia vascular

Cirurgia geral

Gráfico 4. Distribuição dos casos cirúrgicos por especialidade de
atuação

solvição de residente e da suspensão do processo de seu
supervisor (staff). Quinze (38,5%) foram condenados em
1ª instância. A distribuição supracitada pode ser observada
no Gráfico 2.
Houve predomínio dos casos cirúrgicos, 23 (58,97%)
contra 16 casos de clínica, tendo por base o diagnóstico
(Gráfico 3).
Dentre as especialidades, 19 (48,72%) dos casos tratavam de especialidades eminentemente cirúrgicas, sendo
desses 9 (23,08%) casos na especialidade gineco-obstetrícia; 1 (2,56%) cirurgia plástica; 1 (2,56%) cirurgia vascular
e 8 (20,51%) em cirurgia geral.
Dos demais, 7 (17,95%) casos eram eminentemente clínicos, sendo dentro desses 1 (2,56%) em situação eletiva
e 6 (15,38%) na condição de emergência. Nove (23,08%)
dos casos envolviam pediatras, sendo desses 6 (15,38%)
em pediatria emergencista. Apenas 2 (5,12%) envolveram
o anestesista; 1 (2,56%) caso em reumatologia clínica. Um
(2,56%) caso não teve a especialidade elucidada por se tratar de processo antigo com carência de dados disponíveis
no site do Tribunal.
O parto estava envolvido em 7 (17,95%) dos 39 casos.
Além desses, 1 (2,56%) caso envolvia um procedimento de curetagem, 6 casos (15,38%) tratavam-se de abdome
agudo, dos quais 3 (7,69%) eram casos de apendicite ope36
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Gráfico 5. Distribuição dos processos por área de atuação do médico

rada tardiamente ou não diagnosticada, 1 de cirurgia com
relatório de rafia que não foi realizada.
Ainda, 5 (12,82%) envolveram complicações cirúrgicas,
sendo elas: 1 (2,56%) laparoscopia pra aderência em alça
intestinal, 1 (2,56%) laparoscopia com perfuração de alça,
1 (2,56%) amputação de membro supostamente incorreto,
1 (2,56%) embolia após lipoaspiração, 1 (2,56%) biópsia
inguinal supostamente relacionada à infecção abdominal.
Em 1 (2,56%) caso, o anestesista saiu da sala.
Dez (25,65%) casos envolveram infecção além dos já
supracitados, sendo 2 (5,12%) casos de sepse (um deles de
diabético em uso de corticoide atendido por reumatologista), 1 (2,56%) de diarreia, 1 (2,56%) de tétano por não
realização de vacinação após sutura; 1 (2,56%) de meningite não diagnosticada; 5 (12,82%) envolveram pneumonia. Dos casos de pneumonia, 2 (5,12%) eram pneumonia
aspirativa (uma delas em procedimento anestésico e 1 não
diagnosticada) e 3 (7,69%), pneumonia não diagnosticada.
Um (2,56%) caso de queimadura grave não internado;
1 (2,56%) caso de leucemia que precisava de transfusão e
não houve tempo hábil; 1 (2,56%) caso de pneumotórax
não identificado; 1 (2,56%) caso de traumatismo craniano
não investigado e 1 (2,56%) sem que o neurocirurgião fosse chamado; 1 (2,56%) caso de asma; 1 (2,56%) tratamento
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de tentativa de suicídio com hipoglicemiantes sem dosagem da glicemia; 1 (2,56%) de proliferação linfoide atípica
não investigada; 1 (2,56%) caso, não sabemos do que se
tratava por se tratar de processo antigo com carência de
dados disponíveis no site do Tribunal.

DISCUSSÃO
Mister salientar, diante dos dados anteriormente expostos, que o presente trabalho apresenta como principal limitação o fato de a procura jurisprudencial na 2ª instância evidenciar apenas uma parcialidade dos processos enfrentados
pelos médicos. Isso decorre do fato de haver sabida lentidão
no julgamento de recurso, o que faz com que os dados do
aumento do número de processos sobre a temática erro médico reflitam dados tardiamente. Essa foi a provável geratriz
do fato de não termos encontrado julgamentos em 2ª instância em 2017. Uma vez que esses ainda não tenham sido
apreciados pelo juiz na 1ª instância e, portanto, não tenham
ainda entrado em fase de recurso, não aparecem na presente
pesquisa. Ainda assim, notamos uma tendência ao crescimento do número dessas demandas, conforme observamos
no Gráfico 1, pois nenhum processo em ano anterior a 1993
foi encontrado, e apenas 5 processos encontrados eram anteriores ao ano 2000, com 34 (87,18%) dos processos, tendo
a sua distribuição (iniciados) de 2000 em diante.
Para que se tenha uma ideia do tamanho da importância
do processo penal no Estado em estudo, segundo o site
pesquisado, em pesquisa livre realizada no mesmo site no
dia 25/03/2017, com a palavra-chave “crime”, foram encontrados 532.000 processos.
Udelsmann publicou artigo em 2002 sobre a responsabilidade civil, penal e ética dos médicos e já apontava
para essa tendência ao aumento de demanda (3). Em 2006,
chegou-se a evidenciar crescimento de denúncias contra
médicos em 130% no estado de São Paulo (11).
Ressaltamos ainda que o material técnico utilizado no
estudo, disponível na internet, não possui escrita técnica do
tipo médica e sim jurídica, de modo que a doença em si é
tratada de maneira ampla e abrangente pelos tribunais, sem
especificações precisas nem classificações claras em diagnósticos sindrômicos. A digitalização do material jurídico
dos tribunais ocorreu de forma tardia no cenário brasileiro.
Em razão desse fato, não conseguimos os dados de 1 processo, o mais antigo.
Todos os processos selecionados tratavam do tipo penal homicídio culposo. Para esse crime, o Código Penal
prevê pena de detenção de 1 a 3 anos (12). Ainda sobre
esse crime, afirma Greco que a pena pode ser aumentada
em um terço caso se trate de inobservância de regra técnica
de profissão (12,13).
Esse nosso dado entra em conflito com os dados que
Maia et al. descreveram processos da Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa da Saúde e apontaram para um
maior índice de lesão corporal culposa, seguida do homiRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 34-39, jan.-mar. 2018

cídio culposo (14). Essa diferença pode ser explicada pelo
fato deste estudo ter analisado também os processos de 1ª
instância e não ter se baseado em pesquisa jurisprudencial.
Atualmente, temos poucos dados que possam explicar essas diferenças, incluindo também a hipótese de idiossincrasias regionais de classificação de tipos penais que justifiquem essa diferença. O ordenamento judiciário brasileiro,
objetivando evitar a instauração de processos penais menos importantes, prevê a suspensão condicional do processo para crimes cuja pena não exceda um ano (15), de forma
que, na pesquisa jurisprudencial, estes não aparecem, por
serem raros os recursos em eventos desse tipo.
Para fins de comparação com o presente estudo, não encontramos dados comparativos em processos por erro médico
no estado do Rio Grande do Sul. Não obstante, encontramos
estudos referentes a processos administrativos nos seguintes
conselhos: Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina
(7,16,17); Paraíba (8); São Paulo (18,19); Bahia (5); Pará (20);
Sergipe (21); Goiás (6); Rio de Janeiro (22); Minas Gerais (23).
Pouquíssimos estudos foram encontrados com a temática de
processos judiciais envolvendo médicos, 1 envolvendo processos em gineco-obstetrícia no Tribunal de São Paulo (24);
1 em Santa Catarina (25) e 1 no Maranhão (14).
Em nosso estudo, as especialidades e os procedimentos cirúrgicos pareceram estar fortemente relacionados às
denúncias por erro médico. Estudo feito com médicos de
Oregon, nos Estados Unidos, evidenciou que a realização
de cirurgia é o maior preditor de risco para a denúncia
do médico, provavelmente porque esta atividade envolve
maior risco para o paciente, ainda que não esteja associada necessariamente a uma maior negligência (26). Estudo
realizado no CRM da Bahia (5) também encontrou correlação entre risco de processo e procedimentos cirúrgicos.
O parto também esteve associado a um grande número de
denúncias em análise dos dados do CRM de Santa Catarina
em 2007 (17).
Destacou-se, além dos procedimentos relacionados ao
parto e ao abdome agudo, um grande número de processos referentes às infecções não diagnosticadas ou diagnosticadas tardiamente. Acreditamos que esse dado reflete o
risco da procura por emergências, ao invés de o paciente
ter o seu médico pessoal, pois o emergencista não possui
parâmetro de comparação anterior para esses pacientes, de
forma que, em uma primeira avaliação, alguns dados importantes sobre a clínica do paciente podem passar despercebidos. Essa mesma hipótese poderia explicar a grande
demanda por pediatra em situações de emergência na esfera judicial. Acreditamos que haveria redução de morbidade
e mortalidade na pediatria se houvesse maior busca por
médicos assistentes do que emergencistas, que desconhecem o histórico dos infantes e, em razão disso, permanecem mais sujeitos a erros.
Segundo Lobato e Lobato, “os médicos e a ciência que
executam vivem, assim, acareados pela carestia de produzir
decisões com o máximo de infalibilidade numa conjuntura
de invariável insegurança” (27).
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Se somarmos as situações jurídicas do presente texto
contendo os emergencistas clínicos, adultos ou pediátricos,
e as situações de urgência e emergência, como o abdome
agudo e o parto, notaremos que as situações apresentam
um enorme contingente de processos, abrangendo quase
que a sua totalidade. Esse dado não é corroborado pelo
estudo de Bittencourt em processos administrativos no
CRM da Bahia, que não encontrou grande diferença entre
procedimentos eletivos e emergenciais (5).
A evidenciação da especialidade médica gineco-obstetrícia com o maior percentual de processos já vem sendo
apontada em diversos outros estudos. Em estudo realizado
no CRM de Goiás (6), as maiores frequências recaem sobre
ginecologia e obstetrícia (14,2%), cirurgia geral (10,5%),
valores ligeiramente menores que os do presente estudo,
respectivamente, de 23,08% e 20,51%. Maia, em estudo em
tribunais maranhenses, também evidenciou a gineco-obstetrícia como a especialidade mais processada, aventando
a hipótese de que este achado esteja interligado à concepção do parto ser considerado um evento fisiológico, em
que não se esperam problemas (14). Um estudo realizado
no CRM de Santa Catarina encontrou um percentual de
processos éticos em obstetrícia muito similar ao valor que
encontramos, 23,08% em nosso estudo e 22,6% no estudo
de D’Avilla (7).
Apesar de alguns estudos evidenciarem aumento da
demanda judicial na área de diagnósticos de imagem (28),
não encontramos nenhum processo com essa especialidade. Provavelmente, isso decorre de nosso estudo ter foco
em processos criminais e a especialidade radiologia estar
mais relacionada a demandas cíveis, não estando correlacionada diretamente ao delito penal. Outro dado curioso
é que duas especialidades que vinham sendo associadas às
reclamações em alguns estudos, quais sejam, a perícia médica (17) e a medicina do trabalho (21), não tiveram representantes no presente artigo, provavelmente pelos motivos
expostos anteriormente.
Destacamos a importância que vem sendo dada a termo de consentimento informado como condição de meio
de prova. Em estudo feito em pesquisa jurisprudencial
nos Tribunais de Justiça de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina
e de São Paulo, tal termo foi responsável pela absolvição
em metade dos acórdãos em que foi discutida a falta de
informação (29).

CONCLUSÃO
Dentro da ampla esfera do Direito Penal, o indiciamento do profissional médico ainda é um evento raro, com a
maioria deles sendo acusada de homicídio e não havendo,
no estado do Rio Grande do Sul, casos anteriores à década
de 1990.
Acreditamos que uma das formas de evitar erros
diagnósticos seria uma mudança cultural do paciente no
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sentido de ter o seu próprio médico assistente e evitar a
procura das emergências médicas, ser atendido por um
profissional que desconheça o seu histórico pessoal e
tenha um tempo assaz curto para tomar uma decisão
diagnóstica.
Além disso, em razão do aumento das demandas envolvendo médicos nas últimas décadas, fazem-se necessários
novos estudos desse tipo nos demais estados brasileiros,
para que se tenha uma base de comparação dos julgamentos sobre essa temática.
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Análise do uso de calçados terapêuticos prescritos
a pacientes com pé diabético no Núcleo de Assistência
ao Diabético no município de Blumenau/SC
Analysis of the use of therapeutic shoes prescribed to patients with diabetic
foot at the Center for Diabetic Care in the city of Blumenau, SC
Juliana Thon1, Andressa Caroline Pivovar1, Fúlvio Clemo Santos Thomazelli2

RESUMO
Introdução: O pé diabético pode ser definido como infecção, ulceração e/ou destruição dos tecidos profundos associadas a anormalidades neurológicas e doença vascular periférica dos membros inferiores. Um dos fatores de agravo dessa condição é o trauma por uso
de sapatos inadequados. Por isso, o uso de calçados terapêuticos é de vital importância para prevenção dessa complicação. O objetivo
principal deste estudo foi determinar a adesão ao uso dos calçados terapêuticos em pacientes de um serviço especializado do SUS, em
um município do Sul do país. Métodos: Pesquisa quantitativa baseada em questionários respondidos por 79 pacientes, que possuíam a
prescrição do calçado terapêutico até julho de 2015. O questionário foi composto por questões sobre o perfil do paciente e da sua doença e questões gerais para a caracterização do uso do calçado. Resultados: A amostra foi composta por 34 homens e 45 mulheres, com
idade média de 62,09 anos. O grupo de usuários correspondeu a 69,6% do total, entre eles não houve caso de amputação de membros
inferiores e 10,9% apresentaram novas lesões. O grupo de não usuários justificou a não adesão pelo calçado ser quente (20,8%), apertado
(16,6%), ou por ainda não possuí-lo (37,5%). Conclusão: A adesão e a frequência de uso foram menores que as encontradas na literatura.
Os usuários mostraram-se satisfeitos com a resistência, beleza e conforto do calçado. Não houve relação significativa entre a frequência
do uso com o aparecimento ou não de novas lesões, e nem com a melhora subjetiva da condição dos pés.
UNITERMOS: Diabetes Mellitus, Pé Diabético, Sapatos.
ABSTRACT
Introduction: The diabetic foot can be defined as infection, ulceration and/or destruction of the deep tissues associated with neurological abnormalities and
peripheral vascular disease of the lower limbs. One of the factors aggravating this condition is the trauma caused by inappropriate shoes. Therefore, the use of
therapeutic footwear is of vital importance for the prevention of this complication. The main aim of this study was to determine the adherence to the use of therapeutic footwear in patients of a specialized service of SUS in a municipality in south Brazil. Methods: Quantitative research based on questionnaires answered
by 79 patients, who had the prescription of therapeutic footwear until July 2015. The questionnaire comprised questions about the profile of the patient and
his/her illness and general questions to characterize the use of footwear. Results: The sample consisted of 34 men and 45 women, with a mean age of 62.09
years. The group of users corresponded to 69.6% of the total, where there was no case of lower limb amputation and 10.9% presented new lesions. The group
of non-users justified their non-adherence because the shoes were hot (20.8%), tight (16.6%), or because they did not have it (37.5%). Conclusion: Adherence
and frequency of use were smaller than those reported in the literature. Users were satisfied with the strength, beauty and comfort of the footwear. There was no
significant correlation between frequency of use and emergence or not of new lesions, nor with the subjective improvement of the feet condition.
KEYWORDS: Diabetes Mellitus, diabetic foot, shoes.
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INTRODUÇÃO
O pé diabético é uma complicação crônica do Diabetes
mellitus (DM), tipo 1 ou 2, resultante da combinação de diversos fatores como neuropatia, doença arterial periférica,
alterações na pressão plantar e infecções. A ulceração do
pé diabético é muito comum e afeta 1 a cada 20 pacientes
diabéticos (1). Além disso, as amputações resultantes dessa patologia respondem a mais da metade (50%-70%) das
amputações não traumáticas de membros inferiores (2-4).
Uma das principais causas de agravos no pé diabético é o
trauma por uso de sapatos inadequados. Calçados apertados
e que não se adaptam às modificações do pé diabético (dedos em garra, valgismo e acentuação do arco plantar) podem
levar à formação de úlceras e ocasionar piora na qualidade de
vida dos pacientes (4-6). Por isso que a prescrição de calçado terapêutico, seguida de orientação e educação adequadas
quanto ao cuidado com os pés, é de vital importância para a
redução das complicações dessa condição (7-9).
Observa-se que a adesão ao uso dos sapatos especiais
é um problema frequente, já que os pacientes geralmente
não gostam de sua aparência ou o consideram como um
estigma da doença (5,9). Estudos controlados que incluem
a eficácia e a aderência aos métodos de redução da pressão
plantar são escassos e necessários para melhor informar os
médicos e pacientes sobre seus efeitos (10,11).
O objetivo deste estudo foi determinar a adesão ao uso
dos calçados terapêuticos no tratamento do pé diabético
em pacientes de um serviço especializado no Sul do país.
E, após a prescrição, analisar a regularidade do uso, o surgimento de novas lesões nos pés, ocorrência de amputações
e a opinião geral dos pacientes a respeito dos sapatos.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal com abordagem
quantitativa realizado através da coleta de dados. Esses foram adquiridos por aplicação de questionário a todos os
pacientes diagnosticados com DM tipo 1 ou 2, que apresentavam a condição de pé diabético e receberam a prescrição de calçados terapêuticos (Figura 1) até julho de 2015.
Esses indivíduos foram selecionados através dos prontuários em um serviço especializado do Sistema Único de Saúde (SUS) em um município no Sul do país. O instrumento
de avaliação utilizado na pesquisa tem como principal objetivo analisar a adesão ao uso dos calçados terapêuticos no
tratamento do pé diabético.
Para a coleta de dados, foi aplicado o questionário aos
pacientes, homens e mulheres maiores de 18 anos, que
aceitaram respondê-lo e que apresentavam em seus prontuários a prescrição do uso de calçados terapêuticos. Essas
perguntas foram feitas por dois entrevistadores por meio
de ligações telefônicas. O questionário contém informações abordando o perfil do paciente (idade, sexo, raça, tipo
de DM, tempo de diagnóstico e tempo de uso do calçado
Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 40-44, jan.-mar. 2018

Figura 1. Modelo de calçado terapêutico oferecido no Núcleo de
Assistência ao Diabético no município de Blumenau/SC

terapêutico) e questões gerais para caracterização do uso
do calçado especial: frequência do uso, melhora na condição dos pés, nível de conforto, beleza e resistência dos
sapatos e surgimento de novas lesões ou procedimento de
amputação nos membros inferiores.
Os critérios de inclusão dessa pesquisa foram: ser residente do município onde o estudo foi realizado, apresentar
prescrição de calçado terapêutico até julho de 2015, estar
na faixa etária prevista e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Como critério de exclusão, foram
definidos a presença de limitação de cognição ou de comunicação que comprometa a aplicação do questionário,
indivíduos que não foram encontrados por meio de ligação
telefônica após três tentativas em dias alternados e em diferentes períodos do dia (matutino, vespertino e noturno),
e pacientes que receberam a prescrição do calçado terapêutico a partir do mês de agosto de 2015.
Os dados coletados foram organizados em tabelas descritivas contendo frequências absolutas, relativas, médias e
estimativas em forma de intervalo de confiança com 95%.
Para associar as variáveis (sexo, raça, idade em anos, tempo
de doença e tipo de DM), foi utilizado o teste Qui-quadrado de independência. Para comparar os grupos (usuários e
não usuários do sapato especial), utilizou-se o Teste de t de
Student. A análise dos dados foi feita pelo software Microsoft Excel 2013 e por intermédio do programa EpiInfoT7
2013. O nível de significância (P) adotado para aceitação de
diferenças estatisticamente significativas será de P < 0,05.
Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética,
conforme consubstanciado do CEP, sob número de protocolo 46697414.4.0000.5370.

RESULTADOS
A amostra inicial foi de 124 pacientes que apresentavam prescrição do calçado terapêutico em um determinado
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serviço especializado do SUS em um município no Sul do
país. Os questionários foram aplicados a 79 pacientes, sendo 34 homens e 45 mulheres. Os demais foram excluídos
por não aceitarem participar do estudo ou por não terem
sido encontrados em três ocasiões diferentes.
A Tabela 1 demonstra as frequências absolutas, relativas e estimativas das variáveis: sexo, raça, idade (em anos),
tempo de doença e tipo de Diabetes. Observa-se que a idade média dos participantes do estudo foi de 62,09 anos, e
o tempo médio de doença, de 17,43 anos. Com relação à
raça, dois pacientes eram negros e o restante brancos, e
apenas dois pacientes possuíam Diabetes mellitus tipo 1.
Na Tabela 2, foram analisadas as associações das características do uso dos calçados entre o grupo de usuários do
sapato e dos não usuários. Entre os participantes do estudo, 55 (69,6%) eram usuários do calçado, sendo este grupo
composto quase que igualmente por homens e mulheres.
O total de pacientes da raça negra faz parte desse grupo.
Entre o grupo de não usuários, houve uma maior prevalência feminina, correspondendo a 62,5% do total desse
grupo, porém esse número não apresenta uma diferença
significativa (p > 0,05).

Quanto às médias das notas atribuídas às características de beleza, conforto e resistência dos calçados, os
integrantes do grupo de usuários deram uma nota média
de 8,25 para a beleza, 9,64 para a resistência e 9,49 para
o conforto (notas de 0 a 10). O grupo de não usuários
não poderia designar notas para tais quesitos por falta de
conhecimento para avaliar o sapato corretamente, pois
parte do grupo não possuía o calçado ou aqueles que o
receberam não o utilizavam.
Na Tabela 3, os usuários foram subdivididos em 4 subgrupos conforme a frequência de uso do calçado, para associar com o aparecimento de novas lesões e com a melhora subjetiva na condição dos pés. O grupo com maior
frequência de uso (6-7 vezes/semana) respondeu a pouco
mais da metade dos pacientes (50,90%). Do total de usuários, apenas 10,90% alegaram o surgimento de novas lesões
após o início do uso do calçado, sendo esses indivíduos
divididos igualmente entre os grupos de 2-3 vezes/semana
e 6-7 vezes/semana.
Tabela 2. Associação entre as características e o uso de calçados.
Usuários de calçado

Tabela 1. Frequências absolutas, relativas e estimativas das variáveis
pesquisadas
Características

Características

Sim
(n = 55)

Não
(n = 24)

P

Masculino

25 (45,5%)

9 (37,5%)

0,5114(*)

Feminino

30 (54,5%)

15 (62,5%)

Branca

54 (98,2%)

23 (95,8%)

Negra

1 (1,8%)

1 (4,2%)

1

2 (3,6%)

0 (0%)

2

53 (96,4%)

24 (100%)

Sexo

N

IC (95%)

Masculino

34 (43%)

(32,12 - 53,96)

Feminino

45 (57%)

(46,04 - 67,88)

Sexo

Raça

Raça
Branca

77 (97,5%)

(94 - 100,93)

Negra

2 (2,5%)

(0 - 6)

Idade (anos) (Média ± DP)

(62,09 ± 10,08)

(59,87 - 64,31)

Tempo de doença (anos)
(Média ± DP)

(17,43 ± 10,77)

(15,06 - 19,81)

1

2 (2,5%)

(0 - 6)

2

77 (97,5%)

(94 - 100,93)

0,5411(*)

DM

DM

0,3440(*)

Idade (anos) (Média
± DP)

(62,85 ± 8,87)

(60,33 ± 12,46) 0,37596(**)

Tempo de doença
(anos) (Média ± DP)

(18,07 ± 11,73)

(15,96 ± 8,21)

0,42590(**)

* (*) P: Valor P do Teste Qui-quadrado de independência; (**) P: Valor P do Teste t de Student.
Em todos os casos, se P < 0,05, então diferenças significativas. DP: desvio-padrão.

*DP: desvio-padrão; IC: Intervalo de confiança com 95% de confiança.

Tabela 3. Associação entre as características e a frequência de uso dos calçados
Características

Frequência de uso de calçado (Número de vezes por semana)
1

2a3

4a5

6a7

P

Ocorrência de nova lesão
Sim

0 (0%)

3 (17,6%)

0 (0%)

3 (10,7%)

Não

3 (100%)

14 (82,4%)

7 (100%)

25 (89,3%)

Sim

2 (66,7%)

14 (82,4%)

7 (100%)

21 (77,8%)

Não

1 (33,3%)

3 (17,6%)

0 (0%)

6 (22,2%)

0,5683

Melhora na condição dos pés
0,5161

*P: Valor P do Teste Qui-quadrado de independência. Se P < 0,05, então associação significativa.
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Dentre os grupos de usuários, nenhum paciente apresentou amputação de membros inferiores após o início do
uso dos calçados. Cerca de 80% do total de usuários relatou ter ocorrido uma melhora subjetiva na condição dos
pés após iniciarem o uso dos sapatos, havendo representantes em todos os grupos de frequência. As menores taxas
de melhora subjetiva foram encontradas nos grupos que
possuem a menor e a maior frequência de uso, 66,7% e
77,8%, respectivamente. Todos os indivíduos que utilizaram o calçado de 4 a 5 vezes por semana alegaram melhora
subjetiva na condição dos pés e nenhum relatou o surgimento de nova lesão.
Entre o grupo de não usuários, 16,66% (4 pacientes) já
haviam feito uso do calçado anteriormente. Dentre estes,
houve 1 caso de amputação após a cessação do uso do
calçado. As justificativas mais frequentes para o não uso
dos calçados foram: falta de interesse em ir buscá-lo em
uma cidade vizinha (37,5%); o fato de o calçado ser muito quente (20,8%), ou muito apertado (16,6%), e porque
consideravam o quesito de beleza do sapato insuficiente
(8,3%). Também, os pacientes apresentaram justificativas
por possuírem lesões que impossibilitavam o uso do calçado ou por estarem em fase de recuperação: um paciente
por ter sofrido um acidente e outro por uma amputação.
Dentro do subgrupo que utiliza os sapatos, sete pacientes apresentaram algumas críticas em relação ao calçado
especial: principalmente, que o sapato era muito quente
(85,7%) e que o sapato especial deveria apresentar mais
cores, além da preta, que configura uma aparência muito
masculina (14,3%).

DISCUSSÃO
O trauma extrínseco dos pés, especialmente pelo uso de
calçados impróprios, é responsável por precipitar a maioria
(80% a 90%) das úlceras no pé diabético (4-6). A literatura
mostrou que a recorrência das úlceras continua um problema importante no paciente diabético, podendo chegar
a 100% em 4 anos (12). Elraiyah et al mostraram que o
uso de calçados terapêuticos produz um claro benefício na
prevenção da reulceração quando comparado ao uso dos
sapatos usuais (13).
Esses calçados especiais atuam na prevenção de uma
úlcera inicial, recorrência de ulcerações no pé diabético e
proteção do pé já lesionado. São confeccionados especialmente com o intuito de reduzir a pressão plantar, sobre as
áreas de risco ou previamente ulceradas, e transferir a carga
para outras regiões (10,12). Porém, a eficácia deste método
na prevenção e cura das lesões depende não só da redução
da pressão, mas também da aderência do paciente ao tratamento, haja vista que até o melhor dos métodos não será
efetivo se não for utilizado (10,14).
Nossos achados mostraram que aproximadamente 30%
dos pacientes não aderiram ao uso dos calçados. Em estudo semelhante realizado por Knowles e Boulton, esse gruRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 40-44, jan.-mar. 2018

po de não usuários foi de apenas 2% da amostra, porém
somente 22% afirmaram utilizar o calçado durante todo
o dia (15). Dentre o grupo de usuários, encontramos que
apenas 30,37% utilizam o sapato diariamente. Esse achado
contrasta com os encontrados por Cisneros, em que 72,4%
dos pacientes faziam uso diário do calçado (16).
Calçados apertados e não atraentes foram fatores encontrados na literatura para justificar o não uso (15). Razões
semelhantes foram observadas neste estudo, adicionando-se o fato de o sapato ser muito quente e a necessidade de
adquiri-lo em uma cidade vizinha. Essa não adesão também pode ser explicada, segundo Polonsky, pelo fato de
que os pacientes diabéticos sentem-se imotivados a completar tarefas de autocuidado, pois se apresentam exaustos,
frustrados e culpados pela sua doença (17). Outro estudo
apontou ainda o medo das consequências do Diabetes mellitus e a depressão como fatores na inibição da adesão (18).
Apesar de a maioria dos usuários ter se mostrado satisfeita com os critérios de beleza, resistência e conforto do
calçado, ainda houve críticas a respeito do seu estilo muito
masculino e da falta de opções de cores e modelos. Em
estudo anterior, Williams e Nester afirmaram que o estilo
do calçado se mostrou como a principal prioridade para o
paciente, até mais importante que o conforto (19). Com
isso, o envolvimento do paciente na escolha do modelo e
da cor do sapato pode motivá-lo ao uso (9).
Dentre o grupo de usuários, apenas 10,9% relataram o
aparecimento de uma nova lesão nos pés após iniciado o
uso do calçado, e o único caso de amputação ocorreu entre
os não usuários. No entanto, esses achados não podem garantir a eficácia do método terapêutico, já que a frequência
e a totalidade de tempo de uso do calçado durante o dia
também são fatores a serem considerados (20). Trabalhos
anteriores demonstraram que a aderência ao uso do calçado dentro de casa é muito menor do que fora dela, o que
é um problema, pois os pacientes se mostram mais ativos
em seus lares (10,20).
Nota-se a necessidade de medidas para aumentar o interesse e a adesão dos pacientes ao tratamento. Knwoles e
Boulton sugerem criar um modelo com cor e estilo atraentes, além de educar e motivar os pacientes a usá-lo (15).
Precisa-se também de calçados apropriados para o uso tanto fora como dentro de casa (6,15), e de modelos mais ventilados para diminuir as queixas de calor e garantir a adesão
mesmo em regiões com climas quentes.
É importante salientar que este estudo foi realizado com
base na interpretação individual dos pacientes. Pode ser que
alguns indivíduos tenham respondido o questionário com
base no que eles acharam que queríamos que respondessem.
Isso pode ter afetado a confiabilidade do estudo.

CONCLUSÃO
A adesão aos calçados e a frequência de uso constatadas
no estudo foram menores que as observadas na literatura
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(15,16). Pode-se justificar esse achado à dificuldade encontrada pelos pacientes em adquirir o sapato em outra cidade
e à associação negativa das altas temperaturas locais com
o uso de calçados fechados. Percebe-se a necessidade da
confecção de modelos com estilos e cores diferenciadas,
além da educação do paciente sobre a real importância deste método preventivo. Por fim, não se observou associação
significativa entre maior frequência de uso dos calçados terapêuticos com menor incidência de novas lesões e maior
taxa de melhora subjetiva na condição dos pés (p<0,05).
Porém, isso não exclui sua relevância na contribuição para
diminuir os agravos do pé diabético.
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Disfunção sexual feminina nos diferentes trimestres gestacionais
Female sexual dysfunction in the different gestational trimesters
Mariana Rodrigues Gato da Silva1, Natali Paola Kelte2, Gustavo Sutter Latorre3, Luisa Braga Jorge4

RESUMO
Introdução: A sexualidade é um dos pilares da qualidade de vida e depende de diversos fatores como a sociedade a qual estamos inseridos, a maneira que o sexo é encarado culturalmente por um grupo populacional, além do modo com que conhecemos nosso corpo.
O período gestacional é marcado por inúmeras alterações físicas e psicológicas, sendo que essas alterações podem modificar a forma
com que essa mulher pensa sobre si mesma, dificultando por vezes sua relação com seu parceiro, podendo resultar em Disfunção
Sexual Feminina (DSF). Objetivo: Analisar a prevalência de DSF, por domínios, em gestantes e a distribuição dessas disfunções pelos
trimestres gestacionais, bem como do desconforto relativo à sexualidade. Métodos: Estudo transversal, analítico de caráter quantitativo. O estudo ocorreu no município de Guarapuava/PR no período de março a junho de 2015, em que foram aplicados dois questionários, um questionário sobre Satisfação sexual (FSFI) e outro sobre estresse sexual (FSDr). Os questionários foram agrupados em
três grupos conforme o trimestre gestacional. As médias foram realizadas através do teste T-student. Resultados: Participaram da
pesquisa 79 gestantes. Cerca da metade (n=39, 49,4%) das gestantes participantes do estudo estavam no terceiro trimestre gestacional.
A prevalência de DSF encontrada foi de 46,6% (n=34). Quando comparados os três grupos, quanto aos domínios do FSFI e FSDr
não se observou significância estatística p>0,05. Conclusão: A prevalência de DSF durante a gestação oscilou os 70%, não havendo
diferenças significativas na prevalência desta disfunção entre os trimestres, apesar de a maioria absoluta das gestantes apresentar DSF
em todos os domínios analisados.
UNITERMOS: Gestantes, Disfunção Sexual Fisiológica, Doenças Urogenitais Femininas.
ABSTRACT
Introduction: Sexuality is one of the pillars of quality of life and depends on several factors such as the society one lives in, the way sex is culturally
viewed by a population group, and the way one knows one’s body. The gestational period is marked by numerous physical and psychological changes, and
these alterations can modify the way a woman thinks of herself, sometimes making her relationship with her partner difficult and eventually leading to
Female Sexual Dysfunction (FSD). Aim: To analyze the prevalence of FSD, by domains, in pregnant women and the distribution of these dysfunctions
in the gestational trimesters, as well as the discomfort related to sexuality. Methods: A cross-sectional, analytical, quantitative study carried out in the
municipality of Guarapuava from March to June 2015. Two questionnaires were administered, one on sexual satisfaction (FSFI) and another on sexual
stress (FSDr). The questionnaires were divided into three groups according to the gestational trimester. The means were obtained through the Student’s t test.
Results: Seventy-nine pregnant women participated in the study. About half (n = 39, 49.4%) of the participants were in the third gestational trimester.
The prevalence of FSD was 46.6% (n = 34). No statistical significance was observed when the three groups were compared as to FSFI and FSDr domains
(p> 0.05). Conclusion: The prevalence of FSD during pregnancy was about 70%, and there were no significant differences in the prevalence of this
dysfunction across trimesters, although the absolute majority of pregnant women had FSD in all domains analyzed.
KEYWORDS: Pregnant Women, Physiological Sexual Dysfunction, Female Urogenital Diseases.
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INTRODUÇÃO
A disfunção sexual é caracterizada pela alteração em
uma fase ou mais fases da atividade sexual, que pode acarretar frustração, dor e redução dos intercursos sexuais.
Alguns estudos mundiais mostram uma prevalência na população de até 40% das mulheres (1), um estudo realizado
no Brasil mostra uma prevalência de 77% em mulheres em
idade reprodutiva, apesar de apenas a metade das mulheres
a considerarem um problema (2).
Um dos fatores que influenciam diretamente na qualidade de vida é a sexualidade (3). É emergente o interesse na
saúde sexual, considerada parte fundamental da personalidade e do bem-estar humanos (4). Nesse contexto, algumas
situações podem influenciar negativamente a vivência da
sexualidade, como aspectos físicos, psicológicos, sociais ou
outros, de causa desconhecida. Dentre os fatores físicos,
têm destaque o consumo de álcool ou outras drogas, doenças crônicas, desuso da musculatura do assoalho pélvico e
o próprio estado gravídico (5).
Particularmente, a gestação é um período marcado por
diversas alterações, relacionado a mudanças nos ritmos
metabólicos, hormonais e mudanças físicas que, no conjunto, imprimem à mulher a adequação a uma nova imagem corporal (5). A maneira com que a sexualidade é encarada no período gestacional está diretamente relacionada
ao contexto social no qual essa mulher está inserida. Por
exemplo, alguns grupos religiosos proíbem a prática sexual durante o período gestacional, vista como atividade de
riscos, enquanto outros acreditam que exercícios extenuantes, incluindo a atividade coital, podem facilitar o trabalho
de parto, trazendo benefícios (4). No nordeste brasileiro,
demonstrou-se recentemente que mais da metade das gestantes evitou por completo a relação sexual durante a gestação, a maioria delas relatando o medo de lesionar o feto
ou de abortar durante o ato (4,5).
Contudo, no Ocidente, de modo geral, observa-se uma
tendência liberalista na visão da sociedade quanto à prática
sexual no período gestacional, permitindo o envolvimento
da gestante, mesmo ante as grandes alterações corporais
(6). Não há regra definida sobre o comportamento sexual
durante a gestação, mas existem evidências de que o interesse pela atividade sexual decresça no primeiro trimestre
gestacional, aumentando no último trimestre (7).
Ante o exposto, e considerando ainda as mudanças no
âmbito psicossocial e suas repercussões na dinâmica familiar,
é de se esperar que as disfunções sexuais femininas (DSF)
podem estar presentes também no período gestacional (8).
Essas podem ser definidas como o comprometimento do
desejo e da excitação sexual, do orgasmo e/ou dor sexual
que provoquem desconforto pessoal significativo (9).
Problema prevalente, cerca de 45% das mulheres em
geral podem apresentar (10,11). No Brasil, a prevalência
tange os 52%, chamando a atenção à insatisfação com a
vida sexual. Durante o período gestacional, a prevalência
pode orbitar os 70%, mas são raros os estudos a respeito
46

da distribuição dos tipos específicos de DSF durante os
trimestres gestacionais (12).
A partir deste debate, nota-se a importância de salientar
durante o atendimento dos profissionais de saúde, tratar
dos assuntos referentes à disfunção sexual, e esclarecer sobre esse conhecimento, o que favorece a um maior cuidado
e promoção em saúde (13).
Considerando as mudanças características destes trimestres, nos domínios físico, emocional e social, e levando-se em conta as observações de oscilação no comportamento sexual através destes trimestres (7), o presente
estudo objetivou analisar a prevalência de disfunção sexual feminina, por domínios, em gestantes e a distribuição dessas disfunções pelos trimestres gestacionais, bem
como do desconforto referente à sexualidade de acordo
com estes trimestres.

MÉTODOS
O presente estudo teve caráter exploratório, do tipo
transversal, analítico-quantitativo. A pesquisa foi realizada
no município de Guarapuava/PR, no período de março
a junho de 2015. Gestantes residentes em um bairro do
município de Guarapuava foram convidadas a participar
da pesquisa através do trabalho conjunto entre duas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) e uma das pesquisadoras
responsável pelo projeto. A pesquisa foi composta por dois
questionários: o Female Sexual Disfunction Index-FSFI e
o Female Sexual Distress Inventory revisited. O FSFI tem
como finalidade avaliar a função sexual (22), composto por
19 questões que avaliam a função sexual nas últimas quatro
semanas, dividida em seis domínios: desejo sexual, excitação sexual, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação sexual
e dor ou desconforto no ato sexual, aliado a um questionário sociodemográfico eleborado pelos autores. Já o Female Sexual Distress Inventory revisited foi utilizado com o
propósito de avaliar o desconforto emocional relacionado
à função sexual.
Foram determinados parâmetros para explicação e aplicação dos questionários, de maneira que fosse realizado
uniformemente às gestantes, independentemente de quem
realizasse a entrega dos mesmos. Na Estratégia Saúde da
Família (ESF) do bairro em questão, as ACS propunham,
mensalmente, reuniões com objetivo informativo e de integração com as gestantes. Além desta abordagem, durante as visitas domiciliares de rotina realizadas pelas ACS, as
gestantes que não participavam dos grupos propostos dentro da ESF foram convidadas verbalmente. Desse modo,
existiram dois locais de preenchimento dos questionários:
dentro da ESF em local discreto e individual, previamente
definido e reservado sem a interferência dos pesquisadores,
e a realização em suas residências.
Para participação da pesquisa, definiu-se como critério
de inclusão: paciente estar no período gestacional (independentemente do trimestre), ser alfabetizada e capaz de
Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 45-49, jan.-mar. 2018
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responder às perguntas do questionário coerentemente.
Excluíram-se as participantes que sofressem de algum distúrbio mental que a impedissem de ler e responder os questionários individualmente, e não ter relações sexuais nas
últimas quatro semanas.
Todas as participantes da pesquisa receberam explicações prévias à aplicação do questionário. Após serem entregues os envelopes às gestantes, as mesmas faziam a leitura e assinalavam a resposta que julgavam ser a sua realidade
nas últimas quatro semanas.
Eram entregues às gestantes um envelope que continha:
os dois questionários e o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Elas eram orientadas a responderem
sem pressa e, caso sentissem intimidadas, poderiam deixar
de responder ou participar da pesquisa a qualquer momento. Ao terminar de responder, os questionários eram entregues aos aplicadores, os quais separavam os TCLE em
uma pasta e grampeavam o envelope com os questionários
em frente a elas.
Na segunda modalidade de entrega dos questionários,
as gestantes eram orientadas a se reservarem em um local
da casa, de maneira a não receber influência dos outros
moradores, agendado horário para que fosse feita a entrega dos questionários aos pesquisadores, tendo o cuidado
destes quanto a grampear os envelopes na frente da participante e imediatamente uni-los aos outros.
Participaram do estudo 79 gestantes, das quais 14 mulheres (11%) foram consideradas sexualmente inativas ou
deixaram de responder a duas ou mais questões, o que prejudicaria os dados obtidos na amostra. Sendo assim, participaram da pesquisa 65 gestantes.
As perguntas sobre disfunção sexual feminina foram
caracterizadas por domínios, bem como o escore total do
FSFI. Estes valores foram calculados de acordo com algoritmo específico 11, auxiliados pelo software estatístico
SPSS v. 20 e os grupos divididos conforme o trimestre gestacional. As médias foram feitas através do teste T-student.
Estatística descritiva sendo aplicada sobre os dados demográficos da amostra, prevalência de disfunção sexual por
trimestre gestacional, o cálculo se deu por meio do auxílio
do Coeficiente de Pearson. O desgaste emocional por trimestre gestacional achou-se através do cálculo com auxílio
do teste de Kruskal-Wallis, sendo considerado significativo
p ≤ 0,05.
Todos os procedimentos da pesquisa receberam aprovação pelo Comitê de Ética da Faculdade Inspirar (Parecer
957369) e autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde
do município de Guarapuava/PR (ofício 77/2014 DGTES).

em uma média etária de 24,9 ± 6, e a de seus parceiros de
17 a 54 anos, em média de 28,9 ± 8. Com relação ao estado
civil das gestantes, 47 (57%) eram casadas, 18 (21,5%) em
uma união estável, 16 (19%) solteiras. Aproximadamente
50,6% (n=39) das participantes vivem com seus parceiros
atuais há cinco anos ou mais (Tabela 1). Não houve associação significativa entre essas variáveis sociodemográficas
e a DSF, embora relacionamentos mais recentes (menos de
cinco anos) tendessem a representar maior risco (r = 0,9;
p=0,08) (Tabela 1).
A prevalência total de DSF na amostra foi de 46,6%
(n=34). A comparação das prevalências em cada trimestre,
por meio do Coeficiente de Pearson, não mostrou diferença no risco de disfunção entre os trimestres (r=0,09);
no entanto, o teste não alcançou significância estatística
(p=0,47).
A análise por domínios do FSFI, com relação ao domínio Desejo, mostrou que a maioria das gestantes 74,6%
(n=53) apresentou escores compatíveis à disfunção do desejo. Quando comparados os trimestres gestacionais, não
houve diferença no risco relativo (r= -0,02), também sem
alcançar significância estatística no teste (p=0,82).
Similarmente, para o domínio Excitação, 78,2% (n=54)
das gestantes apresentaram compatibilidade à disfunção.
Destas, aproximadamente 44,4% (n=24) cursavam o terceiro trimestre gestacional, mas nenhum trimestre representou maior risco de disfunção (r= -0,19, (p=0,19).
Também para o domínio Lubrificação, não houve influência do trimestre sobre o risco de disfunção (r= -0,10) para
as 45 gestantes (67%) afetadas (p=0,37). Para 78,7% das
gestantes (n=52) afetadas no domínio Orgasmo, nenhum
trimestre representou maior risco de disfunção (r= -0,03,
Tabela 1. Características sociodemográficas da amostra
Característica

n

%

Primeiro

22

27,8

Segundo

18

22,8

Terceiro

39

49,4

Idade (anos)

24,89 ±

14-17

10

13,3

18-22

21

28

23-30

27

36

31-40

17

22,7

Idade do Parceiro

76

28,68 ±

Idade do Relacionamento

75

6,17 ±

Regime civil

RESULTADOS

Solteira

15

19,0

União Estável

17

21,5

Participaram do estudo 79 gestantes, divididas nos três
trimestres gestacionais: 22 (27,8%) cursavam o primeiro
trimestre; 18 (22,8%), o segundo, e metade (n=39, 49,4%),
o terceiro. A idade das gestantes variou entre 14 e 40 anos,

Casada

45

57,0

Não

67

84,8

Sim

6

7,6
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Média

Trimestre gestacional

Antidepressivo
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Tabela 2. Disfunção sexual geral e específica por trimestre gestacional
DSF por domínio

Presente

Ausente

n

%

n

%

34

46,6

31

42,5

1º

10

15,6

7

10,9

2º

9

14,0

7

10,9

3º

15

23,4

16

25,0

1º

14

19,7

4

5,6

2º

13

18,3

5

7,0

3º

26

36,6

9

12,6

1º

16

23,1

2

2,8

2º

14

20,2

4

5,7

3º

24

34,7

9

13,0

1º

12

17,9

5

7,4

2º

13

19,4

4

5,9

3º

20

29,8

13

19,4

1º

14

21,2

4

6,0

2º

13

19,6

4

6,0

3º

25

37,8

6

9,0

1º

12

17,1

6

8,5

2º

13

18,5

5

7,1

3º

22

31,4

12

17,1

1º

13

18,8

5

7,2

2º

13

18,8

5

7,2

3º

21

30,4

12

17,3

Trimestre

DSF em qualquer
domínio
DSF*

Desejo

Excitação

Lubrificação

Orgasmo

Satisfação

Dor

* Escore total do FSFI ≤ 26,55.

p=0,79), assim como para o domínio Satisfação, em que
67,14% (n=47) delas estiveram afetadas, sem diferença significativa no risco entre os trimestres (r= -0,02, p=0,82).
Novamente no último domínio, Dor, 68,11% (n=46)
apresentaram disfunção, sem haver significância no risco
de um trimestre sobre os outros (r = -0,08, p=0,49), como
mostra a Tabela 2.
A maioria das gestantes estava no terceiro trimestre gestacional, n= 39 (49,4%). Em análise da amostra, observa-se
que 34 (46,6%) das gestantes apresentaram DSF em todos
os domínios analisados (Desejo, Excitação, Lubrificação,
Orgasmo, Satisfação e Dor), não havendo influência do
trimestre gestacional sobre o risco maior ou menor de desenvolver disfunção.
Houve a mesma observação quanto ao desgaste emocional relacionado à sexualidade, medida pelo FSDr, medido nos trimestres gestacionais por meio do teste de
Kruskal-Wallis (p=0,19). O desgaste emocional ficou semelhante nas três fases da gestação.

DISCUSSÃO
O presente estudo objetivou levantar as diferenças na
função sexual feminina de acordo com o trimestre gesta48

cional, ajustada pelo desgaste emocional relacionado à sexualidade, e características sociodemográficas como idade
da mulher, do parceiro e do relacionamento. A disfunção
sexual para todos os domínios do FSFI esteve presente em
cerca de 70% das gestantes, independentemente do trimestre ou de outras variáveis sociodemográficas. O desgaste
emocional também foi semelhante em todos os trimestres.
Contrariamente às observações, é comum que se descreva na literatura o terceiro trimestre gestacional como
aquele de maior risco para disfunção sexual em geral.
Um trabalho descreveu menores escores do FSFI em gestantes do terceiro trimestre (14). Outro estudo também
utilizando o questionário FSFI verificou uma alta prevalência de disfunção sexual feminina em dois grupos etários
nos três trimestres gestacionais, descrevendo escores mais
baixos em todos os domínios das gestantes do terceiro trimestre (16). Já uma pesquisa mostrou que a função sexual,
pelo FSFI, decresce do segundo para o terceiro trimestre,
embora a força da musculatura do assoalho pélvico mantenha-se constante nos três trimestres (17). Recentemente, um estudo descreveu que os escores do FSFI decaíram
progressivamente com o avanço dos trimestres gestacionais (18). Outra pesquisa por meio do FSFI verificou que
o terceiro trimestre gestacional apresentou o maior risco
de DSF, enquanto o segundo trimestre foi o mais protetor
para a ocorrência de DSF (11).
No entanto, um estudo sobre a distribuição de DSF nos
trimestres gestacionais também por meio do FSFI mostrou
que 68% das gestantes apresentaram DSF no primeiro trimestre, valor que baixou para 51% no segundo trimestre,
subindo novamente para 72% no terceiro (19). Os valores
de DSF para o primeiro e terceiro trimestres, portanto, foram idênticos aos de nossa amostra, enquanto a proteção
do segundo trimestre, comparada aos demais, esteve em
consonância com as observações com outro estudo (11).
Algumas situações podem explicar as discrepâncias
descritas na literatura e no presente estudo. Muitos fatores estão variando no período gestacional. Por exemplo, o
modo como a sexualidade é vivenciada pela gestante depende do relacionamento conjugal, do carinho expressado
por parte do parceiro e de como as gestantes relacionam-se
com as mudanças em seu corpo (20). De fato, a etiologia da
disfunção sexual durante o período gestacional pode ter raízes nas alterações corporais, particularmente encontradas
pela mulher em sentir-se bem com seu próprio corpo (21).
Neste ínterim, um estudo chama a atenção de que, durante a gestação, baixos escores de função sexual medidos
pelo FSFI são correlacionados à baixa imagem corporal, e
que a DSF adquirida na gestação prevalece nos seis meses
iniciais do puerpério, sendo nesta fase os baixos escores
do FSFI correlacionados às queixas urinárias típicas do
período (22).
Mas, independentemente da metodologia adotada, do
questionário utilizado e do período gestacional estudado, parece sólida a evidência de que a função sexual feminina é, de
fato, seriamente alterada durante o período gestacional (22).
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Apesar da evidência (18,20) hoje apontar para o terceiro
trimestre gestacional como o de maior risco para a DSF,
não há consenso a este respeito, e maior estudo se faz necessário para a elucidação da questão sobre o impacto do
trimestre gestacional sobre a DSF, considerando-se como
variáveis importantes as oscilações, no mesmo período, da
autoimagem, do desconforto relacionado à função sexual,
do entrosamento emocional e sexual do casal, e outras variáveis que, para um panorama completo do problema, exigem o olhar de uma equipe multiprofissional (21).
O presente estudo pode ter contribuído para aquecer
este debate; no entanto, deve-se considerar, especialmente,
o baixo número amostral e o fato de a metade das gestantes
da amostra estar cursando o último trimestre.

CONCLUSÃO
A prevalência de disfunção sexual durante a gestação nas
gestantes analisadas oscilou os 70%, não havendo diferenças significativas na prevalência desta disfunção entre os trimestres. O desconforto relacionado à sexualidade também
esteve presente; contudo, também não mostrou diferença
significativa entre os trimestres. Idade das gestantes, dos
parceiros e do relacionamento não apresentou diferenças
significativas; entretanto, mulheres e parceiros mais jovens,
e relacionamentos mais recentes, tenderam a representar
maior risco de disfunção. Mais estudos se fazem necessários a respeito da disfunção sexual feminina de acordo com
os trimestres gestacionais, particularmente aqueles que levarem em consideração variáveis psicossociais.
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Distribuição temporal do erro médico no
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
Time distribution of medical error in the Court of Justice of Rio Grande do Sul
Isabel de Fátima Alvim Braga1, Laila Zelkcovicz Ertler2

RESUMO
Introdução (com objetivo): A escassez de estudos epidemiológicos sobre a temática erro médico, juntamente com o incremento do
fascínio jornalístico por notícias relativas à saúde e também ao aumento da expectativa do paciente em razão das novas tecnologias,
parece se constituir no cerne da geratriz do crescimento de reclamações judiciais. Mesmo sendo pioneiro em muitas ações, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ainda carece de análise de seus dados e julgados. Assim, o presente estudo teve como objetivo
determinar a distribuição temporal dos processos judiciais envolvendo erro médico nesse tribunal. Métodos: Foi realizada pesquisa
por palavra-chave na área de jurisprudência do site do TJRS com o termo "erro médico" para as decisões proferidas até 14/05/2017,
nos campos cível e criminal. Resultados: Foram encontrados 5180 processos, sendo 39 na esfera penal e 5141 na esfera cível.
A distribuição temporal tornou evidente o crescimento exorbitante do número de processos na última década, sendo a maioria absoluta relacionada a "parto". Conclusão: A tendência ao aumento no número de processos envolvendo médicos na condição de réus
por supostos erros médicos no TJ-RS é uma realidade a ser encarada com parcimônia por estes profissionais. O cenário brasileiro
como um todo carece de dados descritivos e analíticos sobre as consequências das decisões dos juízes.
UNITERMOS: Medicina, Direito, Responsabilidade Civil.
ABSTRACT
Introduction and aim: The shortage of epidemiological studies on the subject of medical error, together with the increase in the journalistic fascination
for health news and also the increase in patient expectation due to new technologies, seems to be at the core of the growth of judicial claims. Despite being a
pioneer in many law suits, the Court of Justice of Rio Grande do Sul (TJ-RS) still lacks analysis of its data and judged cases. Thus, the present study aimed
to determine the time distribution of legal proceedings involving medical error in this court. Methods: Keyword research was carried out in the jurisprudence
area of the TJ-RS website with the term “medical error” for decisions delivered until May 14, 2017 in the civil and criminal domains. Results: 5,180 cases
were found, 39 in the criminal sphere and 5,141 in the civil sphere. The time distribution evidenced the exorbitant growth of the number of processes in the
last decade, the absolute majority related to “childbirth”. Conclusion: The tendency to increase the number of cases involving physicians in the condition
of defendants for alleged medical errors in the TJ-RS is a reality to be considered with parsimony by these professionals. The Brazilian scenario as a whole
lacks descriptive and analytical data on the consequences of judges' decisions.
KEYWORDS: Medicine, Law, Civil Liability.
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DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DO ERRO MÉDICO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL Braga e Ertler

INTRODUÇÃO
Em todo o globo, vem se sucedendo um incremento do
fascínio jornalístico por motes de impacto pessoal, incluindo
notícias relativas à saúde, outrora apenas de interesse dos
próprios profissionais da área (1). Se, por um lado, esse fenômeno tornou possível o marketing e a divulgação de novos
tratamentos e destaque midiático ao médico (1), por outro,
aumentou a disposição da mídia de escandalizar o infortúnio
do médico processado por seu suposto erro médico. Isso,
associado ao aumento da expectativa do paciente em razão
das novas tecnologias parecem se constituir no cerne da geratriz do crescimento de reclamações judiciais (2).
Não obstante a mídia dar ênfase a cada processo médico
do qual toma conhecimento, estudos epidemiológicos sobre
a temática erro médico são exíguos em todo o planeta (3),
realidade essa que se reflete no cenário brasileiro, sendo este
um país que carece de estatísticas oficiais sobre a completude de ações relacionadas a erro médico. (4) Alguns estudos
recentes inquiriram essa temática de erro médico nos Tribunais de Justiça, mas se ativeram a cortes temporais (5,6) ou
especialidades específicas. (7,8) Assim, carecemos de estudos abrangentes do ponto de vista temporal, a fim de enxergarmos o fenômeno supracitado com maior distanciamento
e podermos averiguar se, de fato, existe essa tendência ao
aumento de processos ou se é apenas uma impressão geral
motivada pelo sensacionalismo midiático.
Assim, o primeiro Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul (TJ-RS), foco de nossa disquisição, foi instalado em
1874, com jurisdição sobre as Províncias de São Pedro e
Santa Catarina e, desde então, vem sendo pioneiro em diversos aspectos, como tendo se destacado como o primeiro TJ a instaurar Juizados Especiais (“pequenas causas”),
a fim de dar celeridade aos julgamentos. (9) Ainda assim,
como todos os outros TJs brasileiros, carece, sobremaneira, de análise de seus dados e julgados.
Diante do exposto, nosso estudo se propõe a realizar
um estudo de análise temporal da distribuição dos processos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul através
de pesquisa jurisprudencial, com o desígnio de averiguar se
há efetivamente uma aviltação de processos envolvendo o
chamado erro médico.

OBJETIVOS
Objetivo geral

Determinar a distribuição temporal dos processos judiciais envolvendo erro médico no Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul.
Objetivos específicos

1) Estabelecer a frequência dos processos.
2) Diferenciar o percentual de processos cíveis dos de
penal.
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3) Averiguar se a distribuição temporal da ortopedia, ginecologia-obstetrícia (GO), pediatria, cirurgia plástica, anestesiologia e cirurgia coincide com a dos erros
médicos do item 1.
4) Avaliar como as especialidades do item anterior se
distribuem nas esferas cível e penal.

MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS (10) com
o seguinte termo de pesquisa (“erro médico”) sem determinação de período temporal, de modo que os processos
foram abrangidos até 14 de maio de 2017, dia da pesquisa.
Foram selecionados os campos: cível e crime.
A seguir, também foi feita uma pesquisa por palavra-chave com a “expressão <“erro médico”> e contendo a
palavra <“parto”> no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS (10) sem determinação
de período temporal, de forma que os processos foram
abrangidos até 14 de maio de 2017, dia da pesquisa. Foram
selecionados os campos: cível e crime. O procedimento
foi repetido para: <“erro médico”> e contendo a palavra
ortopedista; depois com <“erro médico”> e contendo
a palavra <“cirurgia”>; depois com <“erro médico”> e
contendo a palavra plástica depois com <“anestesia”>; depois com <“erro médico”> e contendo a palavra plástica
depois com <“pediatra”>.
Na sequência, as variáveis obtidas na pesquisa foram
incluídas no Excel 2007® e analisadas, sendo então realizados os gráficos pertinentes à distribuição temporal dessas
demandas.
As variáveis analisadas foram:
1. Ano de julgamento da ação no 2º grau (recurso)
2. Esfera (cível ou penal)
Os dados utilizados foram todos de âmbito público e
disponíveis na internet.
As autoras declaram não haver conflito de interesses.

RESULTADOS
Foram encontrados 5180 processos no total.
A distribuição temporal do total de processos se deu
da seguinte maneira: 1982 (1), 1986 (2), 1987 (2), 1988(1),
1989 (3), 1990 (5), 1991 (2), 1992 (2), 1993 (7), 1994 (10),
1995 (10), 1996 (32), 1997 (17), 1998 (26), 1999 (41), 2000
(43), 2001 (43), 2002 (50), 2003 (47), 2004 (77), 2005 (111),
2006 (115), 2007 (172), 2008 (205), 2009 (266), 2010 (409),
2011 (563), 2012 (549), 2013 (529), 2014 (573), 2015 (665),
2016 (601), conforme podemos observar no Gráfico 1.
Encontramos 39 (0,75%) processos na esfera penal
(criminal) e 5141 na esfera cível.
Na análise seguinte, utilizando a palavra “parto” como
buscador, foram encontrados 2030 casos de erro médico
51
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Gráfico 4. Distribuição temporal dos anos de julgamento das
demandas envolvendo cirurgias

Gráfico 1. Distribuição temporal do total no ano de julgamento dos
processos
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Gráfico 5. Distribuição temporal das demandas envolvendo cirurgia
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envolvendo anestesiologistas

1
0,5
2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

0

Gráfico 3. Distribuição temporal do julgamento das demandas por erro
médico envolvendo ortopedistas

Distribuição temporal das demandas
envolvendo pediatras
2,5
2
1,5
1

52

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

0
1975

envolvendo parto, dos quais 6 (0,3%) eram criminais, e a
distribuição temporal dos julgamentos para as denúncias
por erro médico envolvendo obstetras se deu de acordo
com o Gráfico 2.
Dos 2030 processos, 6 não tiveram o ano de julgamento esclarecido, sobrando 2024 para serem dirimidos pelo
Gráfico 2.
Para a palavra-chave “ortopedista”, foram encontradas
15 ocorrências, distribuídas temporalmente de acordo com
o Gráfico 3, sendo que apenas 1 (6,7%) ocorrência pertencia à esfera penal.

0,5

Gráfico 7. Distribuição temporal do ano de julgamento de processos
envolvendo pediatras

Para a expressão cirurgia, foram encontradas 999 ocorrências, das quais 2 (0,2%) pertenciam à esfera criminal e cuja
distribuição temporal se deu de acordo com o Gráfico 4.
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Para a inclusão do verbete plástica, foram 173 ocorrências, das quais todas se referiram a processos cíveis. A
distribuição temporal dos julgamentos dessas demandas se
deu de acordo com o Gráfico 5.
No que concerne aos 73 processos encontrados envolvendo anestesiologia, 2 (0,03%) eram criminais, e a distribuição temporal do julgamento das demandas se deu de
acordo com o Gráfico 6.
A busca pela palavra-chave “pediatra” associada a erro
médico nos mostrou apenas 16 processos, todos na esfera
cível, com a distribuição temporal evidenciada no Gráfico 7.

DISCUSSÃO
Enfatizamos que há um viés de seleção na pesquisa
feita com jurisprudência, que é a visualização apenas dos
processos que atingiram algum grau de recurso. Assim,
processos em que porventura tenha havido acordo entre as
partes não seriam passíveis de serem encontrados pela metodologia dessa pesquisa, bem como processos que ainda
não estejam em fase de recurso. Dessa forma, os dados que
encontramos representam um reflexo tardio do quantitativo real do número de ações. O gráfico da distribuição temporal, no caso, se refere ao julgamento do recurso que deu
ensejo à possibilidade de que aquela ação fosse encontrada
nesse tipo de pesquisa. Ainda assim, nossos gráficos evidenciaram um número tão grande de processos e um crescimento tão evidente que entendemos esses dados como
uma variável proxy da tendência temporal para o fenômeno
que estamos analisando. Além disso, salientamos que o ano
de 2017 não foi analisado por inteiro, justificando também
o menor número de casos neste.
A esmagadora maioria dos processos se encontrava na
esfera cível. Esse dado pode ser explicado diante de algumas hipóteses. Primeiramente, é possível que seja um reflexo da indústria do dano moral, que faz com que haja
foco nas ações cíveis. Também é possível que a instauração de inquérito policial que leve ao processo de médicos
seja assaz rara em razão de arquivamento antes do início
do processo pela dificuldade inerente à atividade médico-hospitalar de se estabelecer a culpa nos processos penais.
Não obstante, estudo realizado em 2017 com a totalidade
dos processos penais no TJ-RS (11) evidenciou uma altíssima taxa de condenação nesse tribunal. É possível que isso
tenha ocorrido pelo viés de seleção trazido pela segunda
instância. Mesmo assim, não podemos ignorar tal fenômeno como parte de uma conjuntura que vem cada vez mais
sendo prejudicial à parte esculápia.
O crescimento profícuo do número de ações judiciais
após a mudança do Código Civil em 2002 (12) pode ser
explicado, em parte, porque este novo instrumento jurídico
mostrou propensão a permutar o conceito de um débito
ressarcitório derivado de um fato ilícito a cargo do autor
do fato, pela noção de aval a uma indenização em favor do
sacrificado. Não há menção ao tão falado termo de consenRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 50-54, jan.-mar. 2018

timento informado neste dispositivo jurídico supracitado,
o que não exime o profissional do dever de informar (13).
Nossa escolha de análises das especialidades GO, ortopedia, anestesiologia, pediatria, cirurgia e cirurgia plástica
teve como motivação estudo realizado com o perfil do profissional médico processado em estudo feito com base em
dados de 10 anos (1999 a 2009) no CRM da Paraíba, o qual
evidenciou que GO, emergência, ortopedia, cirurgia, anestesia e pediatria estão dentre as especialidades com mais
processos administrativos naquela unidade federativa (14).
Fujita e Santos analisaram processos administrativos do
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) de 2000 a 2006, e houve destaque nos processos em
cirurgia plástica e ortopedia, perfazendo 50% de todas as
queixas (15). De forma geral, as especialidades cirúrgicas
vêm sendo apontadas como as grandes vilãs dos procedimentos que estão correlacionados a processos judiciais
(11,16). Bittencourt realizou estudo descritivo com uma
revisão de todos os processos éticos julgados no Tribunal de Ética do Conselho Regional de Medicina do Estado
da Bahia (Cremeb) de 2000 a 2004 e evidenciou uma taxa
de 61% dos processos ligados a procedimentos cirúrgicos
(17). Em nosso estudo, essa taxa não chegou nem a 20%
do total, mas isso pode ser explicado pelo fato de que a
análise global realizada exigia que a palavra cirurgia estivesse descrita explicitamente, de maneira que se estivesse
descrito o epônimo ou nome específico da cirurgia, como
laparotomia, por exemplo, esse dado não seria encontrado como relacionado à cirurgia. Em razão desse fato, para
análise da especialidade obstetrícia, utilizou-se a palavra
“parto” como palavra-chave proxy da especialidade gineco-obstetrícia. Por motivo similar, a especialidade anestesiologia teve como palavra-chave “anestesia”. Isso ocorre
porque o material que estamos examinando não é médico e
sim judicial, de maneira que as palavras usadas não refletem
com perfeição a terminologia médica e sim leiga ou mesmo
terminologia cotidiana e imprecisa.
Comparando-se os valores absolutos de processo com
aqueles que envolveram a palavra “parto”, encontramos
39% do total de processos envolvendo este. A obstetrícia
vem sendo apontada em diversos estudos como a especialidade mais demandada nos tribunais. Almeida e Pimentel, em estudo realizado com processos éticos no CRM de
Sergipe, evidenciaram que 20% destes se correlacionavam
à especialidade gineco-obstetrícia (18). Essa mesma especialidade se relacionou a assustadores 31,8% dos processos
em estudo realizado em fichas do arquivo da Promotoria
de Justiça Especializada na Defesa da Saúde do Maranhão,
no período de 2002 a 2007 (19).
Mesmo assim, enfatizamos que a distribuição gráfica
temporal de todos os processos e suas divisões, ainda que
tenha levado em consideração o ano de julgamento do recurso e não o ano de distribuição da ação, deixou bem clara
a tendência a aumento desse número de demandas. Udelsmann já havia salientado a existência de uma tendência à
institucionalização da “indústria da indenização”, encora53
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jada pelo sensacionalismo dos meios de comunicação, no
qual os médicos se encontram muito visados, e apontou
para a necessidade de que esses profissionais começassem
a ter mais interesse nas questões jurídicas relacionadas à
sua profissão (20).
No cenário brasileiro, a explosão dos casos judiciais
envolvendo erros médicos parece ser um fenômeno novo.
Hodiernamente, para se ter uma noção da importância internacional do problema, nos EUA, estudo recente atribuiu
o valor de 98.000 mortes anuais a erro médico (21), e a comunicação ineficiente entre médico e paciente parece ser o
maior preditor para a decisão de ingressar na Justiça (22).
Mello vem apontando que esse tipo de processo gerou um
gasto de 55,6 bilhões de dólares em 2009, o equivalente a
2,4% do custo total dispendido com o sistema de saúde (23).

CONCLUSÃO
A tendência ao aumento no número de processos envolvendo médicos na condição de réus por supostos erros
médicos no TJ-RS é uma realidade a ser encarada com parcimônia por esses profissionais.
Ainda se fazem necessários estudos mais profundos
acerca dessa temática para que entendamos melhor o fenômeno. O cenário brasileiro como um todo carece de dados
descritivos e analíticos sobre as consequências das decisões
dos juízes.
Acreditamos que a melhor forma de evitar esse tipo de
situação esteja em um enfrentamento direto do problema
pelas escolas médicas e que passem a existir mais cursos de
capacitação nos Conselhos de Medicina locais acerca dessa
temática.
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Por que nonagenários não se tornam centenários no Brasil?
Why do nonagenarians fail to become centenarians in Brazil?
Nila Carolina Arnéz Camacho1, Karine Ribeiro Morche1, Amanda Luíza Wagner Muller2, Ângelo José Gonçalves Bós3

RESUMO
Introdução: No ano de 2000, o censo populacional realizado pelo IBGE identificou 261.200 nonagenários e centenários no Brasil,
porém, em 2010, foram identificados apenas 24.236 centenários (9.3%). O presente estudo tem como objetivo verificar as causas
de óbito de 236.964 "centenariáveis" (90 anos ou mais em 2000) a fim de descobrir por que essa população não alcançou os 100
anos. Métodos: O Registro Nacional de Óbitos exposto no DataSUS foi utilizado. A Representação de Dados de Rede (NDR - Network Data Representation) foi embasada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
(ICD10 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) e em outros dados demográficos, como
data de nascimento e morte e Censos demográficos do IBGE. A partir disso, foram destacadas as principais causas de morte dos
centenariáveis entre os anos 2000 até 2010. Resultados: Aproximadamente 85% dos falecimentos foram pontuados (n=221.977), e
cinco principais causas de morte se destacaram, representando 50% dos óbitos. A principal causa de óbito observada foi morte sem
assistência médica (R98) e outras causas mal definidas (R99). Conclusão: Longevos apresentam características de morbimortalidade
distintas das outras faixas etárias. De 2000 a 2010, menos de 10% dos nonagenários se tornaram centenários. As taxas significativas
por falta de assistência médica foram associadas à carência de acesso aos serviços de saúde. Foi observada uma necessidade de cuidado
multiprofissional à população nonagenária brasileira.
UNITERMOS: Longevidade, Nonagenários, Centenários, Causas de Morte, Assistência.
ABSTRACT
Introduction: In 2000 the population census conducted by IBGE identified 261,200 nonagenarians and centenarians in Brazil. In 2010, however,
only 24,236 centenarians (9.3%) were identified. This study was designed to determine the causes of death of 236,964 “would-be centenarians” (90 years
or more in 2000) in order to find why this population did not reach 100 years of age. Methods: The National Registry of Deaths exposed in DataSUS
was used. The Network Data Representation (NDR) was based on the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
(ICD10) and other demographic data, such as date of birth and death and demographic census of IBGE. From these, the main causes of death of the
centenarians between 2000 and 2010 were disclosed. Results: Approximately 85% of the deaths were scored (n = 221,977), and five main causes of
death stood out, accounting for 50% of deaths. The main cause of death was “death without medical care” (R98) and other ill-defined causes (R99). Conclusion: Long-lived people have morbidity and mortality characteristics that are distinct from those of other age groups. From 2000 to 2010, fewer than
10% of nonagenarians became centenarians. The significant death rates due to lack of medical care were associated with limited access to health services. A
need for multiprofessional care was observed for the Brazilian nonagenarian population.
KEYWORDS: Longevity, Aged, Cause of Death, Health Services for the Aged.
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INTRODUÇÃO

MÉTODOS

No ano de 2000, o censo populacional realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
observou o crescimento populacional em torno de 12%.
As faixas etárias após os 60 anos apresentaram um crescimento acima de 40%, chegando a quase 80% dos 90 aos 99
anos. Entretanto, as pessoas com 100 anos ou mais (centenárias) apresentaram uma diminuição de 1,4%. Em 2000,
existiam 261.200 nonagenários no Brasil que, 10 anos depois, deveriam ser centenários (centenariáveis). No censo
de 2010, contudo, foram identificados apenas 24.236 centenários (9,3%), como observado na Tabela 1. Ocorreram
então 236.964 mortes em centenariáveis entre 1º de agosto
de 2000 e 31 de julho de 2010.
Esse fenômeno que observamos acontecer no Brasil
não se repete em outros países. Tendo em vista o aumento
da expectativa de vida no país – de 70,4 em 2000 para 73,5
em 2010 –, era esperado que todas as faixas etárias a partir
dos 60 anos apresentassem crescimento populacional. Nos
países desenvolvidos, o crescimento aproximado do número de centenários é de 8% por ano (1), havendo, no mundo,
a previsão da existência de cerca de 3.400.000 centenários
em 2050 e 20.100.000 em 2100 (2). A identificação das causas de morte entre os centenariáveis nos ajudará a entender
esse fenômeno.

Dados sobre a distribuição da população brasileira por
faixa etária foram obtidos através do site Sistema IBGE de
Recuperação Automática (SIDRA), tabela 1552, tanto para
o ano de 2000 quanto para o ano de 2010. Informações
sobre mortes ocorridas em pessoas nascidas antes de 1º
de agosto de 1910 foram obtidas através dos bancos de
dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DataSUS) do Ministério da Saúde. Os dados são disponibilizados por Unidade da Federação e ano do óbito. Desta forma, foram obtidos 10 arquivos contendo dados de
mortes para cada uma das 27 Unidades Federativas (UF).
Os dados foram tabulados utilizando o programa TABWIN, do DataSUS, selecionando óbitos ocorridos entre
1º de agosto de 2000 e 31 de julho de 2010, em pessoas
nascidas antes de 1º de agosto de 1910. Após, foram tabulados pelas causas decodificadas pelo CID 10. A tabulação
utilizada foi a CID10BR, a qual classifica os óbitos em categorias (três caracteres). Os totais de óbitos das categorias
foram classificados em ordem decrescente. Foram identificadas as 5 causas mais frequentes de óbito cuja proporção
foi comparada ao número total de óbitos observados. Da
mesma fonte, serão capturados os dados de mortalidade
dos anos entre 1996 e 1999 e entre 2011 e 2012 para observar o comportamento dos capítulos do CID10. Por se
tratar de uma análise secundária de dados publicamente
disponíveis, sem dados pessoais, o projeto não foi submetido à Comissão de Ética de Pesquisa.

OBJETIVO
O presente estudo tem como objetivo verificar as causas
e os motivos do falecimento desses 236.964 centenariáveis,
com a intenção de descobrir por que o grupo populacional
dos centenários não apresentou um aumento entre os dois
últimos censos. Como objetivo secundário, verificar-se-á o
comportamento das principais causas de morte em nonagenários e centenários entre os anos disponibilizados pelo
DataSUS.
Tabela 1. Censos Brasileiros de 2000 e 2010
Idade

2000

Total

169.799.170

60 anos ou
mais

14.536.029

%Total
9%

2010

%Total Variação

190.755.799

12,3%

20.590.599 10,8%

41,7%

60 a 64 anos

4.600.929

32%

6.509.119

31,6%

41,5%

65 a 69 anos

3.581.106

25%

4.840.810

23,5%

35,2%

70 a 74 anos

2.742.302

19%

3.741.637

18,2%

36,4%

75 a 79 anos

1.779.587

12%

2.563.448

12,4%

44,0%

80 a 84 anos

1.036.034

7%

1.666.972

8,1%

60,9%

85 a 89 anos

534.871

4%

819.483

4,0%

53,2%

90 a 94 anos

180.426

1%

326.559

1,6%

81,0%

95 a 99 anos

56.198

0.4%

98.335

0,5%

75,0%

100 + anos

24.576

0.17%

24.236

0,1%

-1,4%

Fonte: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=cd&o=3&i=P&c=3107, 2017
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RESULTADOS
Por meio dos dados do DataSUS, foi possível identificar 221.977 mortes entre 1º de agosto de 2000 e 31 de
julho de 2010 de pessoas nascidas antes de 31 de julho de
1910. Desse modo, pôde-se verificar 85% do número de
centenariáveis identificados no censo de 2000.
A Figura 1 mostra as cinco principais causas de morte
dos nascidos antes de agosto de 1910, as quais representam
50% das causas de morte dessa faixa etária. Observa-se que
14,2% dos falecimentos ocorreram sem assistência médica (R98) e 11,2% por outros sinais e sintomas anormais
(R99). Os demais óbitos são causados, em ordem decrescente, por doenças cerebrovasculares (G45), outras doenças cardíacas (I52) e pneumonia (J18).
A Figura 2 mostra as causas de morte em pessoas com
mais de 90 anos no Brasil entre 1996 e 2012. É possível
constatar que as mortes por causas desconhecidas estavam
na segunda colocação no número de óbitos entre os anos
de 1996 a 2005. A partir de 2003 até 2006, no entanto, já
se observa uma significativa diminuição dos falecimentos
relacionados a esse motivo. Depois desse ano, as taxas seguem diminuindo até os dias atuais, porém de forma mais
lenta. As outras causas de morte são circulatórias, respiraRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 55-59, jan.-mar. 2018

POR QUE NONAGENÁRIOS NÃO SE TORNAM CENTENÁRIOS NO BRASIL? Camacho et al.

16,0%

Tabela 2. População residente, por situação do domicílio e sexo,
segundo a forma de declaração da idade e a idade em nonagenários
(90 a 99 anos) e centenários

14,2%

14,0%

11,2%

12,0%
10,0%

10,1%

9,3%

8,8%

Forma de
declaração
da idade

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%

Data de
nascimento

0,0%
Sem assistência médica
Outros sinais e sintomas
Doenças cerebrovasculares

Outras doenças cardíacas
Pneumonia

Idade
presumida

Figura 1. Principais causas de morte entre agosto de 2000 e julho de
2010 em pessoas nascidas antes de 31 de julho de 1910
Fonte: DataSUS, 2017

Total (ambas
as idades)

Idade

Ano
2000

2010

%

90 a 99 anos

219.523

395.460

80,1%

100 anos ou mais

21.590

21.943

1,6%

Subtotal
90 a 99 anos
100 anos ou mais
Subtotal

165.208.498 180.542.854
17.101
2.986
4.590.672

9,3%

29.433

72,1%

2.293

-23,2%

10.212.945 122,5%

90 a 99 anos

236.624

424.893

79,6%

100 anos ou mais

24.576

24.236

-1,4%

Total

169.799.170 190.755.799 12,3%

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2017
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Circulatórias
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Respiratórias
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0%

Neoplasias

Figura 2. Causas de morte em pessoas com mais de 90 anos no Brasil
entre 1996 e 2012, classificadas por capítulos do CID10
Fonte: DataSUS, 2017

tórias e neoplasias, com uma representatividade percentual
de óbitos no ano de 2012 de 35%, 20% e 8%, respectivamente. As causas desconhecidas ficam em terceiro lugar,
representando 12%, também em 2012.

DISCUSSÃO
Estudos revelam o aumento do número de centenários
em diversos países (1,2); porém, no Brasil, o último Censo
populacional demonstrou um decréscimo dessa população.
Contudo, o aumento geral do número de centenários vem
atraindo a atenção do mundo, principalmente nas últimas
duas décadas, nas quais estudos sobre essa população estão
sendo produzidos na Europa, assim como já haviam sendo feitos pelos Estados Unidos e pelo Japão (3). Apesar
de já se observar um avanço nessas pesquisas em algumas
populações, países como o Brasil ainda carecem desse tipo
de estudo (4), o que gerou dificuldades para obter dados
na discussão dos resultados desta análise. Gomes & TurRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 55-59, jan.-mar. 2018

ra (2008) verificam a possibilidade da existência de inconsistências no número de centenários entre os censos decorrentes da forma como as idades são questionadas (5).
Entretanto, os dois últimos censos utilizaram a mesma
abordagem de questionar a idade e a data de nascimento dos residentes no domicílio recenseado. O número de
óbitos identificados pelo DataSUS foi compatível com o
número esperado de óbitos. Na Tabela 2, observamos que
houve um aumento relativo no número de centenários com
a idade comprovada pela data de nascimento, entre 2000 e
2010. Todavia, proporcionalmente, mais pessoas em 2010
tiveram a identificação pela idade presumida, pois em 2000
foram 4,6 milhões e, em 2010, 10,2 milhões (aumento de
122%). Contudo, tanto para os centenários quanto para os
nonagenários, o percentual de pessoas identificadas pela
data de nascimento foi maior em 2010.
Kontis & Bennet et al. projetaram que a expectativa de
vida de 35 países aumentará com uma probabilidade de
pelo menos 65% para as mulheres e 85% para os homens.
Além deste estudo, Parr et al. também previram fronteiras
além de 90 anos (para mulheres sul-coreanas no estudo de
Kontis & Bennet et al. e para mulheres japonesas no estudo
de Parr et al.) (6,7). A expectativa de vida de muitos países
está alcançando a nona década; porém, devido à falta de
estudos suficientes para alcançar o avanço desse envelhecimento, especialmente em países em desenvolvimento e
subdesenvolvidos, veremos no futuro nações despreparadas para atender a essa população superlongeva (8).
O aumento esperado na expectativa de vida, em países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, está relacionado principalmente ao aumento da expectativa de vida infantil. Já os países desenvolvidos sofreram esse aumento
da esperança de vida ao nascer no princípio do século passado. A partir da segunda parte do século 20, o aumento
da expectativa de vida nos países desenvolvidos se deu à
custa da diminuição da mortalidade da população adulta e
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de meia-idade, mas esses países continuaram a crescer na
expectativa de vida porque houve uma melhora significativa nas condições de saúde das faixas etárias idosas e longevas (9). Um estudo realizado na Dinamarca indicou que a
proliferação dos centenários se deve principalmente à melhoria na taxa de sobrevivência dos 80 aos 100 anos (10).
No entanto, no Brasil, pode-se constatar que o número de
centenários está diminuindo, como informam os dados do
IBGE de 2010, o que contrasta com os outros segmentos
etários do nosso país, e, também, com a proliferação de
centenários em outros países.
O envelhecimento da sociedade e seus impactos sociais
têm sido discutidos em termos de “sociedade longeva” no
Japão (um dos países mais longevos do mundo) desde os
anos 1980. Esse termo trata da antecipação do aumento
dos cuidados básicos necessários para o envelhecimento
dessa sociedade. Nesse país, por exemplo, existem instituições para idosos focadas essencialmente no desenvolvimento da independência física do indivíduo, as quais
podem ser casas de passagem para reabilitações, minimizando hospitalizações desnecessárias (11). Infere-se, desse
modo, a necessidade de cuidados específicos para pessoas
nessa faixa etária no Brasil, por meio de uma assistência
multiprofissional, a fim de que a população nonagenária
se torne centenária.
O estudo de Berzlanovich et al. demonstrou que os centenários não morrem por velhice, mas por consequência
de uma falência múltipla de órgãos (12). Existe uma tendência de uma morte atípica ou assintomática em idosos
ser classificada como uma causa inespecífica de morte, ou
uma “morte natural”. Paterson et al. analisaram uma série
de prontuários/atestados de óbito em comparação com
seus respectivos diagnósticos de necropsias, mostrando a
necessidade de fazer necropsias para encontrar a correta
causa de morte, já que as discrepâncias de diagnósticos
clínicos e dos achados patológicos foram de 56%. Além
disso, expôs a necessidade de os longevos receberem tratamento de uma equipe multiprofissional especializada em
geriatria, uma vez que esse tratamento gerou um acesso
mais detalhado e correto quanto às doenças e cuidados dos
pacientes, com posterior acurácia do diagnóstico da causa
de morte de 72% (13), enquanto outro estudo teve apenas
47% de acerto dos diagnósticos realizados por um médico
não especialista (14). John e Koelmeyer et al. também enfatizaram a importância de se realizar necropsia quando não
há um diagnóstico aparente ou quando o médico não está
presente para avaliar as circunstâncias da morte (15).
A preocupação com a qualidade do preenchimento dos
atestados de óbito passou a ser evidente com a edição, por
parte do Conselho Federal de Medicina (CFM), da Resolução nº 1.601/2000 (16), responsável por regulamentar
a responsabilidade médica no fornecimento das declarações de óbitos. A data dessa resolução coincide com uma
leve queda das mortalidades por causas desconhecidas.
A resolução de 2000 sofreu uma modificação, no ano de
2005 (17), sendo revogada pela Resolução nº 1.779/2005.
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A nova resolução deixou mais clara com instruções mais
específicas sobre a conduta correta do médico perante
o preenchimento do atestado de óbito de um paciente.
A partir desse ano, pode ser observado, conforme a Figura
2, um declínio ainda maior no número de mortes por causas desconhecidas, podendo ser correlacionado a esse fato.
Outrossim, no banco de dados sobre os óbitos do SIM,
apesar de existir a variável local de ocorrência do óbito,
essa informação estava ausente na maioria dos registros
identificados. Esse dado seria importante para identificar
onde essas pessoas teriam falecido: em casa, no hospital,
ou em outro estabelecimento de saúde. A identificação
desse local de falecimento nos ajudaria a entender o grau
de dificuldade dos centenariáveis em encontrar assistência
nos seus últimos anos de vida. Não encontramos na literatura nenhum artigo que faça estudo comparativo do índice
de morte desse grupo em instituições de longa permanência, em hospitais ou em sua própria residência, seja com ou
sem cuidador.
Existem dificuldades, durante o censo, de se contabilizar o número de centenários em uma população. Isso ocorre devido à imputação das idades omitidas na entrevista
e a erros na declaração da idade dos entrevistados, como
observado por Gomes e Turra em 2008 (5). Um dos motivos das tábuas de vida do censo do IBGE serem finalizadas
aos 80 anos acontece em virtude de erros na contagem da
população por idade e seus efeitos sobre as estimativas de
mortalidade (18). Apenas a partir de 2000 foi solicitado aos
entrevistados, além do mês e ano de nascimento, também a
idade das pessoas para, assim, comprovar a equivalência da
idade da pessoa. Foi possível, no entanto, contabilizar 85%
de mortes de pessoas nascidas em julho de 1910 (teriam 90
anos em 2000). Então, o número de 261.200 pessoas identificadas em 2000 é compatível com o número de óbitos
identificados entre 2000 e 2010.

CONCLUSÃO
Este artigo buscou analisar por que houve um decréscimo no número de centenários no Brasil, tendo como base
os dados dos Censos de 2000 e 2010. Observou-se que as
causas de morte tanto para os nonagenários quanto para
os centenários são imprecisas e mal definidas. Constata-se,
assim, uma possível dificuldade dos profissionais da saúde no cuidado e atenção aos longevos, particularmente
os nonagenários, uma vez que, mesmo se tratando de um
paciente senil, ainda existe uma causa específica de morte, a qual deve ser apresentada em um atestado de óbito.
É necessário, também, maior educação e entendimento de
como realizar uma interpretação apropriada sobre as causas
de morte e como preencher os certificados de óbito (19).
Verificamos a falta de literatura científica sobre causas de
óbitos em nonagenários em um país com um aumento do
envelhecimento populacional. Tendo em vista a dificuldade
de levantar esses dados, sugerem-se mais estudos sobre a
Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 55-59, jan.-mar. 2018
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população nonagenária e centenária brasileira. Sugerimos
também um Inquérito de Envelhecimento Internacional
periódico, a fim de monitorar o envelhecimento global, por
meio de comparações diretas entre países e uma análise
conjunta. Apoiamos também a sugestão de Gomes e Turra
quanto à necessidade da implantação de políticas públicas
que assistam à população longeva (5).
Espera-se que, em 2050, existam 160.000 pessoas com
100 anos ou mais no Brasil, o que representará uma população, aproximadamente, sete vezes maior do que aquela
recenseada em 2000 (5). Por conseguinte, é primordial uma
atenção multiprofissional e especializada a essa população,
atentando para as diferenças dessa faixa etária comparadas
às populações também idosas que não são extremas longevas. Dessa forma, o próximo desafio das nações, não somente a brasileira, é passar por um processo de adaptação,
a fim de se preparar para receber uma população cada vez
mais longeva.
A morte é inerente à vida de todos os seres vivos; contudo, morrer sem assistência médica ou sem um diagnóstico
preciso é falecer sem excelência. Cabe aos profissionais de
saúde, governantes e familiares contribuir para que nonagenários e centenários tenham uma morte digna e respeitosa.
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Análise do programa de triagem auditiva neonatal
após 5 anos da implementação em serviço de saúde
auditiva de hospital universitário no sul do país
Analysis of the neonatal hearing screening program after 5 years of its implementation
in a hearing health service of a university hospital in south Brazil
Vinícius Cassol da Rosa1, Viviane Bom Schmidt2, Marilise Floriano3,
Rodrigo Basso Da Sois1, Jéssica Lima Coelho4, Gisiane Munaro5

RESUMO
Introdução: Perda auditiva é uma alteração congênita prevalente, acomete um a três para mil recém-nascidos. Quanto mais precoce o
diagnóstico, melhor será o desenvolvimento infantil em relação à fala, linguagem e adaptação psicossocial. O Joint Committee on Infant
Hearing preconiza a triagem auditiva universal por registro das emissões otoacústicas transientes, no primeiro mês de vida. Objetivo:
Apresentar os resultados em um Hospital Terciário da Região Sul do Brasil durante cinco anos de aplicação do protocolo de Triagem Auditiva Neonatal. Métodos: Estudo transversal, retrospectivo, com análise dos dados do Protocolo de Triagem Auditiva Neonatal aplicado
de outubro de 2009 a outubro de 2014, abrangendo anualmente o mínimo de 81,6% dos recém-nascidos em 2012 e máximo de 94% dos
recém-nascidos no ano de 2014. Resultados: No período estudado, 14.997 neonatos foram submetidos à triagem. Desses, 89,2% (n=
13.385) passaram no primeiro teste de emissões otoacústicas transientes. Em 1217 recém-nascidos, o reteste foi realizado quinze dias
após, ocorrendo falha em 154 (12,6%) das crianças. Observou-se que 24,2% (n=392) dos pacientes não compareceram ao reteste. Os que
falharam foram encaminhados para o potencial evocado auditivo de tronco encefálico e avaliação otorrinolaringológica, 95,9% (n=94)
passaram e quatro foram protetizados. Nesta etapa, 36,4% (n=56) pacientes não compareceram ao exame. A perda total do estudo foi
de 27,8% (n= 448). A prevalência de perda auditiva situou-se em 2,70:10.000. Conclusão: A realização da Triagem Auditiva Neonatal
Universal é meta a ser alcançada em todas as maternidades brasileiras, com estratégias que reduzam a evasão durante o rastreamento.
UNITERMOS: Perda Auditiva, Triagem Neonatal.
ABSTRACT
Introduction: Hearing loss is a prevalent congenital disorder affecting 1-3:1,000 newborns. The earlier the diagnosis, the better the child’s development in speech,
language and psychosocial adaptation. The Joint Committee on Infant Hearing advocates universal hearing screening by recording transient otoacoustic emissions in the
first month of life. Aim: To present the five years’ experience of the Neonatal Hearing Screening protocol in a Tertiary Hospital of the Southern Region of Brazil.
Methods: A retrospective cross-sectional study was performed with data from the Neonatal Hearing Screening Protocol applied from October 2009 to October 2014,
covering a minimum of 81.6% of newborns in 2012 and a maximum of 94% of newborns in 2014. Results: In the study period, 14,997 newborns underwent
screening. Of these, 89.2% (n = 13,385) passed the first transient otoacoustic emissions test. In 1,217 newborns, the retest was performed fifteen days later, with
failure occurring in 154 (12.6%) children. It was observed that 24.2% (n = 392) of the patients did not show up for the retest. Those who failed were referred to the
brainstem auditory evoked potential and otorhinolaryngological evaluation, 95.9% (n = 94) passed and four received a prosthesis. At this stage, 36.4% (n = 56)
patients did not attend the examination. The total attrition rate of the study was 27.8% (n = 448). The prevalence of hearing loss was 2.70: 10,000. Conclusion:
Universal Neonatal Hearing Screening is a goal to be attained in all Brazilian maternity wards, with strategies that reduce evasion during screening.
KEYWORDS: Hearing Loss, Neonatal Screening.
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INTRODUÇÃO
A perda auditiva é uma alteração congênita muito frequente, cuja prevalência é estimada em cerca de um a três
para cada mil crianças (1,2), ou 1,2 a 1,7 caso para cada
1000 nascidos vivos, sendo que 20 a 30% das crianças afetadas têm perda auditiva profunda (3). Todavia, para os internados em unidades de cuidado intensivo, essa frequência aumenta aproximadamente dez vezes (2,4).
Aspectos precoces da linguagem, como o balbucio, estarão presentes até os 6 a 9 meses de idade, mesmo em
crianças com perda auditiva severa a profunda, de forma
que perdas auditivas precoces passam despercebidas até
que atrasos importantes na aquisição de linguagem se manifestem (5). Desse modo, programas de triagem são fundamentais para sua detecção precoce.
Os programas de diagnóstico precoce visam identificar todas as crianças com perda auditiva permanente até
os 3 meses de idade, a fim de possibilitar intervenções
para reabilitação auditiva até os 6 meses, através de testes auditivos objetivos, como as emissões otoacústicas
(EOA) e potencial evocado auditivo de tronco encefálico
(PEATE). A partir dos 6 meses de idade, testes audiológicos subjetivos permitem avaliar a função auditiva como
um todo, mensurando também aspectos comportamentais da habilidade auditiva (5,6).
A triagem auditiva neonatal universal (TANU) apresenta supremacia com relação à média de idade para o diagnóstico precoce, quando comparada com a triagem baseada em fatores de risco (6). Antes de TANU, a média de
idade de suspeita de perda auditiva era de 18 meses, com
a confirmação em 26 meses e aparelhos auditivos em 30
meses. Com a implementação da TANU, a idade de intervenção diminuiu para seis meses (1).
A triagem auditiva neonatal seletiva (TANS) identifica apenas 50% dos deficientes auditivos. A realização da
TANU constitui-se como forma ideal de detecção da perda
auditiva, sendo assim denominada quando abrange a realização dos testes auditivos em mais de 95% dos neonatos,
preferencialmente antes da alta hospitalar (7).
Além da abrangência de 95% dos recém-nascidos antes
da alta hospitalar, a efetividade de um programa de triagem auditiva deve contemplar os seguintes itens: taxa de
falso-positivo ≤ 3% e uma taxa de referência para testagem
audiológica após um teste positivo ≤ 4%; taxa de falso-negativo de zero; taxa de seguimento (follow-up rate) dos
encaminhados para avaliação audiológica e para crianças
que não foram triadas no ambiente hospitalar de ao menos
95%; reteste de recém-nascidos que foram readmitidos no
ambiente hospitalar dentro do primeiro mês de vida por
condições associadas à perda auditiva; e um sistema de comunicação efetiva que garanta resultados de testes aos familiares, bem como encaminhamento dos que falham para
avaliação auditiva complementar (6,8).
Além disso, outros indicadores de qualidade utilizados
para avaliar serviços de triagem auditiva utilizam como
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referência os seguintes parâmetros: índice de encaminhamento para reteste, idade do neonato no momento da
triagem auditiva neonatal, índice de comparecimento para
reteste e índice de encaminhamento para diagnóstico (6,8).
Em nossa unidade pediátrica, o programa de triagem
foi implementado buscando preencher essas recomendações desde 2009, cujos resultados iniciais já foram publicados (9). O objetivo do presente estudo é apresentar os resultados obtidos em um hospital terciário de um município
da região Sul do Brasil, durante aproximadamente cinco
anos de aplicação do protocolo de triagem auditiva neonatal, ampliando sua abrangência paulatinamente, visando à
cobertura preconizada pela TANU.

MÉTODOS
Estudo transversal, retrospectivo, observacional realizado em um hospital terciário do sul do Brasil, situado na
região metropolitana de Porto Alegre, com aproximadamente 300.000 habitantes, onde o Teste da Orelhinha vem
sendo feito desde 2009, segundo o protocolo preconizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do
Sul (10). O hospital, vinculado ao Sistema Único de Saúde
(SUS), é referência em ginecologia e obstetrícia no município e na região, inclusive para alto risco.
Os testes de triagem foram realizados por fonoaudióloga no alojamento conjunto do hospital, habilitado junto à Rede de Atenção à Saúde Auditiva, abrangendo os
recém-nascidos no período de outubro de 2009 a outubro
de 2014, após as primeiras 24 horas de vida, com aparelho Otoport Lite da Interacoustics para realização de EOA
Transientes. No caso de falha na primeira etapa, o exame
era feito novamente 15 dias após. Se houvesse falha nessa
segunda etapa, os bebês eram submetidos ao PEATE e
encaminhados ao serviço de otorrinolaringologia hospitalar. Na confirmação de perda auditiva, a protetização
auditiva seria realizada pelo setor de saúde auditiva na
mesma instituição.
Os resultados obtidos foram organizados em uma planilha Excel para a realização da análise estatística quantitativa. Foram descritas as variáveis de prevalência de falha
nos testes e da prevalência da perda auditiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre outubro de 2009 e outubro de 2014, 14.997 neonatos foram submetidos à triagem auditiva, abrangendo
anualmente percentagens desde 81,6% dos recém-nascidos
em 2012 e alcançando 94% dos recém-nascidos no ano
de 2014. Da totalidade dos neonatos avaliados, 89,2%
(n=13.385) passaram no primeiro teste de EOAT e foram
liberados; 67,7% (n=1.062) falharam em ambas as orelhas, enquanto 16,1% (n=259) falharam na orelha direita e
15,9% (n= 257) na orelha esquerda, totalizando 10,8% (n=
1.612) de falha. Todos foram retestados bilateralmente.
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O alto índice de crianças que falham na TANU gera
encaminhamentos desnecessários, aumenta o custo dos
programas e favorece a evasão nas etapas subsequentes.
Em protocolos que utilizam somente um teste de triagem, como as EOA, entre 5 e 21% das crianças são referenciadas para avaliação audiológica complementar (11).
Em nossa amostra, essa taxa situou-se em 10,8% nesta primeira etapa, estando de acordo com o preconizado
pela Academia Americana de Pediatria, na qual o encaminhamento para reteste deve situar-se entre 5 e 20% das
crianças (8). Da mesma forma, a taxa de encaminhamentos
encontra-se dentro do relatado por outros programas de
triagem brasileiros, em torno de 8% na primeira fase, e para
o diagnóstico igual a 2,1% (12).
Na fase de reteste das EOAT, 15 dias após, ocorreu
uma perda de seguimento de 24,2% (n= 392) dos recém-nascidos. Dos 1.217 reavaliados, 12,6% (n=154) falharam
novamente, sendo então submetidos ao PEATE e à avaliação otorrinolaringológica. Nesta terceira fase do estudo,
ocorreu uma perda de 36,4% (n= 56) dos pacientes encaminhados ao PEATE, sendo que apenas 63,6% (n= 98)
foram submetidos ao exame, 95,9% (n=94) passaram, e 4
pacientes falharam e foram então protetizados.
Observou-se uma taxa de falso-positivo de 10,8% na primeira etapa; taxa de falso-positivo de 12,6% na segunda etapa
(reteste). Utilizando protocolo de triagem com teste único,
seja EOA ou PEATE, constata-se um alto índice de falso-positivo, resultando em número substancial de crianças com
audição normal referenciadas para avaliação complementar.
Entretanto, os índices de falso-positivo costumam ser maiores com a utilização das EOA, por sofrerem interferência de
alterações em orelha externa e/ou média, cuja principal causa
é a presença de vernix nos primeiros dias de vida (13).
Os indicadores de qualidade a serem alcançados na
TANU, recomendados pela Academia Americana de Pediatria, em 1999, e pelo JCIH, em 2000, sugerem que os
índices de falso-positivos não ultrapassem 4%, bem como
o índice de comparecimento dos neonatos encaminhados
para diagnóstico deve alcançar 90%. A utilização da EOA
na primeira etapa, seguido do PEATE na falha, visa reduzir o número de falso-positivos, ou seja, menos neonatos
encaminhados desnecessariamente (7).
Alguns autores sugerem que, se um programa de triagem opta pela realização de único teste inicial, que seja feito o PEATE, devido a menores índices de falso-positivo,
bem como menos referenciamentos para avaliação audiológica complementar que a EOA (14).
A análise dos fatores de risco dos neonatos avaliados
demonstrou que 1804 (12,02%) apresentaram fatores de
risco conhecidos para perda auditiva, sendo a mais comum
prematuridade (n=1000), seguido de icterícia (n=158) e antibioticoterapia intravenosa (n=143). Esse valor novamente é semelhante ao descrito em outros programas brasileiros (12). Os guidelines propostos pelo JCIH recomendam o
PEATE como teste inicial para recém-nascidos admitidos
em unidades de cuidado intensivo (6).
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Houve perda total de seguimento de 27,8% (n= 448),
cuja maior perda ocorreu justamente no momento do diagnóstico, onde 36,4% dos recém-nascidos não retornaram
para a terceira fase da triagem. Ao final do período do
estudo, a prevalência de perda auditiva foi de 2,70:10.000
(IC95%: 0,7 a 7/10000), indo ao encontro da literatura (1).
Contudo, devido ao grande número de faltosos, esta prevalência pode estar subestimada. Além das perdas por não
comparecimento, deve-se considerar que algumas perdas
auditivas não são passíveis de diagnóstico no período de
vida avaliado.
Os programas de triagem auditiva são considerados de
sucesso quando conseguem garantir que cada recém-nascido que sofreu falha na testagem inicial seja retestado e que
a avaliação audiotalógica esteja completa até os 3 meses de
idade. Mesmo em países desenvolvidos como os Estados
Unidos, onde, desde 2007, foram implementados programas de triagem auditiva neonatal em praticamente todos os
estados, observa-se expressiva perda de seguimento, resultando em atrasos diagnósticos posteriores (15).
Recentemente, foram investigados os motivos pelos
quais os recém-nascidos de alto risco que falham na triagem auditiva não comparecem ao reteste. Não houve relação significante entre idade materna, nível educacional
e status marital como razões para o absenteísmo. Como
possíveis razões, predominaram o esquecimento da data
e a ignorância sobre a importância do reteste. A baixa valorização da prevenção primária e secundária e a carência
de informação sobre a TANU dificultam o processo de
universalização da mesma e ocasionam um elevado número de desistências durante suas etapas. A busca ativa
dos faltosos, bem como conciliar o reteste com as visitas
ao pediatra e uma rede de apoio seriam estratégias para
minimizar esse problema (16).
Da mesma forma, observou-se absenteísmo significativo em outros estudos brasileiros (29% na fase de
reteste e 67,7% na reavaliação), e mais uma vez não se
verificou influência da procedência familiar, da idade da
criança ou da presença de indicadores de risco para deficiência auditiva (12).
Além das perdas de seguimento, os programas de rastreio universal de perda auditiva apresentam limitações no
que concerne ao seguimento das crianças que falham, bem
como perdas de início tardio que passam no teste inicial.
Os programas de triagem não possuem enfoque na etiologia da perda auditiva, sendo que alterações genéticas representam metade dos casos de surdez infantil, além das
infecções congênitas subclínicas, como o citomegalovírus,
geralmente de manifestação tardia (17).
A TANU possibilita a identificação de perda auditiva
em uma idade relativamente precoce, proporcionando a
reabilitação. Isso é fundamental, pois há um período crítico para a aquisição da linguagem e, com a intervenção
precoce, os pacientes têm melhores resultados. Porém, o
absenteísmo nas fases subsequentes parece ser o principal
fator a comprometer os objetivos da TANU.
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CONCLUSÃO
A realização da TANU de rotina é a única estratégia
capaz de detectar precocemente alterações auditivas congênitas que poderão interferir no desenvolvimento do
indivíduo. A TANU perde sua finalidade se não houver
continuidade com as demais etapas de diagnóstico e reabilitação. Assim, estratégias que reduzam a evasão durante
o rastreamento auditivo são fundamentais para alcançar os
objetivos propostos. O investimento em sistemas de acompanhamento para aumento do índice de comparecimento é
um desafio a ser superado.
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Incontinência anal: série histórica de 14 anos dos
exames de manometria anorretal do Laboratório de Motilidade
Digestiva da Santa Casa, Porto Alegre, Brasil
Anal incontinence: 14-year historical series of anorectal manometry examinations
of the Laboratory of Digestive Motility of the Santa Casa, Porto Alegre, Brazil
Carlos Zaslavsky1, Cleber Allem Nunes2, Giele Aparecida Silveira da Silva3

RESUMO
Introdução: A incontinência anal é frequente, com impacto na qualidade de vida das pessoas. A manometria anorretal é o método do diagnóstico para a disfunção anorretal destes pacientes. O objetivo do presente estudo é descrever uma série histórica, dos pacientes submetidos à manometria anorretal por incontinência anal. Métodos: Estudo retrospectivo de 14 anos, em 1655 pacientes consecutivos, acima de
12 anos de idade, através de revisão dos laudos de manometria anorretal por incontinência anal, no Laboratório de Motilidade Digestiva do
Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Resultados: Em 1063 (64,2%) pacientes, a indicação clínica para o
exame foi incontinência anal, 779 (73%) do sexo feminino e 284 (27%) do sexo masculino (p=<0,001). A idade média foi de 58,2±17 anos,
com 84,9% acima de 40 anos de idade. Entre 2003 e 2015, em 62,4% dos pacientes (59,7- 65,0 IC95%) a indicação clínica para a manometria anorretal foi incontinência anal. Após 2015, até março de 2017, este índice aumentou para 80,1% dos pacientes (P<0,001). Conclusão:
A incontinência anal é um sintoma, com impacto na autoestima das pessoas e alta frequência na população, aumentando linearmente com a
idade. A manometria anorretal identifica as alterações funcionais nos pacientes com incontinência anal. No Brasil, este é o primeiro estudo
que descreve uma série histórica da manometria anorretal, com a indicação clínica de incontinência anal. O presente estudo sugere uma
maior procura de tratamento para incontinência anal e maior interesse dos médicos para o seu diagnóstico laboratorial mais completo.
UNITERMOS: Incontinência Anal, Manometria Anorretal, Série Histórica.
ABSTRACT
Introduction: Anal incontinence is frequent, with an impact on people's quality of life. Anorectal manometry is the diagnostic method for anorectal dysfunction
in these patients. The AIM of the present study is to describe a historical series of patients submitted to anorectal manometry for anal incontinence. Methods:
A retrospective 14-year study of 1,655 consecutive patients over 12 years of age by reviewing the reports of anorectal manometry for anal incontinence carried
out at the Digestive Motility Laboratory of the Pereira Filho Pavilion of Santa Casa de Misericórdia, Porto Alegre. Results: In 1,063 (64.2%) patients, the
clinical indication for the examination was anal incontinence, 779 (73%) female and 284 (27%) male (p = 0.001). The mean age was 58.2 ± 17 years, with
84.9% over 40 years of age. Between 2003 and 2015, the clinical indication for anorectal manometry was anal incontinence in 62.4% of the patients (59.765.0 95% CI). From 2015 to March 2017, this index increased to 80.1% of the patients (P <0.001). Conclusion: Anal incontinence is a symptom that
has an impact on people's self-esteem and a high frequency in the population, increasing linearly with age. Anorectal manometry identifies functional changes in
patients with anal incontinence. In Brazil, this is the first study to describe a historical series of anorectal manometry, with the clinical indication of anal incontinence. The present study suggests a greater demand for anal incontinence treatment and physicians’ greater interest in a more complete laboratory diagnosis of it.
KEYWORDS: Anal Incontinence, Anorectal Manometry, Historical Review.
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INTRODUÇÃO
A incontinência anal (IA) é a perda involuntária de
fezes ou gases, em local inadequado e em qualquer faixa etária, após a obtenção do controle esfincteriano (1).
O Consenso Roma IV definiu incontinência anal como
a perda involuntária de fezes líquidas ou sólidas, independentemente da sua possível etiologia (2). Os dados
internacionais de prevalência da incontinência anal estimam que ocorra entre 1,4% e 19,5% da população (3).
No Chile, 31,9% das pessoas entrevistadas em Hospital
Universitário apresentavam algum grau de incontinência
anal (4). No Sul do Brasil, foi evidenciada uma prevalência de IA de 3,9% na população atendida em Serviço
de Saúde (5). O artigo chileno e o brasileiro enfatizam
o aumento da prevalência da incontinência anal após os
40 anos de idade. A incontinência anal é uma situação
não letal, causadora de constrangimento, isolamento social e comprometimento na qualidade de vida (6,7). Apesar da maior procura por tratamento (8), a maioria dos
portadores não procura atenção profissional e esconde
o problema de suas famílias e de seus médicos (9,10).
A manometria anorretal avalia a continência anal e os
mecanismos defecatórios, quantifica a função tônica, a
contração do esfíncter anal, o reflexo anorretal e a sensibilidade retal (6,8,11,12,13,14,15). É a melhor técnica
estabelecida para detectar alterações na função do esfíncter anal (16). Após a avaliação clínica, os pacientes com
incontinência anal devem ser submetidos à manometria
anorretal para definir a disfunção anorretal e para orientar o seu tratamento (17,18).
Os objetivos do presente estudo, desenvolvido no Laboratório de Motilidade Digestiva do Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, são: a)
descrever a série histórica de 14 anos dos exames de manometria anorretal, realizados por incontinência anal; b) discutir as características demográficas destes pacientes; c) valorizar o tema incontinência anal e a manometria anorretal
como método diagnóstico na incontinência anal. O relato
atual é o seguimento de publicação anterior (8), estudando
os exames realizados somente por incontinência anal.

MÉTODOS
Foram incluídos os 1655 pacientes consecutivos, acima
de 12 anos de idade, que realizaram a manometria anorretal
no Laboratório de Motilidade Digestiva do Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre,
no período entre março de 2003 e março de 2017. Com
1655 pacientes submetidos à manometria anorretal, foi
possível descrever uma frequência de indicações de 50%,
com margem de erro entre 2,5 e 3 pontos percentuais e
uma confiança de 95%. O estudo foi retrospectivo, observacional, com amostra de conveniência através de revisão
dos laudos dos exames. Foram avaliadas as seguintes variRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 64-68, jan.-mar. 2018

áveis: sexo, idade, indicação do exame por incontinência
anal, frequência das manometrias anorretais realizadas por
incontinência anal, de 2003 até 2015 e no período de 2016
e 2017. A manometria anorretal foi feita conforme técnica
e aparelhos já descritos em publicação anterior (8). Todos
os exames foram realizados pelos autores do estudo (CZ;
CAN). Os bancos de dados foram montados pela autora
(GASS). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre (ISCMPA), com o seguinte número CAAE/
CONEP 461915.0.000.5335.
Análise Estatística

Os dados foram digitados no Programa Excel e exportados para o Programa SPSS v. 18.0 para análise estatística. Foram descritas as variáveis quantitativas com
distribuição simétrica pela média e o desvio-padrão.
As variáveis categóricas foram descritas por frequências e
percentuais e comparadas pelo teste de Qui-quadrado ou
teste Exato de Fisher. Para comparar se a frequência dos
sexos e de indicações foi a mesma dentro de um grupo,
foi utilizado o teste Binomial. Foi considerado um nível
de significância de 5%.

RESULTADOS
Foram incluídos 1655 pacientes, consecutivos, submetidos ao exame de manometria anorretal, entre março de
2003 e março de 2017. A incontinência anal foi a indicação
clínica em 1063 (64,2%) pacientes, sendo 779 (73%) do
sexo feminino e 284 (27%) do sexo masculino (p=<0,001).
A idade média dos pacientes com incontinência anal foi
de 58,2±17 anos, sendo 84,9% acima de 40 anos de idade.
Entre os anos de 2003 e 2015, em 62,4% dos pacientes
(59,7- 65,0 IC95%) a indicação para a realização do exame
foi a incontinência anal. Após 2015, até março de 2017, em
80,1% dos pacientes a indicação para a realização do exame
foi a incontinência anal (P<0,001) (Figura 1).
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Figura 1. Frequência da indicação de manometria anorretal por
incontinência anal até 2015 e 2016-2017.

65

INCONTINÊNCIA ANAL: SÉRIE HISTÓRICA DE 14 ANOS DOS EXAMES DE MANOMETRIA ANORRETAL DO LABORATÓRIO... Zaslavsky et al.

DISCUSSÃO
A incontinência anal é um sintoma frequente, com impacto negativo na autoestima e na qualidade de vida dos
pacientes (18,19). Em função de estigma social, acredita-se
ser a incidência descrita da incontinência anal subdimensionada (20). Por isso é denominada de “aflição silenciosa”
(10), sendo uma importante causa de institucionalização de
idosos (7,9). Os profissionais da saúde, contribuindo para
a piora do problema, não perguntam aos seus pacientes e
estes recebem pouca atenção assistencial, das publicações
e das sociedades médicas (19,21). Os profissionais brasileiros entraram em contato com a incontinência anal somente em 1983 (22), e o tema pouco evoluiu. Em nosso
meio, em 2012, foi publicado um estudo de prevalência
da incontinência anal (5) e, em 2013 e 2014, propostas de
tratamento clínico (23,24). No Sul do Brasil, em 2016, foi
publicado o primeiro estudo descritivo brasileiro de manometria anorretal em laboratório de motilidade digestiva (8),
sendo o presente estudo a segunda parte dessa publicação.
No atendimento aos pacientes com incontinência anal,
além da história e do exame físico, a manometria anorretal é considerada um teste diagnóstico útil (11,13,18,25).
As publicações brasileiras sobre a manometria anorretal
descrevem estudos em crianças constipadas (26,27) e nos
distúrbios evacuatórios em adultos (28,29). O presente
estudo descreve os dados demográficos e a indicação da
manometria anorretal por incontinência anal em uma série
histórica de 14 anos. A incontinência anal foi a indicação
clínica para o exame em 1063/1655 (64,2%) pacientes.
Esta frequência é semelhante à nossa publicação anterior
(8), assim como a incontinência anal foi a principal indicação para a manometria anorretal em publicações internacionais (16,29). Nas bases de dados Lilacs e Medline, não
foi encontrado nenhum outro estudo descrevendo série
histórica com as indicações clínicas da manometria anorretal. Em relação ao sexo do grupo estudado, 779 (73%)
eram mulheres e 284 (27%) homens (p<0,001). Esta maior
prevalência do sexo feminino é semelhante aos dados de
assistência em incontinência anal na literatura, 70,7% (8),
85,6% (30), 86,5% (29) e 86,7% (31). Na população em
geral, quanto ao sexo, a prevalência da incontinência anal é
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similar em homens e mulheres (4,32,33), mas a maioria dos
pacientes na prática clínica é de mulheres (6). É possível que
este dado decorra de que os homens demorem mais para
procurar ajuda (8, 34,35) e que as mulheres têm um padrão
de consultas médicas mais regular (33). Outro aspecto relevante, quanto ao sexo, é que os homens com incontinência urinária, fator de risco para incontinência anal, não são
questionados sobre o seu hábito intestinal (36). O maior
número de mulheres nos consultórios, encaminhadas para
manometria anorretal, não reflete a verdadeira prevalência
da incontinência anal na população (17,33). A predominância do sexo feminino, no presente estudo, pode decorrer da
maior população feminina que procura tratamento para a
incontinência anal. A média de idade do grupo estudado
foi de 58,2±17 anos, com 84,9% dos pacientes com idade acima de 40 anos de idade. Os estudos de prevalência
apontam a idade como um fator de risco definido para a
incontinência anal (3,33,34,35,36,37,38,39,40). As pessoas
de maior idade, em relação aos jovens, podem apresentar
déficit funcional do esfíncter anal e da complacência retal
(41,42). Também as comorbidades, próprias da faixa etária,
e a utilização de várias medicações podem comprometer
a função anorretal, aumentando o risco de incontinência
anal (43, 44). Na população geral, a idade acima de 40 anos
nas mulheres aumenta 2,5 vezes a prevalência de incontinência anal, em relação às mulheres com menos de 40 anos
de idade (9). Não foi encontrado na literatura este dado,
em relação aos homens com incontinência anal. Apesar do
impacto negativo que a incontinência anal ocasiona na qualidade de vida desses pacientes, a maioria retarda a procura
de atenção profissional, esconde dos médicos e da família,
dificultando o seu diagnóstico e tratamento (38,45). Outra
possível razão para a procura de tratamento após os 40
anos é o constrangimento ocasionado pela incontinência
anal, associada pela pouca compreensão dos profissionais da saúde sobre as opções de tratamento (45, 46, 47).
Os médicos devem adotar a regra de atenção na incontinência anal, “se você não perguntar, eles não dizem” (10). Esta ação
nos consultórios contribuirá para o diagnóstico e o tratamento em pessoas mais jovens, substituindo a negligência
profissional pelo interesse em relação à incontinência anal
(48). No estudo anterior (8), após 2010, houve um aumento significativo no número de exames indicados por incontinência anal (p<0,001). Toda a série histórica, de 2003 até
2017, está demonstrada na Figura 2. Entre os anos de 2003
e 2015, 62,4% dos exames de manometria anorretal foram
por incontinência anal, e após 2015, até março de 2017,
em 80,1% dos exames a indicação clínica foi a incontinência anal (P<0,001). Observa-se que no estudo anterior (8),
e no atual (Figura 2), há um incremento significativo dos
exames por incontinência anal desde 2010. Foi somente
a partir de 2010 que as publicações brasileiras descreveram experiências clínicas com a manometria anorretal no
diagnóstico das alterações anorretais da incontinência anal
(28,50). Em termos internacionais, a manometria anorretal é indicada para o diagnóstico nas disfunções anorretais
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e para definir a melhor decisão terapêutica nos pacientes
com incontinência anal (8,12,13,16,18). Em Porto Alegre
(Brasil), também após 2010, foram publicados estudos de
prevalência da incontinência anal, experiência diagnóstica
e propostas de tratamento (5,8,23,24). A literatura internacional recente tem proposto algoritmos de diagnóstico
e tratamento da incontinência anal (7,18,25,50). Em 2017,
a Sociedade Americana de Cirurgia Colorretal apontou aos
médicos a pouca informação profissional no tratamento da
incontinência anal e que a maioria dos pacientes melhora
com medidas simples (47). Também em 2017, foi evidenciado o impacto na melhora da qualidade de vida, das mulheres com incontinência anal que procuram tratamento
em centros de cuidados primários (45). Os médicos estão
sendo mais informados sobre a importância do tratamento
desses pacientes. Os autores do presente estudo sugerem
que o aumento significativo dos exames por incontinência
anal pode ser devido à maior valorização do sintoma nos
consultórios e nas publicações brasileira e internacional.
Outro aspecto que interfere no aumento dos pacientes com
incontinência anal no Brasil é a maior expectativa de vida
dos brasileiros nascidos após 2015. A procura por melhor
qualidade de vida dessas pessoas é possível que contribua
para o maior número e a maior idade dos pacientes, que
procuram o diagnóstico e tratamento da incontinência anal.

CONCLUSÃO
A principal indicação para a realização da manometria anorretal, no Laboratório de Motilidade Digestiva na
Santa Casa de Porto Alegre, é a incontinência anal. É um
sintoma com alta frequência na população, aumentando linearmente com a idade. Tem impacto negativo na autoestima e na qualidade de vida das pessoas, mas é na piora do
sintoma que elas procuram ajuda (38). Os pacientes com
incontinência anal, e os profissionais que os atendem, não
têm a informação de que a maioria pode melhorar com
medidas simples, farmacológicas, dietéticas, exercícios e
comportamentais (24). A manometria anorretal identifica
as alterações funcionais nos pacientes com incontinência
anal e orienta os profissionais na decisão individualizada
de tratamento (12,15,16,25,29). No presente estudo, de
2003 até 2017, houve um aumento significativo da frequência de realização da manometria anorretal (Figura 2), com
a indicação clínica de incontinência anal, confirmando os
achados da publicação anterior (8). A evolução da presente série histórica sugere uma maior procura de tratamento
médico para incontinência anal e maior interesse dos médicos para o seu diagnóstico da disfunção anorretal. No
Brasil, este é o primeiro estudo que descreve uma série
histórica da manometria anorretal, com a indicação clínica
de incontinência anal. Os autores propõem a maior valorização clínica da incontinência anal e a divulgação do método da manometria anorretal no diagnóstico diferencial
das disfunções evacuatórias.
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Cisto de úraco em paciente adulto: relato de caso
Urachal cyst in adult patient: case report
Felipe Cunha Mezzomo1, Carolina Reinbrecht Bernini2, Carlos Alberto dos Santos Treichel3,
Felix Antonio Insaurriaga Santos4, Marcos Daniel da Silva5

RESUMO
Introdução: O úraco é uma estrutura tubular na linha média que se estende a partir da porção anterossuperior da bexiga até o umbigo, que, após o nascimento, se oblitera. A permanência do trajeto do úraco é incomum e pode resultar em algumas anomalias, sendo
a mais frequente o cisto de úraco. Objetivo: Este estudo propôs relatar uma apresentação incomum das patologias relacionadas à
permanência do trajeto do úraco. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 43 anos, queixava-se de febre e dor em região umbilical. Ao exame físico, notava-se pequeno nódulo doloroso na região umbilical. Ao exame de imagem, evidenciaram-se persistência do
úraco e lesão expansiva com realce homogêneo, sugestivo de cisto desta estrutura. Paciente foi submetido à excisão videolaparoscópica de úraco remanescente. Conclusão: O cisto de úraco corresponde a 30% das patologias relacionadas à permanência do trajeto,
geralmente é assintomático e diagnosticado ao acaso ou na presença de complicações, sendo as principais a infecção do cisto e a
formação de abscesso. Exames de imagem são essenciais para o diagnóstico, sendo USG o método mais utilizado, auxiliando também
no diagnóstico diferencial com outras patologias da parede abdominal, especialmente a hérnia umbilical. O tratamento de escolha é a
excisão videolaparoscópica do úraco remanescente, podendo o procedimento ser realizado em segundo tempo à antibioticoterapia e
drenagem do abscesso na vigência de infecção. Assim, as afecções do úraco são incomuns em pacientes adultos e requerem alto índice
de suspeição e conhecimento anatômico do médico assistente para seu correto diagnóstico.
UNITERMOS: Hérnia Umbilical, Cisto do Úraco.
ABSTRACT
Introduction: The urachus is a tubular structure in the midline that extends from the anteroposterior portion of the bladder to the navel, which is obliterated after birth. The permanence of the urachus path is uncommon and may result in some anomalies, the most frequent being urachal cyst. Aim: This study
proposed to report an unusual presentation of pathologies related to the permanence of the urachus pathway. Case report: A 43-year-old male patient
complained of fever and pain in the umbilical region. Physical examination showed a small painful nodule in the umbilical region. Imaging showed persistence
of the urachus and expansive lesion with homogenous enhancement, suggestive of cyst of this structure. The patient underwent videolaparoscopic excision of
the remaining urachus. Conclusion: The urachus cyst corresponds to 30% of disorders related to the permanence of the path, is usually asymptomatic
and diagnosed at random or in the presence of complications, mainly infection of the cyst and abscess formation. Imaging tests are essential for diagnosis,
with USG being the most used method, also helping in the differential diagnosis with other disorders of the abdominal wall, especially umbilical hernia. The
treatment of choice is videolaparoscopic excision of the remaining urachus, and the procedure can be performed following antibiotic therapy and drainage of
the abscess during the infection period. Thus, affections of the urachus are uncommon in adult patients and require high index of suspicion and anatomical
knowledge by the assistant physician for its proper diagnosis.
KEYWORDS: Umbilical Hernia, Urachal Cyst.
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CISTO DE ÚRACO EM PACIENTE ADULTO: RELATO DE CASO Mezzomo et al.

INTRODUÇÃO
O úraco é uma estrutura tubular na linha média que se estende a partir da porção anterossuperior da bexiga até o umbigo. É um cordão fibroso, resultado da contração e obliteração
do alantoide que, após o nascimento, se oblitera. Na fase adulta, a maioria dos indivíduos apresenta apenas um resquício
fibroso que forma a prega umbilical mediana. A permanência
do trajeto do úraco é incomum e pode resultar em algumas
anomalias, sendo a mais comum o cisto de úraco, seguido de
úraco patente, e a menos frequente é a neoplasia primária do
úraco, correspondendo a menos de 1% dos casos (1).
A baixa frequência e manifestações clínicas inespecíficas, como sintomas abdominais ou urinários (1,2), fazem
com que seu diagnóstico seja, muitas vezes, retardado e
confundido com outras afecções mais comuns, como, por
exemplo, a hérnia umbilical/paraumbilical.
O sintoma mais frequente é a hematúria, estando presente em 80% dos casos. Outras manifestações presentes
são: dor suprapúbica, disúria, urgência e frequência miccional. Neoplasias nessa estrutura costumam ser insidiosas,
levando a um diagnóstico tardio e prognóstico ruim (1,2,3).

RELATO DE CASO
Paciente do sexo masculino, 43 anos, hipertenso controlado e em tratamento para Hepatite C (em uso de ribaverina e interferon), queixava-se de febre e dor em região
umbilical. Informava quadro semelhante há dois anos, e ao
exame físico notava-se pequeno nódulo doloroso na região
umbilical com piora da dor à palpação. Negava alterações
urinária e gastrointestinal.
Realizada ultrassonografia, que evidenciou conteúdo
adiposo na região umbilical, protruso, medindo 1,8 cm,
com colo medindo 0,8 cm. Ressonância magnética de abdome demonstrou, na linha média, em região do meso/
hipogástrio, persistência do úraco e lesão expansiva com
realce homogêneo pelo meio de contraste na transição da
bexiga com o úraco, sugestivo de cisto desta estrutura.
Paciente foi submetido à excisão videolaparoscópica de
úraco remanescente. Procedimento ocorreu sem intercorrências, e paciente recebeu alta hospitalar após 24 horas.

DISCUSSÃO
O cisto de úraco corresponde a 30% dos casos das patologias relacionadas à permanência do trajeto (4). É comum a presença de massa palpável ou abscesso na linha
mediana, sendo semelhante ao sinal encontrado na herniação umbilical. Devido a essa característica, faz-se necessário sua diferenciação.
Na hérnia umbilical, geralmente, a massa surge quando
uma alça intestinal atravessa o tecido muscular, podendo
acontecer por um defeito congênito ou adquirido, devido a
esforços, gestação, obesidade, e outras situações em que há
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aumento da pressão intra-abdominal. Para seu diagnóstico,
o exame da parede abdominal comumente é suficiente, podendo ser solicitado algum exame de imagem, US ou TC,
em casos duvidosos, ou quando a avaliação física é prejudicada, como no caso de pacientes obesos (5).
Na maioria dos casos, o cisto de úraco é assintomático,
sendo diagnosticado incidentalmente no exame da parede abdominal, ou em vigência de complicações. A dor não é um sintoma típico, sendo sua ocorrência um indicativo mais provável
de hérnia umbilical. Dependendo do grau de permeabilidade
do úraco, pode haver drenagem de secreção espontaneamente
pela cicatriz umbilical (seio uracal), para a bexiga (divertículo
vesicouracal) ou para ambos (seio alternante) (4,6).
A complicação mais comum do cisto de úraco é a infecção e formação de abscesso. Raramente pode haver
ruptura do cisto para a cavidade peritonial, nesses casos
manifestando-se com sinais de abdome agudo (1,7).
Os exames de imagem são de grande importância no
diagnóstico do cisto de úraco. Ultrassonografia é o método
mais utilizado, em que é possível encontrar imagem cística
não comunicante na linha média logo abaixo do umbigo ou
acima da bexiga. O cisto de úraco infectado possui imagem
hiperecogênica, a qual pode se assemelhar ao adenocarcinoma, nesses casos um aspirado do conteúdo cístico pode
fornecer mais informações sobre a patologia (1). Outras
modalidades de exames de imagem podem ser auxiliares
do diagnóstico, como a tomografia computadorizada e ressonância magnética.
O tratamento de escolha do cisto de úraco é sua excisão
videolaparoscópica. À ocorrência de infecção, é recomendada ressecção completa da parede do cisto devido à taxa
de reinfecção, que pode chegar a 30%, e ao risco de malignização do tecido uracal remanescente (1,6). Nos casos
que se apresentam com sepse, sugere-se tratamento com
antibióticos de amplo espectro e drenagem do cisto, realizando-se correção cirúrgica em um segundo tempo (6).

CONCLUSÃO
É possível concluir que as afecções do úraco são incomuns em pacientes adultos e sua apresentação clínica
é inespecífica, sendo necessários, portanto, alto índice de
suspeição e conhecimento das relações anatômicas por
parte do médico assistente para o diagnóstico correto
dessa patologia.
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Diagnóstico tardio de hanseníase em criança: relato de caso
Late diagnosis of leprosy in child: case report
Edilamar Silva de Alecrim1, Emanuela Simone Cunha de Menezes2, Aliene Cristina Gomes3,
Izabel Cristina Sad Chagas4, Luiz Alberto Bonjardim Porto5, Sandra Lyon6

RESUMO
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium leprae, também chamado Bacilo de Hansen, que acomete a
pele e os nervos periféricos e pode provocar deformidade e incapacidade. A principal via de transmissão é a aérea superior. O tempo
entre o contato e o aparecimento de sintomas é cerca de dois a cinco anos. Trata-se de relato de caso de paciente de 10 anos, que apresentava úlcera plantar e neuropatia periférica, com início da sintomatologia há dois anos. Foi encaminhado para o Hospital Eduardo
de Menezes da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e diagnosticado hanseníase com grau II de incapacidade. O presente
relato propõe auxiliar na melhor organização do raciocínio clínico, enfatizando a importância do diagnóstico precoce, principalmente
na infância.
UNITERMOS: Hanseníase, Criança, Diagnóstico Tardio, Úlcera Plantar.
ABSTRACT
Leprosy is an infectious disease caused by Mycobacterium leprae, also called Hansen’s bacillus, which affects the skin and peripheral nerves and can cause
deformity and disability. The main route of transmission is the upper airway. The time between contact and the onset of symptoms is about two to five years.
This is a case report of a 10-year-old patient who presented with plantar ulcer and peripheral neuropathy, with symptoms onset two years ago. He was referred
to Eduardo de Menezes Hospital of the Hospital Foundation of the State of Minas Gerais and diagnosed with leprosy with grade II disability. The present
report proposes to help in the better organization of clinical reasoning, emphasizing the importance of early diagnosis, especially in childhood.
KEYWORDS: Leprosy, Child, Late Diagnosis, Plantar Ulcer.

INTRODUÇÃO
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada
pelo Mycobacterium leprae, também chamado de Bacilo de
Hansen. Acomete a pele e os nervos periféricos, podendo
provocar deformidades e apresentar grande potencial incapacitante. Tem como principal via de transmissão a aérea
1

2
3

4
5
6
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superior, e o tempo entre o contato e o aparecimento de
sintomas é de dois a cinco anos (1).
Em 2015, foram registrados no Brasil 28.761 casos novos de hanseníase. Destes, 2.113 são menores de 15 anos.
O coeficiente de detecção foi de 4,46 por 100 mil habitantes e é considerado um coeficiente de detecção alto. Já
em Minas Gerais, foram notificados 45 casos novos em
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Paciente B.R.M.J, 10 anos, do sexo masculino, pardo,
foi referenciado para o atendimento no Serviço de Der-

matologia devido ao quadro de surgimento de úlcera em
pé esquerdo há cerca de dois anos. O paciente relatava que
a lesão havia surgido após queimadura assintomática local.
Queixava-se de parestesias e diminuição da sensibilidade
em mãos e pés.
Havia passado por outros serviços de saúde onde foram realizadas intervenções prévias. Foi feita investigação
para leishmaniose e excluída esta hipótese diagnóstica. Foi
avaliado por neurologista e submetido à eletroneuromiografia, sendo detectada polineuropatia sensitiva pura simétrica intensa, podendo ser compatível com neuropatia
sensitiva autonômica hereditária tipo 2 (HSAN2). Foram
realizadas tomografias computadorizadas de abdome, pelve e tórax que evidenciaram ausência de alterações tomográficas significativas. Já havia realizado baciloscopia com
resultado negativo.
Em relação à abordagem da úlcera plantar, realizou-se
cultura para fungos, sendo o resultado negativo. Foi realizada também biópsia de pele em hálux esquerdo, a
qual evidenciou pele com acantose acentuada, hipergranulose e hiper/paraceratose. A derme foi escassamente
amostrada, notando-se alguns capilares alongados e discreto infiltrado inflamatório mononuclear. Não foram
observados granulomas nem elementos de especificidade na amostra.
Havia sido submetido à cirurgia para limpeza e desbridamento da úlcera em pé esquerdo. Estava em uso de colagenase. Fez uso de antibioticoterapia oral com cefalexina
por 7 dias.
Todo este histórico foi trazido pelos pais do paciente.

Figura 1. Mácula hipocrômica em dorso

Figura 3. Mácula hipocrômica em braço direito

Fonte: acervo da Dra. Emanuela Menezes.

Fonte: acervo da Dra. Emanuela Menezes.

menores de 15 anos, cuja taxa de detecção é de 1,01 por
100 mil habitantes (2).
A redução da prevalência da hanseníase depende da capacidade dos serviços de saúde para diagnosticar os casos
na fase inicial da doença e realizar tratamento oportuno (3).
Estima-se que, no mundo, mais de três milhões de pessoas estejam vivendo com alguma incapacidade resultante da
hanseníase. Muitas dessas incapacidades podem ser prevenidas. Maiores esforços são necessários para que, por meio da
detecção precoce, seja reduzido o número de casos novos
que são diagnosticados com incapacidades (4). O diagnóstico precoce, o tratamento adequado, e a eliminação das fontes de infecção podem contribuir para a diminuição das incapacidades decorrentes desta doença. Os serviços de saúde
precisam estar atentos para esta problemática a fim de garantir o diagnóstico oportuno e prevenir demais complicações.
Trata-se de relato de caso de paciente de 10 anos, encaminhado para avaliação e diagnosticado com Hanseníase
(com grau 2 de incapacidade) pelo Serviço de Dermatologia
do Hospital Eduardo de Menezes da Fundação Hospitalar
de Minas Gerais, por apresentar neuropatia periférica com a
presença de úlcera plantar e início da sintomatologia há cerca
de dois anos. O presente relato propõe auxiliar na melhor
organização do raciocínio clínico e ressaltar a importância
do diagnóstico precoce, principalmente na infância.
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Figura 2. Mácula hipocrômica em braço direito
Fonte: acervo da Dra. Emanuela Menezes.

No Hospital Eduardo de Menezes, ao primeiro exame,
o paciente apresentava exulceração em antebraço esquerdo
devido à queimadura assintomática. Presença de uma mácula hipocrômica em dorso, sensível ao monofilamento azul,
duas máculas hipocrômicas em braço direito, sensíveis ao
monofilamento lilás, uma mácula hipocrômica em perna esquerda e outra em coxa direita sensíveis ao monofilamento
azul (Figuras 1 a 4). Presença de úlcera em hálux esquerdo,
com tecido necrótico, odor fétido e reabsorção óssea medindo 5x4 cm e 1,5 cm de profundidade (Figura 5).
A avaliação dermatoneurológica evidenciou:
Nos membros superiores:
Mãos bem cuidadas, hidratadas, com sudorese presente,
sem a presença de hipotrofias musculares, de lesões traumáticas e de deformidades. Força dos músculos intrínsecos
das mãos preservada. À palpação neural, nervos ulnares, radiais e radiais cutâneos simétricos quanto ao calibre, todos
sem espessamentos e sem choque, sendo que o paciente
queixou-se de “uma dorzinha” (sic) à palpação de ulnares.
Não houve dor ou choque à percussão de medianos (Sinal
de Tinel negativo). Ao teste de sensibilidade através dos
monofilamentos de Semmes Weinstein, apresentou hipoestesia nos dermátomos dos nervos mediano, ulnar e radial
cutâneo na mão direita e pontos de hipoestesia e de diminuição da sensibilidade protetora no dermátomo do nervo
ulnar e de hipoestesia no dermátomo do nervo mediano.
Nos membros inferiores:
Pés com sudorese presente. Presença de úlcera plantar
no hálux direito, com odor fétido, edema e aumento de
74

Figura 4. Mácula hipocrômica em perna esquerda
Fonte: acervo da Dra. Emanuela Menezes.

Figura 5. Úlcera plantar na admissão, medindo 5x4 cm e 1,5 cm de
profundidade
Fonte: acervo da terapeuta ocupacional Aliene Gomes

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 72-77, jan.-mar. 2018

DIAGNÓSTICO TARDIO DE HANSENÍASE EM CRIANÇA: RELATO DE CASO Alecrim et al.

Figura 6. Úlcera plantar uma semana após o diagnóstico, medindo
3x3 cm e 1 cm de profundidade, com curativo de Alginato de Cálcio

Figura 7. Úlcera plantar em tratamento com Alginato de Cálcio,
medindo 1x1 cm e 0,5 cm de profundidade. Um mês após o diagnóstico

Fonte: acervo da enfermeira Edilamar Silva de Alecrim.

Fonte: acervo da enfermeira Edilamar Silva de Alecrim.

temperatura. Tornozelo esquerdo edemaciado com difícil
localização do nervo tibial, que pareceu estar aderido e espessado, com relato, pelo paciente, de dor à palpação. Nevo
tibial direito palpável, calibroso, endurecido, com reação de
retirada pelo paciente durante a palpação devido à presença
de dor e choque. Nervos fibulares comuns simetricamente
calibrosos, móveis, com relato, pelo paciente, de dor leve
à palpação. Força muscular preservada no pé esquerdo e,
no pé direito, diminuição de força de extensores de artelhos (grau 4). Ao teste de sensibilidade com os monofilamentos de Semmes Weinstein, observou-se diminuição da
sensibilidade protetora plantar e dorsal no pé E e pontos
de diminuição e perda da sensibilidade protetora plantar e
dorsal no pé D.
Nos olhos: ausência de alterações ao exame neurológico simplificado.
No nariz: septo íntegro e sem lesões. Mucosa hidratada,
com hiperemia fisiológica.
Grau de incapacidade: II
Escore olho-mão-pé (OMP): 4
Após avaliação, foi realizada baciloscopia, que foi negativa. A criança foi diagnosticada com hanseníase forma dimorfa. Iniciaram-se Poliquimioterapia e antibioticoterapia.
Foi solicitada revisão laboratorial.

Iniciaram-se curativos com Alginato de Cálcio com indicação de troca duas vezes por semana. Após uma semana a úlcera plantar media 3x3 cm e 1cm de profundidade (Figura 6).
Um mês após o tratamento, a úlcera em hálux esquerdo
já havia diminuído consideravelmente, medindo 1x1 cm e
0,5cm de profundidade (Figura 7).
Ao exame de contatos domiciliares e sociais, foram diagnosticados com hanseníase os pais e a irmã do paciente.
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DISCUSSÃO
Hanseníase em criança – desafio para o diagnóstico

Deve-se suspeitar de hanseníase diante da presença de
quaisquer dos seguintes sinais ou sintomas: lesões de pele
hipocrômicas ou avermelhadas, perda ou diminuição da
sensibilidade na lesão cutânea; dormência ou formigamento nas mãos ou nos pés; fraqueza nas mãos, pés ou pálpebras; nervos doloridos ou sensíveis; edema ou nódulos
no rosto ou nas orelhas; feridas ou queimaduras indolores
nas mãos ou pés (4). A criança do caso apresentava vários
sinais ou sintomas sugestivos de hanseníase, porém a baciloscopia havia sido realizada e foi negativa. Isso pode ter
sido um fator de confusão para o diagnóstico. Entretanto,
75
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a baciloscopia pode ser negativa mesmo em pacientes com
hanseníase; portanto, ela não é essencial para o diagnóstico
da doença. Inclusive, a maioria das pessoas com hanseníase
apresenta baciloscopia negativa (4).
Pela pluralidade de manifestações clínicas, como anteriormente citadas, a hanseníase pode mimetizar muitas
doenças dermatológicas e neurológicas, atrasando o diagnóstico. Diante de paciente com sinais e sintomas neurológicos, é importante levantar tal hipótese diagnóstica (1).
O diagnóstico da hanseníase e a classificação operacional baseiam-se na clínica (anamnese e exame físico),
epidemiologia e no exame dermatoneurológico. O exame
dermatoneurológico é necessário para identificar lesões ou
áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos, com alterações sensitivas
e/ou motoras e/ou autonômicas. A classificação operacional da hanseníase orienta o esquema de tratamento com
poliquimioterapia e se baseia no número de lesões cutâneas: Paucibacilar (PB) – casos com até cinco lesões de
pele. Multibacilar (MB) – casos com mais de cinco lesões
de pele (3).
Nos centros de referência, pode-se utilizar para o diagnóstico da baciloscopia a histopatologia (cutânea ou de
nervo periférico sensitivo), estudo eletrofisiológico e, se
necessário, sejam submetidos a outros exames mais complexos para identificar o comprometimento cutâneo ou
neural discreto, à avaliação por ortopedista, ao neurologista e a outros especialistas para diagnóstico diferencial de
outras neuropatias periféricas (3).
O diagnóstico da hanseníase em menores de 15 anos
(como o paciente em questão), da mesma forma que nas
outras faixas etárias, é essencialmente clínico e epidemiológico. Logo, é realizado a partir da análise da história e
condições de vida do paciente, e por meio do exame dermatoneurológico. O exame em criança deve ser criterioso,
diante da dificuldade de aplicação e interpretação dos testes de sensibilidade (7).
Não havia relato da realização do exame dermatoneurológico previamente à ida do paciente ao Hospital Eduardo de Menezes, outro fato implicado no atraso diagnóstico.
Ao invés da realização deste “simples” exame, o paciente
foi submetido a exames de alto custo sem necessidade.
Consequências do diagnóstico tardio

No Brasil, embora o diagnóstico da hanseníase aconteça cada vez mais cedo, muitas pessoas descobrem a doença
quando já estão incapacitadas, mesmo tendo passado por
serviços de saúde e terem consultado vários médicos. A prevenção de incapacidades começa no diagnóstico precoce (5).
A causa da úlcera plantar em hanseníase é o comprometimento do nervo tibial pelo Bacilo de Hansen, ocasionando déficits motores, sensitivos e autonômicos em seu
trajeto. O acometimento das fibras motoras causa alterações do tônus muscular periférico, o acometimento das
fibras autonômicas leva à inibição da sudorese, e o com76

prometimento das fibras sensitivas provoca anestesia da
pele. A úlcera plantar pode iniciar com uma calosidade em
calcâneo ou região metatarsiana, que evolui para fissura e
ulceração crônica por trauma ou pressão. Ela pode apresentar bordas hiperceratóticas, geralmente é indolor, mas
pode ocorrer infecção secundária, osteomielite e amputação do membro (5,6).
Neuropatia na Hanseníase e Prevenção
de Incapacidades

Uma das principais características da Hanseníase é o
acometimento do sistema nervoso periférico. A neuropatia
na Hanseníase resulta da presença do bacilo e de um processo inflamatório dos nervos periféricos, levando a sinais
e sintomas decorrentes do envolvimento dos vários tipos
de fibras nervosas (grossas, finas, sensitivas, motoras e autonômicas), ocasionando espessamento do nervo, levando
à dor e paralisia. Essas lesões podem ocorrer antes do diagnóstico, durante o tratamento ou após a alta, e a intensidade e a distribuição delas dependem da forma clínica, da
fase evolutiva e dos fenômenos de agudização durante os
episódios reacionais da doença. Os mecanismos da lesão
neural variam, em cada forma clínica, em dependência do
estado imunológico do paciente (1,8).
Como no caso do paciente deste relato, as alterações
sensitivas são as mais precoces na hanseníase e as que mais
ocasionam prejuízos ao indivíduo, pois levam à diminuição
ou perda da sua capacidade de se defender das agressões
externas. A anestesia, por si só ou associada às alterações
motoras e autonômicas, pode resultar em lesões traumáticas, queimaduras, ulcerações e necrose por pressões anormais em determinadas partes do corpo, principalmente nas
palmas das mãos e nas plantas dos pés.
A prevenção e o tratamento das incapacidades são partes integrantes das ações de controle da hanseníase e devem ser realizados por todos os profissionais de saúde que
lidam direta ou indiretamente com o paciente, buscando
envolver, além do paciente e de seus familiares, também a
comunidade. O objetivo da prevenção de incapacidades é
minimizar a ocorrência de danos físicos, emocionais e socioeconômicos, bem como proporcionar ao paciente, durante o tratamento e após a alta, a manutenção ou melhora
das condições observadas no momento do diagnóstico e
por ocasião da alta. Portanto, o diagnóstico precoce e o
tratamento adequado, tanto da doença como do dano neural, são primordiais para a prevenção de perdas funcionais
graves (1,9).
A avaliação neurológica simplificada é a medida mais
simples e importante no monitoramento da função neural
e, consequentemente, a ação necessária para o diagnóstico
da neuropatia. Os pacientes que apresentam danos neurais
devem ser acompanhados também com outras intervenções e medidas, como a orientação da realização de autocuidados, alongamentos e exercícios, a confecção de órteses e
a indicação de adaptações na realização de suas atividades
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de vida diária e de vida prática, quando necessários (1,8).
No caso do paciente do presente relato, as órteses indicadas são as palmilhas acomodativas, que irão auxiliar não
só na cicatrização da úlcera presente, como na prevenção
do surgimento de outras, pois têm a função de distribuir
adequadamente a pressão plantar durante a marcha.
Vigilância de contatos

O exame de contatos constitui uma das ações para a redução da carga da hanseníase no Brasil. Consiste na realização de exame dermatoneurológico, orientações sobre a
doença e vacinação com BCG, se necessário (3). Deve ser
realizado logo após o diagnóstico do paciente, independentemente de sua classificação operacional (1,3). Neste caso,
os contatos domiciliares foram diagnosticados com hanseníase oportunamente, com grau de incapacidade zero. Os
contatos sociais também foram examinados, de acordo com
a nova recomendação do Ministério da Saúde (3). Além de
identificar casos novos, o exame de contatos de crianças
pode indicar possíveis fontes de infecção dentre os comunicantes, interrompendo a cadeia de transmissão (7).

CONCLUSÃO
Neste relato, observou-se que a hanseníase pode acometer qualquer faixa etária. É preciso atentar-se para casos
de úlceras plantares, de etiologia desconhecida, principalmente quando ocorrem em crianças. A hanseníase tem
cura, mas as incapacidades por ela geradas e o preconceito, fruto da falta de informação sobre a doença, levam à
estigmatização, podendo comprometer tanto a qualidade
de vida como as relações sociais e participação social dos
pacientes, sejam estes adultos ou crianças.
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Encefalopatia de Hashimoto:
um relato de caso e revisão da literatura
Hashimoto’s encephalopathy: a case report and literature review
Milene Moehlecke1, Luana de Moura Marcolim2, Daniela de Costa2, Fernanda Wisniewski Almeida2, Camila de Moura Turchiello2

RESUMO
Paciente apresentando-se com quadro de confusão mental e desorientação têmporo-espacial com evolução de um mês. Diagnosticado
com encefalopatia de Hashimoto após exclusão de outras patologias. Iniciado manejo com corticoterapia em altas doses e reposição
hormonal com levotiroxina, apresentando melhora progressiva do quadro. A encefalopatia de Hashimoto é uma condição rara, mas
potencialmente reversível com o tratamento adequado. Deve ser considerada em todo paciente com diagnóstico de tireoidite crônica,
que se apresenta com alterações neurológicas sugestivas de encefalopatia de início agudo ou subagudo, quando outras doenças do
sistema nervoso central forem afastadas.
UNITERMOS: Encefalopatia de Hashimoto, Distúrbios Metabólicos, Neuroendrocrinologia.
ABSTRACT
A patient presented with a picture of mental confusion and temporo-spatial disorientation with evolution of one month. Diagnosed with Hashimoto’s encephalopathy after exclusion of other pathologies. Initiated management with corticosteroid therapy in high doses and hormonal replacement with levothyroxine,
presenting progressive improvement of the condition. Hashimoto's encephalopathy is a rare but potentially reversible condition with appropriate treatment.
It should be considered in every patient diagnosed with chronic thyroiditis who presents with neurological alterations suggestive of encephalopathy of acute or
subacute onset, when other diseases of the central nervous system are ruled out.
KEYWORDS: Hashimoto Encephalopathy, Metabolic Disorders, Neuroendocrinology.

INTRODUÇÃO
A encefalopatia de Hashimoto ou encefalopatia responsiva à corticoterapia consiste em uma síndrome extremamente rara associada à tireoidite de Hashimoto. Apresenta-se como uma encefalopatia associada à autoimunidade,
caracterizada pela presença de títulos bastante elevados de
anticorpos antitireoide, após exclusão de outras doenças e
infecções do sistema nervoso central (SNC) (1). Até o momento, mais de 200 casos foram descritos com apresentação clínica variável (2,3). A maioria dos pacientes apresenta
confusão e/ou alteração do nível de consciência de forma

1

2
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aguda ou subaguda (4). A encefalopatia de Hashimoto acomete predominantemente mulheres entre a quinta e sexta
décadas de vida (4). Sua etiologia presumida é autoimune,
estando associada a elevados títulos de anticorpos antitireoide em pacientes com tireoidite autoimune. A presença
do anticorpo contra a porção aminoterminal da enzima
α-enolase tem sido encontrada entre 68 e 83% dos pacientes
diagnosticados com encefalopatia de Hashimoto (5,6). Sua
dosagem pode contribuir para o diagnóstico, tendo em vista sua elevada especificidade (5). A seguir, apresentaremos
um caso de um paciente com alterações cognitivas de início
subagudo sem diagnóstico prévio de tireoidite crônica.
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RELATO DE CASO
Paciente masculino, 66 anos, procura a emergência com
o seguinte quadro neurológico: amnésia, confusão mental
e desorientação há aproximadamente um mês. Ao exame
físico, paciente sem déficits neurológicos focais, sem alteração de marcha, testes de coordenação motora normais,
com desorientação no tempo e espaço, sem alteração de
linguagem, tônus e força muscular preservados. História
familiar revelou mãe com tireoidite autoimune e uma tia
materna que fora submetida à tireoidectomia total por bócio multinodular. Submetido à ressonância nuclear magnética de encéfalo, eletroencefalograma e punção lombar
sem alterações relevantes. Exames laboratoriais mostraram
leucograma normal, marcadores inflamatórios (proteína C
reativa e hemossedimentação) dentro dos limites laboratoriais, elevação dos anticorpos antiperoxidase (900 UI/
mL) e do TSH (7,5 e 10 mUI/L), com níveis normais de
T4 livre e de T3 total. Ultrassonografia doppler colorida da
tireoide mostrou glândula tireoide difusamente heterogênea, discretamente aumentada, sem nodularidades. Iniciado prednisona 60 mg ao dia e levotiroxina 125 mcg ao dia.
Paciente evoluiu com melhora progressiva do quadro.

DISCUSSÃO
Após extensa investigação e exclusão de outras patologias, o diagnóstico de encefalopatia de Hashimoto foi
presumido. A dosagem do anticorpo contra a porção aminoterminal da enzima α-enolase não foi realizada pela indisponibilidade do mesmo em nosso serviço. O mecanismo
patofisiológico da encefalopatia de Hashimoto permanece
desconhecido, porém a maior parte das evidências aponta para uma vasculite autoimune e/ou processo inflamatório, talvez associado à deposição de imunocomplexos,
levando ao desarranjo da microvasculatura cerebral (4).
O prognóstico geralmente é bom, com melhora dos sintomas dentro de pouco tempo após início da terapia com
esteroides (4). Uma minoria apresenta déficits cognitivos
persistentes, particularmente aqueles em que houve atraso
diagnóstico (3). O tratamento de eleição, assim como foi
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realizado para o paciente, consiste em corticoterapia, bem
como o tratamento da disfunção tireoidiana, se presente.
Alguns pacientes não responsivos à terapia com corticoide
apresentam melhora significativa com imunoglobulina IV
ou plasmaferese.

CONCLUSÃO
A encefalopatia de Hashimoto é uma condição clínica
subdiagnosticada que deve ser considerada em todo paciente apresentando-se com uma síndrome neuropsiquiátrica de início agudo ou subagudo sugestiva de encefalite,
quando outras causas de dano ao SNC forem excluídas,
principalmente na presença de anticorpos antitireoidianos.
Tendo em vista a melhora significativa à corticoterapia,
sobretudo quando instituída precocemente, um teste terapêutico deve ser realizado tão logo quanto possível.
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Síndrome de Nicolau: relato de caso e revisão da literatura
Nicolau’s syndrome: A case report and literature review
Renato Augusto Felkl1, Renata Rauber Felkl2, Flávia Rauber Felkl3

RESUMO
Síndrome de Nicolau é uma complicação da aplicação de injeção intramuscular que se manifesta por dor intensa, lividez e necrose de
pele, gordura e até músculo, sendo os AINEs, corticoides e penicilina benzatina os agentes mais comumente relacionados. Trata-se
de condição rara, mas com morbidade elevada e, eventualmente, risco de morte.
UNITERMOS: Injeção Intramuscular, Necrose Isquêmica, Desbridamento.
ABSTRACT
Nicolau syndrome is a complication of intramuscular drug injection that manifests itself in intense pain, lividity and necrosis of skin, fat and even muscle,
with NSAIDs, corticosteroids and benzathine penicillin being the most commonly related agents. It is a rare condition, but with high morbidity and possibly
death risk.
KEYWORDS: Intramuscular Injection, Ischemic Necrosis, Debridement.

INTRODUÇÃO
Síndrome de Nicolau é uma complicação rara de injeção intramuscular cuja apresentação típica é dor ao redor
do local da injeção, seguida de eritema, lividez e, finalmente, necrose da pele, gordura subcutânea e até tecido muscular. O fenômeno tem sido relatado com a administração de
várias drogas, incluindo anti-inflamatórios não esteroides,
corticoides, penicilina benzatina, meperidina, prometazina
e vacinas para o tétano, difteria e coqueluche (1,2,3).

RELATO DE CASO
Uma paciente de 42 anos de idade, branca, apresentando
lombalgia recorrente, automedicou-se com doses diárias de
diclofenaco sódico 75mg (Voltaren®) três dias consecutivos
aplicados no músculo deltoide direito por leigo. No decorrer, evoluiu com dor intensa no braço, associada à extensa
área de lividez e, posteriormente, necrose seca (Figura 1).
1

2
3
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A paciente foi submetida a três desbridamentos cirúrgicos, o primeiro sob anestesia geral e os demais apenas sob
analgesia venosa, constatando-se necrose da pele, tecido
subcutâneo e acometimento do músculo deltoide (Figura 2).
O exame anatomopatológico revelou necrose isquêmica da
pele, subcutâneo e músculo, com focos de infiltrado de eosinófilos na derme reticular e trombos de fibrina em vasos
de pequeno calibre na derme.
Após 10 dias da primeira intervenção, com a ferida operatória sem sinais de necrose residual ou infecção, a paciente foi submetida à sutura secundária. A evolução pós-operatória transcorreu com significativa redução da dor,
não houve infecção nem formação de coleções; entretanto,
identificou-se déficit funcional na abdução do braço em
função da necrose parcial do músculo deltoide.
Quatro meses após o reparo definitivo, a cicatriz tem
aspecto satisfatório, mas observa-se atrofia muscular
residual, o que motiva acompanhamento fisioterápico
(Figura 3).
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Figura 1. Extensa área de necrose

Figura 2. Aspecto transoperatório

A incidência de complicações após injeções intramusculares varia entre 0,4% até 19,3%. Complicações comuns
incluem sangramento no local da injeção, hematoma, injeção intravascular acidental, lesão do nervo ciático, dor,
formação de abscesso e necrose tecidual (5).
O risco de desenvolver a doença é fortemente associado
com o local da injeção, a profundidade muscular, a frequência de administração e a própria ação da droga. Se a ponta
da agulha não atinge o músculo, a droga administrada permanecerá no tecido adiposo prejudicando a circulação e
com maior risco de necrose gordurosa (5). O tratamento
inclui analgesia, antibioticoprofilaxia e intervenções cirúrgicas como desbridamento e, eventualmente, enxertos ou
retalhos cutâneos. Também há relatos de oxigenioterapia
hiperbárica, vasodilatadores e anticoagulantes (6).
Figura 3. Pós-operatório tardio

DISCUSSÃO
A Síndrome de Nicolau é uma reação adversa rara, porém bem conhecida, que acomete o local de uma injeção
intramuscular. Foi descrita por volta de 1920 e reconhecida como um efeito colateral de sal de bismuto, rotineiramente usado para o tratamento de sífilis. Posteriormente,
o fenômeno foi relatado como consequência de diversas
outras drogas, como AINEs, anestésicos locais, corticoides e antibióticos (2).
Quanto à fisiopatologia, Golcman et al descrevem que
a lesão final secundária a injeções intramusculares seria decorrente de uma associação de três fatores: angioespasmo,
trombose e embolia. Algumas vezes, a lesão do deltoide é
acompanhada de distúrbios isquêmicos na extremidade do
membro, os quais podem levar à necrose de dedos ou, até
mesmo, da mão e antebraço (1).
Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 80-82, jan.-mar. 2018

CONCLUSÃO
Essa rara entidade, imprevisível e de morbidade significante, pode levar à morte ou a sérias complicações.
Os médicos devem estar conscientes da possibilidade de
complicações de injeções intramusculares e devem evitar
injeções desnecessárias (6).
A prevenção é essencial: é recomendado aspirar antes
de injetar e interromper o procedimento se uma dor intensa surgir (4).
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Cuidados no tratamento do soluço:
nem sempre uma condição banal
Care in the treatment of hiccups: Not always a banal condition
João Victor Vecchi Ferri1, Matheus Zschornack Strelow2

RESUMO
Relato de caso de um paciente masculino de setenta anos em manejo de dispneia, atelectasia e derrame pleural a esclarecer, que
desenvolvia episódios de contrações repetidas do diafragma que o impediam de respirar por instantes que duravam cerca de trinta
segundos, trazendo grande sofrimento ao paciente. Após uso adequado de clorpromazina, o paciente desenvolveu hipotensão arterial
importante, pouco responsiva à reposição volêmica. Este artigo trata de um relato de caso e revisão de literatura acerca do tratamento
do soluço – uma terapêutica pouco conhecida para uma condição subestimada.
UNITERMOS: Soluço, Apneia.
ABSTRACT
Case report of a seventy-year-old male patient in management of dyspnea, atelectasis and pleural effusion to clarify, who developed episodes of repeated
contractions of the diaphragm that prevented him from breathing for instants that lasted about thirty seconds, bringing great suffering to the patient. After
adequate use of chlorpromazine, the patient developed major arterial hypotension, which was not responsive to volume replacement. In this article I present a
case report and review of the literature on the treatment of hiccups – a little known therapy for an underestimated condition.
KEYWORDS: Hiccup, Apnea.

INTRODUÇÃO
O soluço é uma contração espasmódica e involuntária
do diafragma e dos músculos intercostais, que resulta em
súbita inspiração e termina com um fechamento abrupto
da glote. Ocorre em praticamente todas as pessoas em algum momento de suas vidas, em uma frequência de 4 a 60
por minuto (1). Pode ser classificado em agudo, quando
dura até 48h; persistente, de 48h a um mês, ou intratável,
quando dura acima de um mês (2). Relatamos um caso de
soluço agudo e realizamos uma revisão sumária do tema.

RELATO DO CASO
Paciente masculino de setenta anos, casado, branco, pecuarista aposentado, hipertenso, em uso de losartana, não
1
2

tabagista, não etilista, iniciou há cinco dias dispneia súbita
enquanto dormia, acordando-o. Procurou atendimento em
um centro médico no Paraguai, onde se encontrava naquela noite, em que radiografia de tórax mostrou atelectasia
de pulmão com pneumotórax hipertensivo à direita, com
desvio de mediastino para a esquerda, recebendo então
um dreno de tórax em quarto espaço intercostal direito.
Após quatro dias, foi encaminhado para unidade de pronto-atendimento no Brasil, onde nova radiografia mostrava ausência de desvio de mediastino, com velamento de
seio costofrênico à direita, atelectasia em pulmão direito
inferior e dreno de tórax superiorizado. Foi então transferido ao nosso serviço para internamento e investigação.
Na chegada, apresentava-se dispneico, sudorético, com
mal-estar, taquipneico, taquicárdico, com saturação periférica de oxigênio (SatO2) baixa; apresentava leucocitose com
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15% de bastonetes. Ausculta respiratória mostrava abolição de murmúrio vesicular em tórax inferior direito. Após
estabilização clínica e oxigenoterapia, paciente confortou-se do ponto de vista respiratório, com SatO2 satisfatória,
permanecendo em observação e aguardando leito em hospital de referência ao município. Mantinha-se tendendo à
hipertensão arterial (PA ~170 x 100 mmHg). Ao exame
físico, notavam-se soluços com intervalos de menos de um
minuto. Paciente evoluiu então com episódios de soluços
em salvas que o impediam de respirar por estimativa de
trinta segundos e traziam grande sofrimento ao paciente.
Medicado com 10 mg por via endovenosa de metoclopramida, sem sucesso. Partiu-se então para a administração de
clorpromazina 25 mg em 500 mL de soro fisiológico a 0,9%
(SF 0,9%) por via endovenosa, que levou à melhora dos soluços, às custas de sonolência, distonias e, principalmente,
hipotensão arterial grave (~70 x 50 mmHg). Suspendeu-se,
dessa forma, a medicação, e foi iniciada reposição volêmica com 1000 mL de SF 0,9%, com reestabilização parcial
do quadro. Paciente foi então transferido para hospital de
referência em outro município com unidade de terapia intensiva (UTI), para suporte mais adequado.

CONCLUSÃO
Algumas possibilidades para a causa dos soluços deste paciente podem ser aventadas, porém, a mais contundente é, sem dúvida, pela irritação diafragmática causada
pelo processo inflamatório intratorácico e derrame pleural. O leque de etiologias é amplo, variando desde uso de
medicações como barbitúricos, distúrbios neurológicos,
metabólicos, gastrointestinais, torácicos, psicogênicos e
até mesmo manipulações de ramos do nervo frênico e do
nervo vago (e.g. contato com o tímpano, por estimulação
do ramo auricular do nervo vago) (3,4,5). Há pouca evidência comparando tratamentos entre si; no entanto, se
há uma causa identificável, os esforços devem ser direcionados à causa específica (6). O tratamento empírico pode
ser dividido em não farmacológico e farmacológico. Entre
medidas não farmacológicas, pode-se tentar a interrupção
voluntária da respiração (e.g. manobra de Valsalva, apneia),
estimulação da nasofaringe/úvula, manobras de estimulação vagal (e.g. pressão em globos oculares) e compressões
sobre o diafragma, como se curvar para a frente (7). Dentre
as medicações, a escolha deve recair sobre a clorpromazina, antipsicótico, única medicação aprovada pelo Food
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and Drug Administration (FDA) para soluços. A dose oral
de 25 mg por sete a dez dias pode ser utilizada, embora o
tratamento endovenoso possa ser mais efetivo (8). Deve-se
realizar a injeção junto a 500-1000 mL de solução salina
devido ao risco de hipotensão, além de reações distônicas
e sonolência, como apresentou o paciente relatado. Não se
sabe o motivo da hipotensão severa, mas acredita-se que,
devido ao quadro geral de SIRS, os efeitos vasodilatadores
possam ter se exacerbado. Ademais, o paciente havia recebido há cerca de uma hora 25 mg de captopril por via oral
devido à hipertensão arterial, mas que não o havia levado
à normotensão. Outras medicações incluem metoclopramida, utilizado sem sucesso pelo paciente, baclofen, um
relaxante de músculo esquelético, anticonvulsivantes e antidepressivos. Cirurgia e acupuntura são opções (3,9). Em
nossa experiência pessoal, acreditamos que o soluço é uma
condição pouco explorada no dia a dia médico, bem como
nas universidades, subestimado, mas que pode trazer grande sofrimento ao paciente, seja impedindo-o agudamente
de respirar, seja por diminuir a qualidade de vida do acometido crônico.
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Tumor sólido pseudopapilar de pâncreas (Tumor de Frantz):
um nome e uma vida médica além de uma doença
Solid pseudopapillary tumor of the pancreas (Frantz’s Tumor):
a name and a medical life beyond a disease
Eduardo Tosetto Cachoeira1, Rafael Andres1, Rayssa Ruszkowski do Amaral2, Eduardo Madalosso Zanin2,
Mauricio Leichter Suksteris1, Rafael Nazario Bringhenti3, Ricardo Breigeiron4, Daniel Weiss Vilhordo5, Hamilton Petry de Souza4

RESUMO
O Tumor de Frantz é uma neoplasia pancreática rara, responsável por 1 a 2% de todos os tumores primários do pâncreas exócrino.
Incide principalmente em mulheres jovens e é considerados neoplasia com baixo grau de malignidade. Os autores apresentam dois
casos de pacientes do sexo feminino submetidas ao tratamento cirúrgico no Hospital São Lucas da PUCRS por massas abdominais
em topografia de pâncreas, tendo o diagnóstico de Tumor de Frantz confirmado pelo estudo anatomopatológico.
UNITERMOS: Pâncreas, Neoplasias Pancreáticas, Tumor de Frantz, Pancreatectomia.
ABSTRACT
Frantz's tumor is a rare pancreatic neoplasm, accounting for 1-2% of all primary tumors of the exocrine pancreas. They are mainly involved in young women
and are considered neoplasms with a low degree of malignancy. The authors present two cases of female patients submitted to surgical treatment in the São
Lucas Hospital of PUCRS by abdominal masses in pancreatic topography, with the diagnosis of Frantz's Tumor confirmed by the anatomopathological study.
KEYWORDS: Pancreas, Pancreatic Neoplasia, Frantz's Tumor, Pancreatectomy.

INTRODUÇÃO
Descritos pela primeira vez em 1959 por Frantz, os
tumores sólidos pseudopapilares de pâncreas (TSPP), Tumores de Frantz, são neoplasias raras que apresentaram
um aumento na sua incidência nas últimas décadas, com
aproximadamente 800 casos descritos na literatura (1).
Responsáveis por 1 a 2% de todos os tumores primários
do pâncreas exócrino, a maioria dos casos é diagnosticada
em jovens do sexo feminino, acometendo principalmente o
corpo e a cauda do pâncreas. Considerados uma neoplasia
com pequeno grau de malignidade, apresentam comportamento biológico e quadro clínico indolentes (1).
1
2
3
4
5

Este relato de 2 casos objetiva uma breve discussão sobre a apresentação clínica, diagnóstico e tratamento proposto para esse raro tumor, bem como apontar detalhes
sobre a vida acadêmica e associativa de Virginia K. Frantz.

RELATO DE CASO
O primeiro caso se trata de uma paciente do sexo feminino, 23 anos, natural de Campo Bom/RS e procedente
de Parobé/RS, internada no Hospital São Lucas da PUCRS
(HSL-PUCRS) para investigação de massa palpável em região epigástrica. Referia que, há seis meses, apresentava dores em cólica na região da tumoração, associada à pirose, a
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vômitos e plenitude pós-prandiais. Negava perda ponderal
recente. Fazia uso de anticoncepcional oral e de pantoprazol para queixas dispépticas. Negava cirurgias prévias. Trazia exame de ultrassonografia abdominal, que evidenciou
nódulo com 7,1 x 6,2cm em região supraumbilical à direita.
Paciente em bom estado geral, anictérica, com exames pré-operatórios normais. Realizada endoscopia digestiva alta
com visualização de papila duodenal ingurgitada e discreta
compressão duodenal extrínseca. O exame de tomografia
computadorizada de abdômen identificou, junto ao arco
duodenal, lesão expansiva, medindo 7,5 cm em seu maior
diâmetro, com contornos regulares e densidade de partes
moles, que sofria impregnação pelo meio de contraste de
forma heterogênea. A lesão causava impressão sobre a cabeça do pâncreas e deslocava as alças de intestino delgado
e o mesentério para a esquerda (Figura 1). Fígado, baço,
vesícula biliar, rins e adrenais sem evidências de lesão focal,
sem linfonodomegalias detectáveis. Sem particularidades à
radiografia de tórax. A paciente foi submetida à laparotomia
exploradora, com enucleação do tumor da cabeça do pâncreas. O estudo anatomopatológico revelou tumor pesando
194,4g e medindo 9,3 x 8,0 x 5,1cm; peça com característica
ovoide, encapsulada, com superfície interna parda e multibosselada. Laudo final com diagnóstico de neoplasia sólido-cística pseudopapilar de pâncreas, com margens livres. Material encaminhado para estudo imuno-histoquímico, que
corroborou o laudo inicial de tumor de Frantz.
O segundo caso é de uma paciente do sexo feminino,
21 anos, natural de Encantado/RS e procedente de Doutor Ricardo/RS. Previamente hígida, relatou que há 20 dias
antes da internação apresentava dor em região toracolombar, bilateral, mal definida, sem irradiação, associada a náuseas, vômitos e cefaleia. Negava febre ou perda ponderal
recente. Negava tabagismo e não fazia uso de medicações
contínuas. Após manejo sintomático no serviço de emer-

Figura 1. Tomografia computadorizada de abdômen indicando lesão
expansiva, de contornos regulares e densidade de partes moles, com
impregnação heterogênea pelo contraste. Medida: 7,5 cm em seu
maior diâmetro
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gência, recebeu antibióticos para infecção do trato urinário, e uma ultrassonografia abdominal foi solicitada como
exame complementar para investigação da dor. No exame,
identificou-se volumosa lesão cística septada, de contornos lobulados, medindo aproximadamente 19,0 x 12,0cm,
localizada em flanco esquerdo. A paciente foi admitida no
serviço de cirurgia geral do Hospital São Lucas da PUCRS.
Ao exame físico, constatou-se o diagnóstico de sobrepeso
e presença de uma massa mal definida, palpável abaixo do
rebordo costal esquerdo, indolor; sem demais particularidades. A tomografia computadorizada de abdômen solicitada evidenciou lesão expansiva encapsulada sólido-cística,
com septações grosseiras de permeio e algumas pequenas
calcificações puntiformes junto a alguns septos, que apresentava impregnação pelo contraste e media 18,1 x 16,1 x
10,9 cm em seus maiores diâmetros (Figura 2). O fígado,
o baço, a vesícula biliar, os rins e as adrenais não apresentavam evidência de lesão focal. A paciente foi submetida
à laparotomia exploradora, optando-se pela pancreatectomia distal e esplenectomia, com exérese completa da massa
tumoral (Figura 3). O estudo anatomopatológico indicou
massa pancreática de 950 g, medindo 21,0 x 19,0 x 7,3 cm,
com várias cavidades preenchidas ora por material pardo
e friável, ora por líquido hemorrágico. O laudo final foi
compatível com tumor pseudopapilar sólido-cístico (tumor
de Frantz). O baço pesava 266 g e apresentava cápsula lisa
e brilhante, sem particularidades ao estudo histopatológico.

DISCUSSÃO
O Tumor Sólido Pseudopapilar de Pâncreas foi descrito
pela primeira vez em 1959, pela renomada instrutora, au-

Figura 2. Tomografia computadorizada de abdômen indicando lesão
expansiva encapsulada sólido-cística, com septações grosseiras e
algumas pequenas calcificações puntiformes junto a alguns septos,
que apresentava impregnação pelo contraste. Medida: 18,1cm em seu
maior diâmetro
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Figura 3. Massa tumoral ressecada e baço

tora e pesquisadora Virginia Kneeland Frantz, que realizou
relevantes descobertas relacionadas à tireoide, à mama e a
tumores de pâncreas. Nascida em 1896, Virginia Frantz, no
início da sua vida profissional foi cirurgiã e, posteriormente,
patologista cirúrgica e educadora. Trabalhou diretamente
com Allen Oldfather Whipple (descritor da duodenopancreatectomia), com quem delineou a relação da secreção de
insulina com tumores pancreáticos (tumores funcionais, do
tipo insulinomas). Em 1961, por seus estudos voltados à
tireoide, foi presidente da American Thyroid Society, vindo
a falecer em 1967.
Denominado inicialmente “tumor cístico papilar do
pâncreas” no Instituto de Patologia das Forças Armadas
dos EUA na sessão de tumores pancreáticos, o Tumor de
Frantz foi primariamente identificado em um menino de
dois anos de idade, que veio a óbito durante uma tentativa de duodenopancreatectomia. Posteriormente, várias
denominações foram atribuídas a este tumor, incluindo neoplasia epitelial sólida e papilar, neoplasia papilar epitelial,
neoplasia cística papilar, tumor de células acinares sólidas
e císticas. Somente em 1970 Hamoudi et al. descreveram
as características estruturais do tumor, o que resultou em
sua aceitação pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como uma entidade clínico-patológica aparte na sessão de
tumores pancreáticos (2, 3).
O tumor de Frantz é uma neoplasia rara do pâncreas,
responsável por aproximadamente 0,17-2,7% dos tumores
não endócrinos do pâncreas (3). Com mais de dois terços
dos casos descritos nos últimos 10 anos, nota-se um aumento da sua incidência, provavelmente pelo maior conhecimento da doença aliado à maior uniformidade de
sua conceituação e à popularização de exames radiológicos
para avaliação de quadros abdominais inespecíficos (4).
Sua origem histológica permanece como grande motivo de controvérsias na literatura, mas, a despeito da falta
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de diferenciação específica para determinada linhagem
celular, o tumor de Frantz apresenta uma imunofenotipagem característica: positivo para vimentina, CD-10, CD56 e alfa-1-antiquimiotripsina; usualmente negativo para
marcadores neuroendócrinos (insulina, glucagon, somatostatina, serotoniana, VIP, grastrina bombesina, cromogranina, lisozima e CD-68) (5). O índice mitótico e Ki-67
tendem a ser baixos, enfatizando o caráter indolente e de
baixa malignidade do tumor (6). A preferência pelo sexo
feminino levanta suspeita quanto ao envolvimento hormonal na patogênese dessa neoplasia, mas a controvérsia
se estende sobre a presença ou não de receptores de estrogênio e/ou progesterona (7).
A maioria dos casos diagnosticados é de mulheres jovens entre a segunda e terceira década de vida. Uma revisão com 718 pacientes demonstrou uma razão de 10:1
em mulheres, com idade média de 22 anos (1). Quando
em pacientes do sexo masculino, esta neoplasia ocorre em
idade mais avançada, com tendência de maior agressividade. No entanto, a apresentação clínica do tumor, como
localização, achados incidentais e sintomas, é semelhante
em ambos os sexos (7).
Os motivos que precipitam o atendimento inicial desses
pacientes são vagos, incluindo dor ou desconforto abdominal e sensação de plenitude. Quadros clínico mais grave e
súbito são raros, decorrentes principalmente de obstrução
de outros órgãos abdominais por efeito de massa, pancreatite aguda por isquemia ou pela ruptura da cápsula do tumor.
Não existem exames laboratoriais específicos nem marcadores tumorais séricos até o momento para essa neoplasia. O diagnóstico se baseia principalmente em exames de
imagem realizados para investigação de queixas abdominais
inespecíficas, sendo a tomografia computadorizada (TC) e a
ressonância magnética (RM) os exames mais indicados pela
literatura. A TC auxilia na identificação do tamanho da lesão, profundidade de penetração e possível invasão das estruturas adjacentes, demonstrando, geralmente, uma massa
bem encapsulada com uma mistura de componentes sólidos e císticos de grau variável e porções sólidas na periferia,
melhor identificadas após a administração do contraste (8).
Acometendo principalmente o corpo e a cauda, casos
dessa neoplasia em cabeça de pâncreas também são relatados. Uma revisão da literatura chinesa com 533 casos demonstrou predomínio nas lesões localizadas na cabeça do
pâncreas (39,8%), seguidas da cauda (24,1%) e, finalmente,
corpo e cauda (19,5%) (9). Apresentam, comumente, grandes dimensões no momento do diagnóstico, mas é rara a
invasão vascular, tornando possível a excisão da lesão na
maioria dos pacientes (10). A invasão vascular ou da cápsula com acometimento do pâncreas adjacente ou de estruturas próximas identificadas pelos exames de imagem podem predizer o comportamento agressivo do tumor (11).
As metástases ocorrem em cerca de 15% dos casos (10),
sendo os locais mais comuns o fígado e peritônio (12).
A ressecção cirúrgica é o tratamento de escolha, mesmo nos casos de doença hepática metastática ou recorrên87
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cia local. O tipo de ressecção depende da topografia da
lesão: duodenopancreatectomia cefálica com preservação
do piloro, em tumores localizados na cabeça do pâncreas;
pancreatectomia corpo-caudal para lesões de corpo e cauda; e enucleação do tumor com margens livres em casos
selecionados (tumores cefálicos bem encapsulados) (14).
As metástases também devem ser ressecadas. Linfadenectomias extensas ou ressecções locais radicais estão contraindicadas. A sobrevida em 5 anos após ressecção cirúrgica é superior a 97% (5). Pacientes com ressecções sem
margens livres podem ter uma sobrevida de até 10 anos
após a cirurgia. Não há definição sobre o papel da quimioterapia e radioterapia adjuvante nesses casos (15).

CONCLUSÃO
Concluímos que o Tumor de Frantz é uma neoplasia
rara do pâncreas de comportamento indolente, a qual afeta principalmente mulheres jovens e deve entrar no diagnóstico diferencial das lesões pancreáticas. A cirurgia com
ressecção completa da lesão mostra-se como tratamento
de escolha, sendo o papel da quimioterapia e radioterapia
incerto no tratamento.
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Endometriose: novas perspectivas de tratamento
Endometriosis: new perspectives of treatment
Patrícia Micheli Tabile1, Daniela Moraes1, Jean Carlo Flamia1, Rodolfo do Canto Petter1, Mayara Marchy1, Leandro Luís Assmann2

RESUMO
A endometriose se caracteriza pela presença de tecido endometrial fora da localização habitual, na cavidade uterina, podendo ser
diagnosticada em ovários, peritônio, ligamentos uterossacros, região retrocervical, bexiga, entre outros. A sintomatologia pode ser variada e gerar dismenorreia, dor pélvica crônica, infertilidade, dispareunia e até sintomas intestinais e urinários, principalmente durante
o período menstrual. Assim, diante de uma prevalência significativa em mulheres no período reprodutivo e como causa importante
de infertilidade, trata-se de uma patologia de grande magnitude na era moderna, inclusive com impacto não só psicológico como
econômico e com terapêutica variada.
UNITERMOS: Endometriose, Infertilidade Feminina, Dor Pélvica, Tratamento, Saúde da Mulher.
ABSTRACT
Endometriosis is characterized by the presence of endometrial tissue outside the usual location in the uterine cavity, which can be diagnosed in ovaries, peritoneum, uterosacral ligament, retrocervical region, bladder, among others. The symptoms can be varied and generate dysmenorrhea, chronic pelvic pain, infertility,
dyspareunia and even intestinal and urinary symptoms, especially during the menstrual period. Thus, in the face of a significant prevalence in women in the
reproductive period and as an important cause of infertility, it is a pathology of great magnitude in the modern era, with both psychological and economic
impact and varied therapy.
KEYWORDS: Endometriosis, Female Infertility, Pelvic Pain, Treatment, Women's Health.

INTRODUÇÃO
A endometriose pode ser definida através da presença
de tecido endometrial (tecido glandular e estromal) fora da
cavidade uterina, induzindo assim uma resposta inflamatória crônica com diversas implicações, cuja etiologia permanece controversa (1).
O impacto econômico gerado pela endometriose ocorre
em consequência do atraso no diagnóstico, do alto custo com
tratamentos clínicos e cirúrgicos, da cronicidade da doença, que
pode levar a várias internações e de custos indiretos associados
à redução na qualidade de vida e capacidade no trabalho (2).
Não é possível estimar a exata prevalência dessa comorbidade, mas acredita-se que 2 a 15% das mulheres em idade
reprodutiva sejam acometidas, 3% das mulheres na pós1
2

-menopausa e, entre as pacientes inférteis, a proporção é
ainda maior, oscilando de 20 a 50% dos casos (3).
Por se tratar de uma doença estrógeno-dependente,
seus fatores de risco são relacionados a essa condição;
entre eles, pode-se citar mulheres com menarca precoce,
gestações tardias e grande intervalo de tempo entre menarca e primeira gravidez. Também é verdadeiro afirmar que
situações que diminuem a exposição ao estrógeno, como
a prática de exercícios físicos e o tabagismo, parecem ser
fatores protetores à endometriose (4).
Assim como a apresentação clínica, os locais de implantação também são variáveis, podem comprometer os
ovários, peritônio, ligamentos uterossacros, região retrocervical, septo retovaginal, reto/sigmoide, íleo terminal,
apêndice e/ ou aparelho geniturinário (5).
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Dismenorreia, dor pélvica crônica, infertilidade, dispareunia de profundidade, sintomas intestinais e urinários
cíclicos, como dor ou sangramento ao evacuar ou urinar
durante o período menstrual são os principais sintomas da
endometriose. No entanto, aproximadamente 20% das pacientes podem ser assintomáticas (3) (6).
Devido às amplas e complexas implicações da endometriose sobre diferentes aspectos, tanto etiopatogênicos, epidemiológicos, diagnósticos, clínicos e terapêuticos, o presente trabalho objetiva fazer uma revisão que
contenha informações claras, relevantes e atualizadas
sobre o tema.

ACHADOS EPIDEMIOLÓGICOS
A endometriose é uma das afecções ginecológicas
mais comuns, podendo ser diagnosticada em ovários,
peritônio, ligamentos uterossacros, região retrocervical,
septo retovaginal, reto/sigmoide, íleo terminal, apêndice,
bexiga e ureteres (6).
A prevalência da endometriose varia de 5 a 15% nas
mulheres no período reprodutivo e de 3 a 5% na fase pós-menopáusica, independentemente de etnia e grupo socioeconômico (6). Estima-se que a prevalência de endometriose tem aumentado nos últimos anos, possivelmente
pela relação com a mudança dos hábitos femininos, como
aumento da idade da primeira gestação e maior intervalo
entre as gestações, o que promove um maior tempo de exposição ao estrogênio (7).
Embora se saiba que a maioria das mulheres com
diagnóstico de endometriose apresenta sintomas, correspondendo a 35% das queixas de dor pélvica, sabe-se
que uma parte delas (3 a 22%) não possui sintomas (8).
Quando sintomáticas, os principais são: dismenorreia,
dor pélvica crônica, infertilidade, dispareunia de profundidade e sintomas intestinais e urinários cíclicos durante
o período menstrual (8,9).
Os fatores de risco para endometriose estão ligados à
exposição ao estrogênio, já que se sabe que é uma patologia estrogênio-dependente. Entre eles, cita-se: menarca
precoce, gestações tardias e grande diferença de tempo entre menarca e primeira gravidez (8,9). As situações em que
pode ocorrer diminuição à exposição ao estrogênio parecem funcionar como protetoras, como a prática de exercícios físicos, o tabagismo e a obesidade, pela anovulação e
irregularidade menstrual (9,10).
Apesar de não haver uma evidência substancial para a
relação entre a endometriose e a infertilidade, sabe-se que a
endometriose pode ser responsável por cerca de 40% dos
casos de infertilidade (11). Os mecanismos para a infertilidade relacionada com endometriose não são totalmente
compreendidos e parecem ser diferentes em diferentes estágios da endometriose (11,12). Um grande estudo prospectivo multicêntrico mostrou uma fecundidade reduzida
em mulheres com endometriose mínima (12).
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ACHADOS CLÍNICOS
Várias hipóteses têm sido propostas para explicar a
complexidade da patogênese da endometriose (13,14).
A teoria da implantação propõe que as células endometriais
são transportadas através das trompas de falópio, devido
à “menstruação retrógada”, para estruturas pélvicas, permitindo os implantes em outros locais fora do útero (13).
Já a endometriose em locais fora da pelve é explicada pela
disseminação de células ou tecido endometrial através de
vasos linfáticos e sanguíneos (14). A teoria da metaplasia
celômica explica que tecidos com a mesma origem embrionária do mesotélio celômico, os quais possuem alta
potencialidade de desenvolver tecidos, poderiam dar origem ao epitélio germinativo ovariano, e a metaplasia levaria ao surgimento de focos de endometriose ovariana (13).
Há ainda fatores imunológicos e genéticos envolvidos nesse processo (13,14).
Os principais sinais clínicos da endometriose são dismenorreia, dor pélvica, dispareunia, infertilidade e sintomas
urinários ou intestinais. As pacientes podem apresentar-se
com um sintoma ou uma combinação de sintomas (15). As
mulheres também podem ser assintomáticas, e um endometrioma pode ser um achado ocasional de imagem (15).
Em um estudo com 940 mulheres com endometriose
(16), cerca de 3/4 das pacientes sentiam dor pélvica e/ou
dismenorreia. As frequências dos diferentes tipos de apresentação dos sintomas ou resultados foram: dismenorreia
(79%); dor pélvica (69%); dispareunia (45%); constipação/diarreia (36%); infertilidade (26%); tumores ovarianos
(20%), disúria (10%) e outros sintomas urinários (6%). Outros sintomas associados à endometriose incluem sangramento anormal do útero, dor lombar ou fadiga crônica (16).

EXAMES DIAGNÓSTICOS
Marcadores bioquímicos

Vários marcadores biológicos têm sido estudados com
o intuito de facilitar o diagnóstico da endometriose, dentre eles o mais utilizado é o CA-125; porém, ainda não
existe um exame laboratorial disponível para o diagnóstico da doença.
Os níveis séricos de Ca-125, um marcador biológico do
câncer de ovário e outras neoplasias, também podem estar
elevados em mulheres com endometriose, principalmente nas
formas moderada e severa da doença, na presença de endometriomas ovarianos ou nas lesões profundas infiltrativas (18).
O Ca-125 não é específico para a endometriose; em
adição a esta falta de especificidade, a sensibilidade para
detectar todas as fases de endometriose é baixa. De acordo
com uma meta-análise escrita por Mol et al., a sensibilidade
para endometriose estágio I-IV foi de 50% e especificidade de 72%. Para estágios III-IV, uma sensibilidade de 60%
poderia ser obtida com uma especificidade de 80% (17).
Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 89-94, jan.-mar. 2018

ENDOMETRIOSE: NOVAS PERSPECTIVAS DE TRATAMENTO Tabile et al.

Mulheres com endometriose frequentemente possuem
altos níveis séricos de Ca-125 (maiores que 35 U/mL), mas
o seu valor normal não exclui esse diagnóstico. Os níveis
de Ca-125 variam muito entre as pacientes. Estudos demonstraram que a concentração sérica média do Ca-125
no estágio I, II, III e IV foi, respectivamente, de 19, 40, 77
e 182 U/ml, e que dosagens acima de 65 U/ml indicam
presença de aderências extensas, o que justifica o preparo pré-operatório do intestino. Após a excisão cirúrgica da
endometriose, o Ca-125 pode ainda ser utilizado para monitorar a ressecção cirúrgica completa e a eventual recidiva
da doença (18,19).
Exames de Imagem

Além do exame clínico, é necessária a utilização de outras ferramentas para auxiliar no diagnóstico e estadiamento
da endometriose. Durante muito tempo, a videolaparoscopia foi o único método considerado adequado para esse
fim, restando para os outros exames de imagem o papel de
auxiliar na avaliação da doença. Hoje, vários métodos de
imagens são úteis na avaliação da endometriose ovariana e
profunda, mas nenhum deles tem valor prático na detecção
da endometriose superficial. Técnicas de imagem atualmente utilizadas para diagnosticar endometriose são a ultrassonografia (US) e a ressonância magnética (RNM) (22).
A ultrassonografia é o primeiro exame de imagem a ser
solicitado no paciente em que a clínica e o exame físico são
sugestivos de endometriose, tendo em vista a ampla disponibilidade e boa tolerabilidade do método. O ultrassom
transabdominal é usado para explorar a pelve inteira e é
seguido pela ultrassonografia pélvica transvaginal, que irá
obter uma descrição mais detalhada das estruturas anatômicas, tais como os ovários, o útero, os ligamentos sacrouterinos, e a parede retal (21, 24).
Abrão et al. demonstraram em seu estudo uma sensibilidade de 98% no caso de lesões que afetam o sigmoide e
95% para a doença retrocervical, com especificidade para
os dois locais de 100 e 98%, respectivamente. Nesse mesmo estudo, recomenda-se que seja feito um enema retal
uma hora antes do exame para evitar o aparecimento de
artefatos ou áreas cegas na imagem. Além disso, esta preparação também permite a identificação das camadas intestinais afetadas pelas lesões, proporcionando uma imagem
semelhante à obtida usando a ultrassonografia transretal.
Se o exame for conclusivo para endometriose ovariana, do
septo retovaginal ou retossigmoide ou do trato urinário,
o tratamento pode ser indicado sem exames de imagem
adicionais (20, 21).
O ultrassom é o método de escolha para identificar endometriomas, uma neoplasia benigna do ovário. A apresentação típica ecográfica corresponde a um cisto multilocular
com focos hiperecogênicos na parede e com ecos internos
difusos, de baixo nível. A ausência de cor no interior do cisto ao utilizar Doppler ajuda a confirmar a natureza benigna
da lesão. Sempre que aspectos ultrassonográficos de masRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 89-94, jan.-mar. 2018

sas ovarianas são indeterminados, a RNM é a modalidade
de imagem de escolha para excluir malignidade (24).
A ressonância magnética pode ser utilizada para a complementação do diagnóstico da endometriose pélvica em
pacientes selecionados de acordo com o resultado do ultrassom e da severidade dos sintomas. As principais indicações estão relacionadas ao estadiamento da endometriose e
na avaliação de massas com hipótese diagnóstica duvidosa.
A sensibilidade e a especificidade da RNM para o diagnóstico de endometrioma foram relatadas tão altas quanto
90% e 98%, respectivamente (23, 24).
Devido à baixa sensibilidade da US e à dificuldade no
exame clínico e na laparoscopia, a RNM também é utilizada para facilitar a identificação de lesões subperitoneais.
A identificação dos locais específicos da endometriose profunda é importante, pois o manejo de algumas lesões como
as situadas no trato urinário necessita abordagem cirúrgica
multidisciplinar. Embora a RNM represente a modalidade de imagem ótima para diagnosticar e definir a extensão
exata da endometriose, a videolaparoscopia com biópsia
das lesões para análise histológica ainda é o padrão-ouro
no diagnóstico da doença (21, 24).
A US transvaginal e a RNM também têm um papel fundamental no controle evolutivo do tratamento clínico ou
cirúrgico. De forma geral, é recomendado controle com
exames anuais, ou, a qualquer tempo, caso haja novos dados clínicos que indiquem a necessidade de reavaliação (22).
Laparoscopia

O exame padrão-ouro para o diagnóstico da Endometriose é a cirurgia, frequentemente a laparoscopia, com a
confirmação diagnóstica através do estudo anatomopatológico da lesão, principalmente na endometriose peritoneal.
A laparoscopia diagnóstica pode ser oferecida na ausência
de anormalidades no exame físico ou de imagem, e tem
sido cada vez mais utilizada como uma ferramenta de diagnóstico nas pacientes com dor pélvica crônica. Apesar do
seu uso frequente, não há diretrizes claras a respeito de
quando esse exame deve ser oferecido (25).
Em geral, este diagnóstico definitivo é necessário para
planejar terapias mais agressivas, na dor pélvica de difícil
controle, em casos de infertilidade ou quando o tratamento
é recomendado. Bons candidatos à laparoscopia diagnóstica são as adolescentes com dor pélvica crônica, cujos sintomas não melhoram com supressão hormonal; doentes com
uma escala visual analógica da dor com pontuação maior
de 7 ou em doentes com uma má qualidade de vida em
decorrência da dor; mulheres com história de infertilidade
com idade inferior a 30 anos, quando a fertilização in vitro
não é uma opção para tratamento, ou quando a paciente
teve falha em 2 tentativas de fertilização in vitro (26).
A abordagem por via laparoscópica, apesar de apresentar a mesma efetividade da via laparotômica, demonstra
menor morbidade, menor tempo de internação, melhor
resultado estético, menores índices de dor pós-operatória e
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permite a magnificação visual, tão importante para o diagnóstico da endometriose, principalmente nas formas leve e
mínima. Os estudos não demonstram diferença entre as fases do ciclo menstrual para realização da laparoscopia diagnóstica, porém mostram melhor acurácia após três meses
da utilização de tratamento hormonal supressivo (22).
Durante a laparoscopia, a endometriose pode ser classificada de acordo com os critérios estabelecidos pela American Society of Reproductive Medicine – revisada em 1996,
que gradua a endometriose em mínima, leve, moderada ou
grave, levando em consideração o tipo histológico dos implantes, a localização anatômica da doença ou pela extensão da doença sobre os órgãos pélvicos. Essa classificação,
embora com algumas limitações, é bastante útil na orientação do tratamento pós-cirúrgico, especialmente quando a
queixa da paciente é infertilidade (21).
Durante a laparoscopia, toda a pelve deve ser visualizada. O aspecto visual sugestivo de endometriose, quando
comparado ao diagnóstico histológico definitivo, apresenta
sensibilidade entre 94% e 97% e especificidade de 77% a
85%, em várias séries de casos. A habilidade em reconhecer
as lesões endometrióticas e diferenciá-las de outras etiologias sofre notável influência da experiência do serviço e da
equipe cirúrgica (22).
No momento da laparoscopia, uma atenção cuidadosa
e biópsia de todo o peritônio aparentemente anormal são
úteis para confirmar o diagnóstico histológico, sobretudo
tendo em vista todas as diferentes aparências que a endometriose pode ter. Importante ressaltar que a histologia positiva para endometriose confirma o diagnóstico, mas a histologia negativa não o exclui, por isso, em muitos casos, o
diagnóstico baseado na inspeção visual é considerado satisfatório e permite o início e evolução na terapêutica (22, 25).

TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA
A terapêutica medicamentosa para controle da endometriose abrange diferentes opções e condutas, havendo diversos estudos relacionados ao tratamento dessa patologia. Os
princípios gerais que devem orientar a conduta médica em
casos de endometriose não são diferentes dos princípios
aplicáveis a distúrbios inflamatórios crônicos: realização de
longas fases de remissão da doença é meta razoável, e o reaparecimento dos sintomas na descontinuação do fármaco
não deve ser considerado como uma demonstração de ineficácia da terapia (27). No tratamento da endometriose, as
opções devem ser administradas por um período mínimo de
3 meses, com avaliação da eficácia no final do período (28).
O tratamento deve considerar, também, os sintomas da
doença, que são variáveis e dependem, em parte, de sua localização. Comumente, as queixas são representadas pela dor pélvica crônica, principalmente dismenorreia e dispareunia, bem
como infertilidade. Além disso, os sintomas característicos da
doença podem alterar o comportamento emocional e bem-estar social das pacientes, portanto, é imprescindível avaliar
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as queixas da mulher, deixá-la expressar suas preocupações e
ansiedades, de forma a individualizar o tratamento (29).
Por apresentar resposta hormonal, havendo melhora da
endometriose na gestação e na menopausa, os tratamentos
medicamentosos simulam esses processos. As opções terapêuticas mais utilizadas são: Análogos do GnRH, Anticoncepcional oral, Progestágenos, Danazol e medicamentos
analgésicos. As drogas compostas por hormônios provocam
um período de ausência de menstruação, não são invasivas;
entretanto, têm desvantagem para pacientes que desejam
gestar, pois a mulher fica impedida durante o tratamento.
Os Análogos do GnRH provocam diminuição de gonadotrofinas e hipoestrogenismo, levando à amenorreia e
à redução dos focos de endometriose. Podem ser administrados de modo injetável ou nasal, possuindo efeito de
longa ou curta duração (30). Porém, seu emprego deve ser
limitado a seis meses, sob pena de eventos adversos, tais
como sintomatologia climatérica e osteoporose (29).
Anticoncepcional oral combinado é considerado a primeira linha de tratamento para dor pélvica em casos de
endometriose (28). Há inibição da ovulação, diminuição de
gonadotrofinas, redução do fluxo menstrual e decidualização dos focos de endometriose. Seu uso foi mais efetivo
quando utilizado de forma contínua e seus efeitos são melhor tolerados que os efeitos do danazol e dos análogos de
GnRH (30).
Progestagênios estão disponíveis em comprimidos, formas injetáveis e dispositivos intrauterinos (DIU). Isoladamente, também são utilizados para manejo clínico da dor
pélvica em pacientes com endometriose (28). Contudo, o
uso de progestagênios isolados pode gerar efeitos colaterais indesejáveis sobre a libido e propiciar aumento de
sangramento. Acetato de Noretisterona parece apresentar
melhor desempenho e menores efeitos indesejáveis quando comparado a outros progestágenos (31).
Danazol é um androgênio oral que inibe o LH e a esteroidogênese e eleva os níveis de testosterona livre (30).
Apesar de eficaz em muitos casos de dor pélvica relacionada à endometriose, seu uso pode acarretar efeitos secundários androgênicos, como ganho de peso, acne, hirsutismo,
atrofia mamária e, raramente, virilização (28).
Medicamentos analgésicos, tais como Ibuprofeno, naproxeno e ácido mefenâmico, estão sendo muito estudados na área ginecológica, para auxiliar na diminuição dos
sintomas da doença. Os anti-inflamatórios não esteroides
(AINEs) foram efetivos no manejo da dismenorreia, tornando-se uma opção terapêutica para alívio de sintomas
das pacientes com endometriose (30).
Além dessas opções medicamentosas, vários estudos
em andamento analisam a eficácia de inibidores da aromatase, pois a enzima aromatase é expressa em níveis mais
elevados em implantes de endometriose. Inativadores irreversíveis, como, por exemplo, o exemestano, estão contraindicados em pacientes que almejam concepção futura
(27). O uso de inibidores da aromatase em casos de endometriose é, ainda, experimental (28).
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TERAPÊUTICA CIRÚRGICA
A base do tratamento cirúrgico da endometriose se dá
pela liberação das aderências pélvicas. Os implantes superficiais da doença podem ser excisados ou coagulados; já
os endometriomas, quando identificados, podem ser aspirados, e sua superfície interna, coagulada, ou ter o cisto
removido (cistectomia) (32,33,34).
A cirurgia permite o diagnóstico e a gestão para mulheres com endometriose conhecida ou suspeita. As indicações para a cirurgia incluem: a) a falha da terapia médica
para melhorar os sintomas; b) as mulheres que recusam ou
têm contraindicações para terapia médica; c) necessidade
de um diagnóstico definitivo de endometriose; d) excluir
malignidade em uma massa ou endometrioma; e) tratamento da infertilidade em mulheres selecionadas; f) obstrução
do trato urinário ou intestinal (32,33). As contraindicações
relativas são: a) avaliação incompleta da dor do paciente –
etiologias que não necessitam de avaliação ou tratamento
cirúrgico devem ser excluídas (dismenorreia primária, dor
de cistite intersticial, síndrome do intestino irritável); b)
repetidas cirurgias para a endometriose sem alívio sustentado; c) mulheres que se aproximam da menopausa – sintomas da endometriose normalmente resolvem com a menopausa (32,34). Esses pacientes podem escolher tolerar
sintomas que não são completamente controlados com a
terapia médica, a fim de evitar a cirurgia (32,35).
Mulheres planejando tratamento devem ser orientadas
sobre a escolha entre a cirurgia conservadora e a definitiva.
A cirurgia conservadora é normalmente usada como o
tratamento cirúrgico inicial para a endometriose. Excisão
ou ablação de lesões endometrióticas com o intuito de preservar o útero e tecido ovariano, tanto quanto possível (32).
Remoção laparoscópica de um endometrioma e exérese e
ablação de lesões são os procedimentos de tratamento conservador mais comuns (32,36). Este é geralmente eficaz no
curto prazo e associada à menor morbidade, mas muitas
mulheres, eventualmente, desenvolvem sintomas recorrentes, o que pode ser resolvido com cirurgia conservadora de
repetição ou definitiva (32,37).
Já o procedimento definitivo constitui histerectomia
combinada com salpingo-ooforectomia bilateral. A remoção de ambos os ovários cria um estado pós-menopausa
e, teoricamente, deverão ser eficazes no tratamento de dor
pélvica causada pela endometriose. No entanto, muitas mulheres desejam preservar as funções reprodutiva e endócrina, e, portanto, a histerectomia sozinha ou histerectomia
mais unilateral salpingo-ooforectomia é frequentemente
realizada para a dor causada pela endometriose. Histerectomia e cirurgia conservadora não são equivalentes em termos de preservação da função hormonal. Mulheres que se
submetem à histerectomia com conservação dos ovários
são propensas a experimentar a menopausa um a quatro
anos mais cedo do que outras mulheres (33). O tratamento
com ooforectomia sozinho sem histerectomia foi relatado,
mas não tem sido bem estudado e não é prática comum
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(34). Há pouca vantagem para manter o útero, a menos que
a paciente deseja engravidar por um processo de tecnologia
de reprodução assistida, como o uso de seus próprios óvulos, embriões congelados, ou ovócitos de doadores.
Algumas mulheres que se submetem à histerectomia
podem experimentar arrependimento ou uma mudança
na imagem corporal (35). Em termos de eficácia, a curto
prazo, a cirurgia conservadora e histerectomia aparecem
comparáveis. Infelizmente, há poucos dados comparando
a cirurgia conservadora e a definitiva (34).
No longo prazo, contudo, a taxa de reoperação parece
aumentar acentuadamente ao longo do tempo para a cirurgia conservadora, ao passo que se mantém relativamente estável para a cirurgia definitiva (34,36). Com relação à
cirurgia definitiva, a remoção dos ovários parece ser mais
eficaz do que a sua conservação.
A abordagem laparoscópica permite uma maior visualização usando lente de ampliação, recuperação mais rápida
do paciente, e, provavelmente, menos dor e morbidade de
incisões abdominais maiores (37,38), além de ser realizada
na massiva maioria dos procedimentos. Enquanto que a
laparotomia pode ser necessária em aderências extensas ou
endometriose invasiva perto de estruturas como artérias
uterinas, ureter, bexiga, e intestino.
Tratamento de massa pélvica – Endometriomas assintomáticos são muitas vezes removidos para confirmar o
diagnóstico, excluir malignidade, e prevenir complicações,
como ruptura ou torção que requerem cirurgia de emergência. No entanto, reserva ovariana pode ser diminuída
após a excisão cirúrgica.
Tratamento de sintomas relacionados à endometriose
profunda – As lesões profundas são identificadas pelo exame vaginal e retal intraoperatório guiado pela laparoscopia.
Geralmente, os nódulos podem ser diferenciados dos tecidos sadios adjacentes; isso é um pouco mais difícil quando
a lesão engloba a cérvice uterina. O tratamento cirúrgico é
eficaz para aliviar a dor pélvica, dispareunia, defecação dolorosa, e os sintomas do trato urinário inferior (39,40); no entanto, as taxas de recorrência de 30 e 43% em quatro e oito
anos de seguimento, respectivamente, foram relatadas (41).

CONCLUSÃO
Está claro que a endometriose tem determinado aumento da morbidade da mulher em idade reprodutiva, interferindo nas atividades cotidianas e na fertilidade destas.
O tratamento, então, deve ser preconizado imediatamente
quando do diagnóstico ou mesmo na suspeita diagnóstica
da doença, levando em consideração, é claro, a magnitude
da doença. A tendência atual está focada no tratamento medicamentoso da doença em pacientes sintomáticas sem sinais de doença infiltrativa e, na presença desta, o tratamento cirúrgico se faz necessário. Os resultados relacionados
com o recrudescimento total dos sintomas ou a morbidade
cirúrgica (ablação de órgãos e recuperação pós-operatória)
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ainda estão longe de atingir níveis de excelência, porém
têm resultados satisfatórios, devendo a opção terapêutica
e os seus resultados serem discutidos com as portadoras
desta doença. É necessário, portanto, focar nos objetivos
do tratamento determinando melhora nos sintomas e na
retirada de todas as lesões da endometriose infiltrativa.
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Diabetes mellitus gestacional
Gestational Diabetes Mellitus
Camila Brum da Rosa1

RESUMO
Diabetes mellitus gestacional (DMG) é a intolerância a carboidratos, que resulta na hiperglicemia de gravidade variável. O DMG é
diagnosticado com auxílio de exames de rotina durante a gravidez, como glicemia de jejum e curva glicêmica. Mulheres que tiveram
DMG têm risco de ter diabetes mellitus tipo 2 após a gestação. Pode ocorrer pela elevação dos níveis de hormônios contrarreguladores
de insulina, pelo estresse fisiológico imposto pela gravidez ou por fatores genéticos. O objetivo deste trabalho foi identificar, a partir
de revisões na literatura, fatores de risco, diagnóstico, tratamento, acompanhamento pré-natal, monitorização do crescimento fetal,
rotina pré-natal, parto e pós-parto em gestantes com DMG. Através deste estudo, concluiu-se que o DMG vem se mostrando cada
vez mais presente, mas, com um diagnóstico precoce, pode-se evitar futuros problemas ao longo da gestação, tanto para a gestante
como para o feto.
UNITERMOS: Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus Gestacional, Gravidez.
ABSTRACT
Gestational diabetes mellitus (GDM) is carbohydrate intolerance, which results in hyperglycemia of variable severity. GDM is diagnosed with routine tests
during pregnancy, such as fasting glucose and glycemic curve. Women who have had GDM are at risk of having type 2 diabetes mellitus after gestation.
It can occur by elevating levels of insulin counterregulatory hormones, physiological stress imposed by pregnancy or genetic factors. The AIM of this study
was to identify, from reviews in the literature, risk factors, diagnosis, treatment, prenatal follow-up, fetal growth monitoring, prenatal routine, delivery and
postpartum in pregnant women with GDM. From this study, it was concluded that DMG is becoming increasingly present, but with an early diagnosis it is
possible to avoid future problems during pregnancy, for both the mother and the fetus.
KEYWORDS: Diabetes Mellitus, Gestational Diabetes Mellitus, Pregnancy.

INTRODUÇÃO
O diabetes mellitus (DM) é uma das doenças com maior
prevalência no Brasil e no mundo (1). O termo DM descreve uma desordem metabólica de múltipla etiologia, caracterizado por hiperglicemia crônica decorrente de defeitos na
secreção e/ou ação da insulina, resultando em resistência
insulínica. Altas concentrações plasmáticas de glicose levam ao desenvolvimento de degenerações crônicas associadas à falência de diversos órgãos, principalmente olhos,
rins, coração, nervos e vasos sanguíneos (2).
O DM acomete 7,6% da população brasileira entre 30 e
69 anos de idade. Cerca de 50% dos portadores desconhe1

cem o diagnóstico, e 24% dos pacientes reconhecidamente
afetados não fazem qualquer tipo de tratamento. As principais causas de morbidade e mortalidade são decorrentes
das complicações crônicas (3).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Associação
Americana de Diabetes (ADA) propõem quatro classes
clínicas do DM: DM tipo 1 (DM1), DM tipo 2 (DM2),
outros tipos específicos de DM e DM gestacional. Existem
mais duas categorias classificadas como pré-diabetes, caracterizadas pela glicemia de jejum alterada e tolerância à
glicose diminuída. Essas duas categorias não são classificadas como patologias, mas fatores de risco para o desenvolvimento do DM (3).
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Os valores considerados normais para glicose são glicemia em jejum <100 mg/dL e 2 horas após 75g de glicose
<140 mg/ dL. O pré-diabetes é o estado em que o paciente
apresenta valores de glicemia de jejum (100 mg/dL a 125
mg/dL) inferiores aos valores estabelecidos para classificar
como DM, porém superiores quando comparados ao valor
de referência normal. A tolerância à glicose diminuída é uma
alteração na regulação da glicose no estado pós-sobrecarga
(duas horas após administrados 75g de glicose), diagnosticada pelo teste oral de tolerância à glicose (Quadro 1) (4).
Com tantas alterações morfofuncionais que podem se
desenvolver ao longo da gestação, o diabetes mellitus gestacional (DMG) pode ser uma das irregularidades provindas da
gestação. Pode ser definido como uma intolerância à glicose
de grau variado, e sua detecção pode ser feita na gestação.
Esta condição pode ser caracterizada pelas células beta pancreáticas, produzindo quantidades insuficientes de insulina
para suprir as crescentes necessidades de insulina do final
da gravidez (5,6,7). Em mulheres que possuem insuficiência
parcial ou completa das ilhotas de Langerhans, ocorre a intolerância aos carboidratos de qualquer gravidade (8).
Diabetes Mellitus Gestacional

A gravidez pode ser considerada um período curto, mas
com grandes alterações hormonais e composição corpoQuadro 1. Valores de glicose plasmática (em mg/dL) para diagnóstico
de DM e seus estágios pré-clínicos
Categoria
Glicemia normal

Jejum

2 horas após
75g de glicose

< 100 mg/dL

< 140 mg/dL

Tolerância à glicose > 100 a <126
diminuída
mg/dL

> 140 a <200
mg/dL

>126 mg/dL

> 200 mg/dL

Diabetes mellitus

Casual

> 200 mg/dL

Fonte: Adaptado de Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2014/2015 (4).

ral com efeitos profundos sobre o metabolismo. Em um
conjunto específico de mulheres que apresentam defeito
latente da secreção de insulina, o início da gravidez pode
ser definido como um aumento da sensibilidade à insulina,
indicando diabetes mellitus gestacional (DMG) (9).
O principal hormônio relacionado com a resistência
à insulina durante a gravidez é o lactogênico placentário.
Contudo, sabe-se hoje que outros hormônios hiperglicemiantes como cortisol, estrógeno, progesterona e prolactina também estão envolvidos (10).
É um problema de metabolismo mais comum em
gestantes e sua prevalência está entre 3% e 25% das
gestações. Isso pode variar dependendo do grupo étnico,
da população e do critério diagnóstico utilizado (4). Mesmo sua prevalência variando entre países, devido aos diferentes critérios utilizados para o diagnóstico, a incidência
de DMG tem sofrido um aumento mundial (9). Estudos
populacionais mostram prevalência de DMG ao redor do
mundo (Quadro 3).
Grande parte dos estudos mostra que a presença de
DMG acarreta um grande risco tanto para o recém-nascido quanto para a mãe. A taxa de morbidade perinatal é alta
quando se comparada à da população geral de grávidas (5),
decorrente da hiperglicemia, a qual tem um efeito tóxico
para o feto (11,12).
Mulheres com diagnóstico de DMG podem apresentar complicações, tais como risco aumentado de desenvolvimento de intolerância à glicose nas gestações subsequentes e pré-eclâmpsia, esta presente em 2 a 5% das
gestações. Ressalta-se que mulheres com pré-eclâmpsia
correm o risco de apresentarem doenças cardiovasculares
futuras (13,14).
Existem alguns fatores de riscos existentes na gestante
que podem acarretar a doença, tais como idade superior a
25 anos, portadoras de sobrepeso ou obesidade, antecedentes familiares de primeiro grau diabéticos e/ou hipertensos, usuárias de drogas hiperglicemiantes, portadoras
da síndrome dos ovários policísticos e/ou síndrome meta-

Quadro 2. Recomendações às gestantes
Recomendações
O diagnóstico de DMG deve ser investigado em todas as grávidas sem diabetes pré-gestacional pela realização, a partir da 24ª semana de
gestação, de um TOTG com 75g de glicose.
A quantidade de calorias ingeridas deve ser baseada no IMC. O valor calórico total recomendado deve ser composto por: 40%-45% de
carboidratos, 15%-20% de proteínas e 30%-40% de lipídeos.
A prática de atividade física promove uma sensação de bem-estar, menos ganho de peso, melhor controle glicêmico e menos problemas
durante o parto. A atividade física é contraindicada em caso de: hipertensão induzida pela gravidez, ruptura prematura de membranas, parto
prematuro e sangramento uterino persistente após o segundo trimestre.
A recomendação de medicamentos antidiabéticos orais glibenclamida e metformina no DMG tem sido aceita em alguns países.
O uso de análogos de insulina de ação rápida, tais como aspart e lispro, é seguro durante a gravidez, propiciando um melhor controle dos
níveis de glicemia pós-prandial. A insulina NPH humana é a primeira escolha entre as insulinas basais.
Deve-se realizar um TOTG com 75g de glicose seis semanas após o parto para avaliar a glicemia da paciente. Caso o teste esteja normal,
realizar ao menos uma glicemia de jejum anualmente.
Fonte: Adaptado de Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2015/2016 (4).
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Quadro 3. DMG em diferentes países
Gestantes com DMG em diferentes países
Estudos
Xu Qing, et al. 2016 (11)
Lópes, R. M. B, et al. 2014 (23)
Park, J. S, et al. 2016 (7)

Região

N° de pacientes com DMG

Port. da doença

Percentual

China

981

154

15,69%

Colômbia

1138

70

6,15%

Coreia do Sul

802

306

38,15%

Martino, J. et al. 2016 (24)

Espanha

331

54

16,31%

Imoh, L. C, et al. 2015 (17)

Nigéria

253

35

13,83%

Omã

5811

581

10%

Maceió (Brasil)

217

14

6,45%

Abu-heija, A. T, et al. 2015 (18)
Oliveira, A. C. M, et al. 2015 (25)
Zapeline, R. M, et al. 2015 (26)
Dode, M. A. S. O, et al. 2009 (27)

Santa Catarina (Brasil)

506

73

14,42%

Pelotas (Brasil)

4243

125

2,95%

bólica, polidrâmnio, macrossomia e histórico de óbito fetal. Deve-se enfatizar que esses fatores devem receber um
cuidado especial e uma atenção diferenciada no pré-natal
(4,15). Qing et al (11) observaram, em seu estudo realizado
em 11 hospitais na China, que as 154 mulheres com DMG
apresentaram alguns dos riscos descritos.
Em uma visão global, para uma melhor prevenção da
DMG, adotam-se estilos de vida saudáveis, com bons hábitos alimentares, prática de exercício físico moderado antes
e durante a gravidez. Há algumas exceções em que será
indispensável tratamento farmacológico adequado (15).

DIAGNÓSTICO
É recomendado pelo Ministério da Saúde no Brasil o
rastreamento da doença na primeira consulta em todas as
gestantes, através da glicemia de jejum e os fatores de risco
como parâmetros. O rastreamento se dará como positivo
quando a glicemia de jejum for maior ou igual a 85 mg/dL
e/ou na presença de fator de risco. Com essas condições,
tem-se a necessidade da realização do teste diagnóstico
com 75g de glicose, a partir de 24 semanas por ocasião
da fase catabólica da gestação. Deve-se orientar quaisquer
gestantes e seu acompanhante sobre os riscos da doença e
benefícios do rastreamento para diabetes (19).
Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016), não há um consenso sobre a indicação
do rastreamento e sobre o método diagnóstico do DMG.
A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que sejam
seguidos os critérios aceitos pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) em 2013. Será diagnosticada com DMG a
gestante que apresentar valores conforme o fluxograma
(Figura 1) (4).
Tratamento

O início do tratamento de DMG baseia-se na orientação alimentar, para que o ganho de peso seja controlado
adequadamente assim como o metabólico. O cálculo correto da porção calórica total da dieta a ser seguida pode ser
Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 95-100, jan.-mar. 2018

Glicemia em jejum

> 92 mg/dL a
< 126 mg/dL

> 126 mg/dL

Entre 24ª e 28ª semana
fazer TOTG

2º exame de glicemia
em jejum

TOTG
Jejum > 92 mg/dL
Após 1 hora > 180 mg/dL
Após 2 horas > 153 mg/dL
a 199 mg/dL
Sobrecarga > 200 mg/dL

DIAGNÓSTICO DMG

Figura 1. Fluxograma de diagnóstico de diabetes mellitus gestacional

feito de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC)
e tem como intuito o ganho de peso em torno de 300g a
400g por semana, na decorrência do segundo trimestre de
gravidez. O valor total de calorias prescrita na dieta deve
conter entre 40% e 45% de carboidratos, 15% a 20% de
proteínas e 30% a 40% de gorduras. É liberada a utilização
de adoçantes artificiais (aspartame, sacarina, acessulfame-K e sucralose) com moderação (4).
A atividade física é recomendada por ter como objetivo diminuir a resistência insulínica, auxiliando na melhor
ligação entre a insulina e o seu receptor nos tecidos periféricos. Havendo uma redução da gordura intra-abdominal,
aumento na expressão de transportadores de glicose insulinodependentes e na perfusão sanguínea, também atuando
na diminuição dos níveis de ácidos graxos livres. É muito
importante checar constantemente a frequência cardíaca
materna e fetal, e também a temperatura e a pressão arterial da gestante (5).
O monitoramento das glicemias capilares em torno de
quatro a sete vezes por dia pré e pós-prandiais, principalmente nas gestantes que fazem uso de insulina, é indicado. Após duas semanas de dieta, se os níveis glicêmicos
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continuarem elevados (jejum ≥ 95 mg/dL e 1 hora pós-prandial ≥140 mg/dL, ou 2 horas pós-prandiais ≥ 120
mg/dL), inicia-se o tratamento farmacológico. O critério
utilizado para o crescimento fetal para iniciar a insulinoterapia é quando a medida da circunferência abdominal fetal for igual ou superior ao percentil 75 em uma ecografia
realizada entre a 29ª e a 33ª semana de gestação. As doses
iniciais de insulina devem ter em torno de 0,5 U/kg, sendo ajustadas individualmente para cada caso. Em geral,
associam-se insulinas humanas de ações intermediária e
rápida. Os análogos de insulina asparte e lispro possuem
algumas vantagens sobre a insulina regular, auxiliando em
um melhor controle dos níveis de glicemia pós-prandiais
com uma ocorrência menor de hipoglicemias. Ainda não
se obteve um posicionamento da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) perante isso. Ainda não foi
oficialmente recomendado o uso de insulina glargina,
apesar de se ter inúmeros relatos da sua utilização, mesmo com um número pequeno de casos, a qual se mostrou
segura. Inúmeros estudos mostram o quanto é seguro o
uso na gestação dos antidiabéticos orais glibenclamida e
metformina, porém sua recomendação de uso não é generalizada (Quadro 2) (5).
Acompanhamento Pré-Natal

Após dar início nos exercícios, na dieta e na ingestão
dos medicamentos corretos, o monitoramento da glicemia
capilar para confirmar a adequação do tratamento se
torna regular. Através da avaliação da glicemia de jejum
isoladamente, não se é capaz de detectar os casos de controle
inadequado causados por hiperglicemias pós-prandiais.
O controle pós-prandial juntamente ao da glicemia de jejum
mostrou-se muito eficaz na redução das taxas de cesariana,
de macrossomia e de hipoglicemia neonatal. É necessário
conferir a glicemia capilar logo após acordar, antes do almoço e do jantar, além daquelas pós-prandiais em 1 ou em
2 horas – esse monitoramento deve acontecer diariamente. Quando não é possível, as gestantes são encaminhadas
para avaliação do perfil glicêmico semanal em regime de
hospital-dia (a gestante deverá comparecer ao hospital diariamente para avaliação do perfil glicêmico) (20).
Algumas mulheres na presença de tratamento não
farmacológico e com bom controle glicêmico, mesmo
na ausência de outras indicações obstétricas, têm como
necessidade serem avaliadas a cada duas semanas até a 36ª
semana de gestação, até que o controle obstétrico passa a
ser realizado semanalmente. As mulheres que fazem o uso
de insulina ou de antidiabéticos via oral são avaliadas a cada
semana, às vezes com intervalos de duas semanas até a 32ª
semana e, após, é realizado semanalmente até o parto (10).
O algoritmo de avaliação fetal pode ser alterado devido à
insuficiência placentária, fazendo-se necessária a inclusão
de dopplervelocimetria na gestação (20).
Nos casos de bom controle glicêmico em gestantes
com DMG, que não fazem tratamento farmacológico, não
98

se tem a necessidade da avaliação de bem-estar fetal até o
termo, na ausência de outra indicação (20).
Monitorização do Crescimento Fetal

Os resultados fetais ao controle da glicose materna
podem ser estimados pela medida da circunferência
abdominal fetal em ultrassonografias seriadas a partir de 28
semanas de gestação, e devem ser repetidas a cada duas a
quatro semanas. A medida da circunferência fetal superior
a 75% para a idade gestacional é considerada indicador de
crescimento fetal excessivo, bem como marcador indireto
do hiperinsulinismo fetal (20).
Entre a 8ª e 10ª semana de gestação torna-se importante a observação dos movimentos fetais, onde qualquer
tipo de alteração acarreta em uma análise mais detalhada
(5). É indicada a realização de ultrassonografia já no primeiro trimestre para que possam ser diagnosticadas possíveis anomalias congênitas, sendo o aborto espontâneo
um dos incidentes mais comuns nos quadros de DMG.
Aconselha-se a efetuação de um segundo exame entre a
24ª/25ª semanas para avaliação da morfometria fetal, e, a
partir da 30ª semana, este exame deve ser repetido mensalmente para avaliação da biometria e desenvolvimento
fetal, índice de líquido amniótico (ILA) e grau placentário, com Doppler das artérias umbilical e cerebral média.
É necessária a realização do ecocardiograma para auxiliar na avaliação de doenças congênitas, como defeitos na
septação interventricular. Não é necessária a realização da
amniocentese para avaliar a maturação pulmonar após a
38ª semana de gestação (5).
Já a cardiotocografia anteparto deve ser feita semanalmente a partir das 28ª/30ª semanas de gestação, nas gestantes em seguimento ambulatorial, e, diariamente, nas gestantes internadas (5).
Alterações Fetais

Inúmeras alterações fetais estão ligadas diretamente ao
DMG, algumas delas são macrossomia e malformações
fetais, e também estão relacionadas a elevados índices de
morbimortalidade perinatal (13). Uma mulher com diabetes corre o risco de passar para o recém-nascido anoxia,
prematuridade, infecção, desconforto respiratório, hipoglicemia grave, hipocalemia, hiperribilirrubinemia, polidrâmnio, macrossomia, policitemia e até mesmo o óbito fetal
(8). Prevalecem, com maior risco, hipoglicemia e macrossomia (10). Em torno de 15% a 45% dos bebês nascidos
de mães portadoras de diabetes podem ter macrossomia,
e isso pode ser vinculado a um peso ao nascer acima de
4.000 g para a idade gestacional (16).
A macrossomia está inclusa nos estudos de Imoh et al
(17), realizado na Nigéria, e de Abu-Heija et al (18), realizado em Omã, como um fator de risco para o feto.
Conforme Chu e colaboradores em 2007, bebês de gestantes com DMG têm mais chance de serem obesos ou
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terem excesso de peso, e têm mais chances de no futuro
desenvolverem DM2 (5,21).
Parto

Na presença de DMG, a cesárea não é indicação estrita, e a interrupção da gravidez não é indicada antes
das 38 semanas, salvo quando há comprometimento fetal (5). As gestantes que não mostram antecedentes obstétricos de macrossomia, hipertensão ou morte perinatal e que mostram bons antecedentes obstétricos podem
esperar o desenvolvimento espontâneo para o parto. Se
houver necessidade de pausa programada na gestação
antes da 39ª semana, são indispensáveis a realização de
amniocentese, avaliação da maturidade pulmonar fetal
com dosagem de fosfatidilglicerol e avaliação da relação
entre lecitina e esfingomielina (12).
As gestantes com parto programado devem manter-se
em jejum; o uso da insulina será suspenso e uma solução de
glicose a 5% ou 10% deverá ser aplicada intravenosamente. A glicemia capilar deverá ser controlada a cada hora; se
houver necessidade, a insulina intravenosa será aplicada com
uma dosagem baixa (1-2 unidades/hora) ou lispro ou asparte subcutânea, de acordo com as glicemias capilares (4).
Quando o parto tem início espontâneo e a insulina do
dia já tiver sido aplicada, aconselha-se a manutenção de um
acesso venoso com infusão contínua de solução de glicose. A glicemia deve se manter o mais próximo dos níveis
normais durante a realização do parto (70 a 120mg/dL).
É indicada a utilização constante de insulina endovenosa
com baixas dosagens (1 a 2 unidades/hora) ou com injeções subcutâneas de insulina de ação rápida de acordo com
a glicemia (12).
Pós-Parto

Nos dias subsequentes ao parto, observam-se os níveis
de glicemia, prescreve-se a regulação de uma dieta saudável. A grande maioria das gestantes não precisa mais fazer
o uso da insulina (4).
A amamentação natural deve ser estimulada e, se houver a constatação de hiperglicemia nesse período, o tratamento tradicional é com insulina. Caso houver necessidade de tratamento com medicamento, a glibencamida não
passa para o leite (12).
Após seis semanas do parto, é necessária uma reavaliação da tolerância à glicose com teste de glicemia em jejum
ou com o teste oral com 75g de glicose, conforme a intensidade do quadro metabólico apresentado na gravidez e, a
cada 1-3 anos, depois disso (4,12,22).

CONCLUSÃO
O diabetes mellitus gestacional (DMG) é um problema de
saúde pública no Brasil e no mundo, que vem aumentando
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consideravelmente a cada ano, devido aos hábitos e costumes inadequados das mulheres.
O prognóstico das pacientes com DMG está relacionado
à correta avaliação do estado clínico, em que o manejo adequado e o diagnóstico precoce trazem uma gravidez mais
calma e sadia, tanto para a mãe quanto para o feto.
Alguns fatores de risco contribuem para essa síndrome,
tais como idade superior a 25 anos, sobrepeso ou obesidade, com antecedentes familiares de primeiro grau diabéticos e/ou hipertensos, macrossomia e histórico de óbito
fetal devem receber um cuidado especial e uma atenção
diferenciada no pré-natal.
O acompanhamento pré-natal é fundamental, ainda
mais para gestantes com essa patologia, pois o feto corre
grandes riscos de anoxia, prematuridade, infecção, desconforto respiratório, hipoglicemia grave, hipocalemia, hiperribilirrubinemia, polidrâmnio, macrossomia, policitemia e
até mesmo o óbito fetal.
Alguns dias após o parto, deve-se fazer novos exames
para verificar o índice glicêmico dessas mulheres, já que a
DMG pode evoluir para um possível diabetes mellitus tipo 2.
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Refinamento de retalhos microcirúrgicos
nos membros com lipoaspiração
Refining microsurgical flaps in limbs with liposuction
William de Almeida Machado1, Salustiano Gomes de Pinho Pessoa2, Breno Bezerra Gomes de Pinho Pessoa3

RESUMO
Desde o seu advento no final da década de 1970 por Fischer e Fischer, e sua popularização por Illouz em 1983, a lipoaspiração tem se
mostrado uma excelente opção no tratamento de lipodistrofias localizadas em várias regiões do corpo. Essa técnica tem sido estudada
intensamente e mostrou ser segura e efetiva, resultando em grande satisfação ao paciente. A partir de então, a lipoaspiração tem sido
utilizada também para o remodelamento final de retalhos cutâneos volumosos, geralmente, com menor risco de necrose dos retalhos.
Vários refinamentos cirúrgicos podem ser necessários para um resultado ideal, sendo uma das opções a excisão seriada do retalho,
podendo toda a circunferência deste ser incisada com segurança, caso o pedículo vascular esteja viável. O presente trabalho tem como
objetivo avaliar o refinamento de retalhos livres com o uso de lipoaspiração com cânulas.
UNITERMOS: Microcirurgia, Retalho, Refinamento, Lipoaspiração.
ABSTRACT
Since its advent in the late 1970s by Fischer and Fischer and its popularization by Illouz in 1983, liposuction has proven to be an excellent choice in the
treatment of lipodystrophies located in various regions of the body. This technique has been intensively studied and shown to be safe and effective, resulting in
great patient satisfaction. Since then, liposuction has also been used for the final remodeling of bulky cutaneous flaps, usually with lower risk of flap necrosis.
Several surgical refinements may be necessary for an optimal outcome, one of the options being the serial excision of the flap, the whole circumference of which
can be incised safely if the vascular pedicle is viable. The present work aims to evaluate the refinement of free flaps with the use of liposuction with cannulae.
KEYWORDS: Microsurgery, Flap, Refinement, Liposuction.

INTRODUÇÃO
Desde o seu advento no final da década de 1970 por Fischer e Fischer (1), e sua popularização por Illouz (2) em 1983,
a lipoaspiração tem se mostrado uma excelente opção no tratamento de lipodistrofias localizadas em várias regiões do corpo.
Essa técnica tem sido estudada intensamente e mostrou ser
segura e efetiva, resultando em grande satisfação ao paciente.

1
2

3

A partir de então, a lipoaspiração tem sido utilizada
também para o remodelamento final de retalhos cutâneos
volumosos, geralmente com menor risco de necrose dos
retalhos (3,4). Vários refinamentos cirúrgicos podem ser
necessários para um resultado ideal, sendo uma das opções
a excisão seriada do retalho, podendo toda a circunferência
deste ser incisada com segurança, caso o pedículo vascular
esteja viável (5).
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OBJETIVO

RESULTADOS

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o refinamento de retalhos livres com o uso de lipoaspiração com cânulas.

Os pacientes avaliados apresentavam idade entre 4 e 54
anos. As causas da primeira cirurgia foram por lesões traumáticas por acidente automobilístico (5 casos) e um caso
por sarcoma sinovial da perna. Os tamanhos dos retalhos
variaram de 7x9 cm a 30x13 cm. As localizações das lesões
situavam-se em calcâneos em dois casos, antepé em dois
casos, um em membro superior e um em perna.
Os retalhos empregados foram: 3 retalhos anterolaterais da coxa perfurante, 1 retalho vasto lateral miocutâneo,
2 retalhos transversos do reto abdominal miocutâneos microcirúrgicos (TRAM micro). Em um dos retalhos, houve
epiteliose de bordos, onde foi revisada cicatriz (Tabela 1).

PACIENTES E MÉTODOS
Realizou-se a avaliação retrospectiva dos pacientes operados por um mesmo cirurgião – BBGPP – no período
de 2014 a 2016. Foram incluídos no estudo pacientes submetidos à reconstrução com retalho livre nos membros e
que, posteriormente, necessitaram de refinamentos na área
receptora devido ao volume excessivo. Os mesmos foram
operados com bloqueio regional e sedação. Procedeu-se à
confecção de pequenas incisões de acordo com o tamanho
do retalho. Realizou-se infiltração do retalho com solução
fisiológica e adrenalina na concentração de 1:500.000, seguido de lipoaspiração com uso de cânulas multiperfuradas
de 3 e 4 milímetros. Ao final do procedimento, avaliou-se
a quantidade de pele excedente, optando-se pela ressecção
naqueles casos de grandes redundâncias e em cicatrizes
não estéticas. Não foi necessária a drenagem dos retalhos.

DISCUSSÃO
O retalho livre anterolateral da coxa (ALC) apresenta
uma grande versatilidade, confiabilidade e baixa morbidade
ao sítio doador. Ele tem um longo e confiável pedículo vascular: o ramo descendente da artéria femoral circunflexa
lateral. As perfurantes que nutrem o retalho têm anatomia

A

B

C

D

Figura 1. Paciente 54 anos submetido à reconstrução de lesão em pé com retalho livre do vasto lateral miocutâneo. (A) – pré-operatório. (B) –
pós-operatório imediato. (C) – refinamento com lipoaspiração. (D) – resultado final
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Tabela 1. Casuística de lipoaspiração de retalhos de 2014 a 2016
Paciente

Idade

Localização

Etiologia

Tamanho

Volume aspirado

Complicações

1

4

Antepé

AA

ALC

7x9 cm

20 ml

não

2

34

Calcâneo

AA

ALC

8x9 cm

50 ml

epiteliose

3

54

Antepé

AA

VLM

12x8 cm

60 ml

não

4

46

Calcâneo

AA

ALC

10x8 cm

55 ml

não

5

36

Joelho/perna

Sarcoma sinovial

TRAM micro

18x14 cm

120 ml

não

6

35

Braço/cotovelo/antebraço

AA

TRAM micro

30x13 cm

160 ml

não

constante (6). O potencial de confecção de um retalho de
grandes dimensões também contribui para a sua utilidade.
Embora Koshima et al (7) tenham relatado que o retalho
anterolateral deva medir no máximo 25x18 cm, alguns autores têm relatado ilhas cutâneas de tamanhos maiores com
sucesso. A pele do ALC é maleável e macia, podendo ser
dissecada com quantidade variável de fáscia e gordura.
No entanto, uma desvantagem do retalho ALC é a espessura do tecido celular subcutâneo nos pacientes ocidentais que tendem ao sobrepeso e à obesidade. Na reconstrução dos membros, sobretudo do pé, são necessários
retalhos finos, pois o volume exagerado destes leva à impossibilidade de calçar sapatos não adaptados (8).
Para reduzir a espessura dos retalhos de perfurante como o ALC, foram propostos métodos como o afinamento do retalho previamente à sua transferência por
microdissecção do tecido adiposo ao redor do vaso perfurante (ultrathinning flaps), além dos procedimentos pós-operatórios, como a excisão e desengorduramentos seriados ou a lipoaspiração (9). Como desvantagem do primeiro
método, a necessidade de realizar múltiplas cirurgias é a
principal, pois precisa-se preservar ao máximo o pedículo
vascular para evitar o sofrimento do retalho.
Na casuística apresentada, optou-se pela lipoaspiração em todos os retalhos e retirada de excedente cutâA

Retalho

B

Figura 2. Paciente 34 anos pós-reconstrução em calcâneo com retalho
livre anterolateral da coxa em (A) e pós-refinamento com lipoaspiração
em (B)
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neo para acomodar a pele em excesso ou para revisar o
aspecto das cicatrizes.
Huang (9), em sua casuística de refinamento de retalhos em cirurgia de cabeça e pescoço, ressalta que retalho
anterolateral da coxa é composto por tecido subcutâneo
relativamente compacto, de modo que a cânula de ponta
romba com um pequeno furo lateral não penetra o tecido
compacto com facilidade e suga muito pouca gordura (9).
Utilizamos, dessa forma, cânulas relativamente maiores e
com múltiplos furos para um resultado mais eficiente no
refinamento de retalhos nos membros.

A

B

Figura 3. Paciente 46 anos vítima de acidente de moto submetido à
reconstrução de lesão em calcâneo com retalho anterolateral da coxa
(A) e refinamento com lipoaspiração (B)
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A

B

C

D

Figura 4. Paciente 36 anos submetida à reconstrução com retalho transverso do músculo reto abdominal pós-ressecção de sarcoma em perna
esquerda e radioterapia (A) e (B) e pós-refinamento com lipoaspiração (C) e (D)

O tempo apropriado para lipoaspiração do retalho ou
seu refinamento ainda é discutível, sendo a maioria dos
autores favorável a uma espera de vários meses para que
o edema e o processo inflamatório de cicatrização da ferida tenham diminuído, a fim de permitir uma avaliação
adequada do tamanho do retalho e assegurar uma melhor
autonomização do retalho (3). Hallock esperou três meses
para executar lipectomia assistida por sucção para qualquer
retalho, de modo a assegurar que a neovascularização tivesse sido completada (5). Em nosso estudo, o procedimento
foi indicado de 3 a 7 meses após a reconstrução, sendo a
espera maior na paciente que recebeu radioterapia. Com
isso, observamos epiteliose tratada conservadoramente em
apenas um dos casos estudados.
Alguns autores têm enfatizado que a sucção deve ser
evitada na região do pedículo do retalho, e apenas uma pequena porção da interface dérmica em torno do retalho
pode ser excisada para remoção de pele redundante se o
pedículo for incerto (3,10). Teimorian e Kroll (11) demonstraram que os vasos intactos no septo fibroso estão ligados à fáscia subjacente da pele por meio de endoscopia e
microscopias em um estudo em cadáveres. Salgarello et al.
(12) demonstraram que a lipoaspiração não inflige nenhum
104

prejuízo para a maioria dos vasos perfurantes. Podemos,
desse modo, realizar a lipoaspiração com maior segurança
em relação ao pedículo do retalho e excisar a pele em excesso para correção de cicatriz, a fim de obter um melhor
resultado estético (9).

CONCLUSÃO
Pode-se concluir que a lipoaspiração para diminuição
de volume de retalhos microcirúrgicos, bem como a ressecção de pele em excesso são métodos confiáveis e seguros.
Em nosso estudo, houve uma melhora estética significativa
do volume dos retalhos e melhora das cicatrizes inestéticas,
sem apresentar complicações ao método utilizado.
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Bioética: introdução, aspectos filosóficos e busca de soluções
Bioethics: Introduction, philosophical aspects and search for solutions
Juliana Franck1, Bruno Matte Dutra2, Gabriel José Chittó Gauer3

RESUMO
O presente artigo busca identificar e analisar os elementos basilares que compõem o campo de estudo da Bioética. Mais que uma
ciência adstrita ao uso das novas tecnologias no campo da saúde, a Bioética compõe hoje um vasto universo científico transdisciplinar
que se apresenta como uma Razão Prática diante das implicações da realidade tecnológica nas relações humanas e na natureza. Nesse sentido, iniciaremos este trabalho introduzindo a origem desta ciência, sua terminologia, seu escopo, assim como suas principais
abordagens. Em seguida, analisaremos alguns dos principais autores da Bioética e suas respectivas contribuições para essa ciência.
Finalmente, apresentaremos algumas breves considerações acerca da Bioética como um todo, destacando um olhar crítico acerca da
implementação de políticas ambientais por meio de mecanismos de cooperação global. O método deste estudo é analítico-descritivo.
UNITERMOS: Bioética, Fundamentos Filosóficos, Tecnologia e Risco, Princípio Precaução, Ética Ambiental.
ABSTRACT
This article aims to identify and analyze the basic elements that make up the field of study of Bioethics. More than a science limited to the use of new
technologies in the field of health, Bioethics today comprises a vast transdisciplinary scientific universe that presents itself as a Practical Reason in the face
of the implications of the technological reality in human relations and nature. In this sense, we begin this work by introducing the origin of this science, its
terminology, its scope, as well as its main approaches. Next, we analyze some of the main authors of Bioethics and their respective contributions to this science. Finally, we present some brief considerations about Bioethics as a whole, highlighting a critical view about the implementation of environmental policies
through global cooperation mechanisms. The method of this study is analytical and descriptive.
KEYWORDS: Bioethics, Philosophical Foundations, Technology and Risk, Precautionary Principle, Environmental Ethics.

INTRODUÇÃO
Todos os períodos históricos possuem seus desafios
– os problemas, e as questões relacionados a eles, que os
definem e dão forma e pelos quais eles serão conhecidos
pelas gerações posteriores. Em nosso tempo, um desses
grandes desafios tem sido, certamente, o de como lidar
com a realidade das inovações tecnológicas e dos avanços
nas Ciências Biomédicas como uma força transformadora
não só das relações humanas, mas também das relações
entre o homem e o meio ambiente. Verifica-se que essas
transformações têm ocupado lugar central no debate po1

2
3

lítico e acadêmico – como a clonagem, o uso de células-tronco, a implementação de chips no corpo humano, e
o uso de armas biológicas por organizações terroristas,
como alguns dos exemplos. Nesse sentido, salienta-se que,
de modo geral, as possibilidades introduzidas pelo avanço
tecnológico têm demandado cada vez mais por reformulações na concepção da técnica e das consequências de seu
uso pernicioso, no sentido de ampliar o controle sobre o
desenvolvimento e a proliferação de tecnologias de elevado
potencial nocivo (1). Diante deste cenário, é cada vez mais
cogente que a Ética já conhecida e estudada ao longo da
história da filosofia seja adequada e aplicada a essas situa-
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ções e indagações contemporâneas. Assim, a Bioética – o
conjunto de análises sistemáticas da argumentação acerca
de como se deve agir (2) diante da realidade tecnológica
que permeia e define a vivência biológica e social – assume,
em nosso tempo, um papel de relevância inédita.
Mas, apesar dessa importância sem precedente da Bioética, ainda são poucos os estudos que se propõem a apresentar, na literatura nacional, uma perspectiva abrangente
e compreensiva deste campo de estudo. É, portanto, com
o objetivo de suprir tal lacuna que se apresenta este artigo.
Nele, buscaremos introduzir a temática a partir da obra
de diversos autores que, cada qual à sua maneira, contribuíram para o avanço da Bioética. Assim, em um primeiro
momento, apresentaremos o desenvolvimento da terminologia da Bioética, introduzindo categorias, subdisciplinas e
abordagens a ela relacionadas. Em seguida, faremos uma
breve análise das principais contribuições já realizadas na
bibliografia da área, perpassando pela obra de diversos autores cujas teses dialogam entre si, quer corroborando-se,
quer refutando-se. Por fim, após a exposição panorâmica dos problemas atinentes a este campo de estudo, concluiremos que, apesar de haver pouca concordância na
bibliografia, é possível dizer que, em geral, a busca por
respostas e soluções viáveis para questões éticas suscitadas pelas inovações tecnológicas, bem como a análise de
suas implicações na vida humana e na natureza constituem
o denominar comum dos estudos desta área. Nesse sentido, destacaremos, aqui, a ideia de Bioética como “razão
prática da sociedade”, conforme estabelecida por Hubert
Lepargneur – com a ressalva de que, diferentemente do
autor, entendemos que a Bioética se estende também ao
meio ambiente e às outras espécies, não ficando restrita às
relações humanas. Ademais, apontaremos que as soluções
propostas para os dilemas éticos das sociedades contemporâneas dividem-se em duas searas: por um lado, as soluções
de caráter global; por outro, as soluções de caráter regional,
comunitário. Esses dois modelos apresentam-se como concorrentes – a escolha de um ocorre, necessariamente, em
detrimento de outro – e foram representados neste artigo
por meio de dois de seus mais proeminentes defensores:
Hans Jonas e Roger Scruton, respectivamente. Com isso,
pretende-se enfatizar a pertinência das críticas elaboradas
por Roger Scruton à aplicação sistemática do princípio da
precaução. Demonstraremos aqui, também, que, consoante Scruton, tal princípio não deve ser considerado como
um princípio absoluto nas decisões jurídicas, uma vez que
sua aplicação maciça, sem a devida ponderação dos riscos
e consequências a longo prazo, já demonstrou, por meio de
exemplos trágicos, como sua aplicação serve também, ou
simplesmente, como pretexto para a burocratização e para
a ingerência estatal.
O neologismo “bioética” foi originalmente cunhado e
divulgado pelo oncologista e biólogo norte-americano Van
Rensselaer Potter. Nessa concepção embrionária, a bioética
caracterizava-se por ser “uma reflexão muito ampla sobre a
utilização dos recursos tecnológicos disponíveis sobre toRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 106-114, jan.-mar. 2018

das as formas de vida do planeta”. Ao defini-la de tal forma, Potter intencionou se referir à importância e ao papel a
que as ciências biológicas seriam chamadas a desempenhar
na sociedade futura, especialmente a respeito da função de
aprimoramento da qualidade de vida da espécie humana,
apresentando o emergente campo de estudo como uma
verdadeira ciência que garantiria a sobrevivência no planeta. De acordo com Durant, entretanto, o neologismo não
teria logrado suplantar os outros termos que continuaram
a existir, como “moral”, “ética”, “deontologia”; tampouco a Bioética teria conseguido se estabelecer como ciência
específica, uma vez que, segundo o autor, consistiria em
um campo de estudo intrínseco e inseparavelmente relacionado a diversos outros, que é, sobretudo, percebido de
maneiras diferentes pelos diversos autores (3). Essa crítica,
como se verá, mantém-se atual em certa medida.
Outra concepção de “Bioética” como uma ampliação
da Ética tradicional dos cuidados com a saúde foi amplamente difundida por meio de vários institutos e centros de
pesquisa internacionais – como, por exemplo, o Kennedy
Institute of Ethics – e se tornou predominante nas décadas
posteriores. Em suma, tal concepção pode ser sintetizada
na definição dada pela “Encyclopedia of Bioethics”, para
a qual a Bioética “é o estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, enquanto
essa conduta é examinada à luz dos valores e princípios
morais” (4). Com isso, gradativamente a Bioética passou a
se focar nos cuidados com a saúde dos seres humanos (5),
adquirindo um escopo mais delimitado e um papel mais
independente em relação a outras ciências. Ademais, ainda hoje, muitos compreendem que a bioética se relaciona,
estritamente, à biotecnologia e à biomedicina, e, em um
sentido abrangente, às “questões colocadas pelo progresso
na área da saúde” (5).
Não obstante, deve-se ressaltar que a Bioética abrange
hoje pelo menos três grupos principais de subdisciplinas:
a ética médica, animal e ambiental, as quais abordam em
suas áreas específicas os problemas éticos a elas correspondentes (6). E, ainda que compartilhem muitos conceitos, discussões, considerações morais e abordagens éticas,
cada uma dessas subdisciplinas possui suas próprias áreas
particulares em bioética. Com frequência, este é um dos
motivos apontados para a dificuldade de exame e soluções fáceis aos problemas centrais discutidos nesse campo de estudo (6).
Por isso, é pertinente atentar à distinção que José Roque Junges faz entre as diferentes abordagens já consolidadas; pois, embora exista a compreensão da bioética apenas como um campo estrito da medicina, o autor opta por
contextualizar as diferentes perspectivas em um contexto
de explicação maior. Segundo Junges, haveria uma bioética
de abordagem hermenêutica-crítica e outra de abordagem
casuística. A primeira, introduzida por Potter, seria mais
abrangente, buscando resolver questões complexas – até
mesmo questões político-globais –, e, por vezes, assumindo a forma de crítica cultural do uso das biotecnologias e
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de sua influência sobre o entorno natural e social. A segunda, por outro lado, teria sido introduzida por Hellegers e
seria uma corrente mais restrita em seus objetivos, a qual
Junges denomina “casuística”. Essa abordagem consistiria,
sobretudo, em uma “busca de soluções práticas aos problemas enfrentados pelos profissionais na prática clínica e pelos cientistas nas pesquisas que envolvem seres humanos”
(7). Em razão disso, visaria orientar a busca por decisões e
soluções para dilemas concretos no âmbito da administração e da prática diária por profissionais da saúde.
A Bioética também se inter-relaciona com diversos
ramos do Direito como um todo. Fala-se, nesse sentido,
em Biodireito, que consiste no estudo e na produção de
regulação normativa das utilizações das biotecnologias.
Tal regulação, além de atender a princípios e fundamentos
constitucionais e ao Estado Democrático de Direito, pode
vir a adotar conceitos e critérios já elaborados no campo
da bioética, como, por exemplo, o princípio da precaução
expresso no art. 1º da Lei de Biossegurança. Essa relação,
todavia, estende-se também a ramos específicos do Direito.
No Direito do Consumidor, por exemplo, vincula-se à eticidade de bens e serviços colocados à disposição do mercado de consumo. Já no ramo Processual Penal, pode-se
questionar a utilização prática de novas técnicas médicas,
i.e., as quais podem ser utilizadas no processo para fins de
prova, enquanto que, no Direito Penal, são comuns as reivindicações de alguns setores da sociedade pela utilização
de tecnologias no controle social da população – carcerária
ou não – como política criminal, o que, certamente, levanta
questões a respeito da eticidade do uso das tecnologias em
semelhantes políticas.
A despeito de todas as modificações conceituais e metodológicas que sofreu ao longo do tempo, certo é que a
Bioética se trata de um campo de estudo em sentido global e, por conseguinte, não completamente independente.
Isso porque consiste em uma ciência transdisciplinar por
excelência, em que diversas disciplinas convergem para a
análise sistemática de questões éticas a respeito dos dilemas
acerca da vida (3). Em outras palavras, se a bioética recorre
a outros campos do saber, em um esforço de superação do
isolamento entre estes, é pela própria peculiaridade de suas
pretensões. Na verdade, é exatamente essa pretensão de
superação do isolamento que defende Potter, apontado por
muitos como um dos pioneiros da Bioética.

QUESTÕES PRIMÁRIAS EM BIOÉTICA
Tecnocracia: O fenômeno da ciência
e origem da Bioética

Para o autor de Ponte para o Futuro, tendo em vista um
possível cenário em que desequilíbrios ambientais gerariam
riscos à continuidade de nossa espécie, a questão tomava,
no entanto, uma proporção muito maior que um mero impasse metodológico: Potter acreditava que a própria sobre108

vivência humana dependia da superação das dificuldades
impostas pela especialização do conhecimento, pois tal
barreira acabaria por impossibilitar a previsão de consequências danosas que poderiam advir do próprio avanço da
Ciência e da tecnologia a ela associada. Assim, a superação
desse óbices só poderia ocorrer com o estabelecimento de
uma nova ciência que oportunizasse um espaço de diálogo em que diferentes disciplinas convergissem quer para a
busca de critérios éticos concernentes ao desenvolvimento
civilizacional (8), quer para a previsão de potenciais catástrofes (9). Como se viu anteriormente, essa ciência seria
por ele denominada de Bioética.
De acordo com ele, a nova ciência da Bioética haveria de ser liderada por uma igualmente “nova geração” de
acadêmicos preparados para os desafios planetários, composta por cientistas e discentes agora não mais meramente confinados em suas especializações, mas versados nos
conhecimentos provenientes das ciências duras e também
das humanidades. Dessa forma, os novos cientistas combinariam o que há de melhor em ambos os campos em
uma forma de holismo ecológico e ético e seriam capazes
de, juntamente com líderes influentes, formar um novo
poder político, porquanto poderiam constituir uma forma
de assembleia consultiva (8), a qual, por meio de pareceres, fiscalizaria e orientaria as ações e políticas públicas.
Caso fosse necessário para a implementação das “reformas” político-sociais “indispensáveis”, também caberia a
essa assembleia a atribuição de pressionar politicamente os
poderes constituintes dos estados nacionais. Essas medidas seriam fundamentais para o bom direcionamento da
sociedade, projetada “não somente para o enriquecimento
de vidas individuais”, mas também para “o prolongamento
da sobrevivência da espécie humana em uma forma aceitável de sociedade” (8). Nesse aspecto, uma das pautas defendidas por Potter é o controle populacional em escala
mundial. A prática, segundo ele, atenderia a um critério de
igualdade, uma vez que nenhuma nação poderia utilizar de
sua força populacional para se desenvolver mais que outras; assim como seria eticamente incorreto permitir um
aumento descontrolado da população em qualquer lugar,
ao mesmo tempo em que são feitas restrições populacionais em tantos outros (8).
Os escritos de Potter lançaram as bases de discussão
das próximas décadas, e sua maneira de ver os problemas
éticos enfrentados é compartilhada por muitos cientistas e
pela opinião pública até hoje, seja por conta do “credo bioético” (8) a que Potter convida seus leitores, seja pela real
revolução cultural científica levada a cabo nos últimos anos
(10). Curiosamente, o autor em questão não teve grande
notoriedade em seu país de origem, os EUA. Para Thiago
Rocha Cunha, isso ocorreu em razão de as ideias de Potter
contrariarem dois principais discursos hegemônicos norte-americanos, quais sejam, o discurso moral de conservadores que se opõem à prática do aborto e demais meios de
controle de natalidade – como aquela defendida pelo autor
–, e o discurso econômico de liberais que se opõem à “reRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 106-114.-mar. 2018
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gulação ética” do crescimento econômico (11). O que não
se deve deixar de salientar, no entanto, é que sua perspectiva acompanha uma forte defesa da política socioambiental
– questão vastamente estudada pela Biopolítica e criticada
por sua pretensão de poder, principalmente na ciência do
Direito Penal. Ora, tal crítica tem sua razão de ser. Deve-se
lembrar que as discussões acerca do progresso científico e
técnico, pelos primeiros defensores da “bioética”, foram
intensificadas pela divulgação de vários escândalos, ocorridos em democracias, envolvendo a biomedicina. Conforme Durant, pode-se citar as injeções de células cancerosas em pacientes idosos, inoculação do vírus da hepatite
em crianças com retardo mental, ausência de tratamento a
afrodescendentes portadores de sífilis, pesquisa em indivíduos hígidos sem o seu consentimento (3).
Democracia, pluralismo e os conflitos
morais em Bioética

A pluralidade das áreas de saberes que compõem a Bioética, nos termos colocados por Potter, não é a única condição que possibilitou o surgimento dessa nova ciência. Do
mesmo modo, sem a possibilidade da dúvida, sem a possibilidade de coexistência de visões distintas e sem espaço para
discussões acerca de valores, não há por que se falar em
Bioética, uma vez que ela consiste na busca pelo que é a coisa certa a se fazer diante da realidade tecnológica – um propósito de cunho correta e irredutivelmente ético. Sendo assim, a Bioética só pode existir em um contexto democrático
(12). Ausente tal condição, é improvável que haja o espaço
e o estímulo necessários para o desenvolvimento de estudos
cujo propósito consiste em discutir valores, eis que caberia à
autoridade suprema decidir soberanamente e a seus subordinados
o dever de obedecer (3). Nesse caso, não haveria condições
para um diálogo de perspectivas acerca da melhor maneira
de agir; mas, antes, a imposição de um ethos único.
Os conflitos de valores que ocorrem em Bioética são,
portanto, uma realidade inafastável. Não por acaso, Durant
definiu a bioética como “a pesquisa de soluções para os
conflitos de valores no mundo da intervenção biomédica” (3). Semelhantemente, Hubert Lepargneur (12) situou
a Bioética entre os conflitos de visões resultantes de um
choque cultural, no qual as propensões etnocêntricas das
comunidades colidiriam com a força da pluralidade interna
fomentada pela força hegemonizante da globalização econômica, criando o perigo de uma luta pela imposição, “aos
outros, de um ethos único, o «nosso» – que, para o autor,
poderia conduzir “a um impasse suscetível de desencadear
explosões violentas”. Veja-se, por exemplo, o caso clássico
das testemunhas de Jeová e o conflito entre defensores dos
direitos dos animais e os praticantes de doutrinas que utilizam esses mesmos animais em rituais de sacrifício. Esses
conflitos só existem em razão da pluralidade de ideologias
e religiões que caracterizam as democracias ocidentais, e é
por essa característica mesma que alguns conflitos éticos
em bioética continuarão se renovando.
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Objetivando impedir, em matéria de bioética, essa imposição de certa ideologia sobre outra, de certo ethos sobre
o outro, Englehardt buscou um fundamento secular para
a bioética. Preocupado em possibilitar uma estabilidade
e um consenso mínimo para as decisões éticas, que, para
o autor, perpassava pela realização da ideia de sociedades
cosmopolitas e pacíficas, concluiu ser possível haver uma
bioética sem essência moral que unisse os estranhos morais (13), fundamentada secularmente por limites impostos
pela razão e pela autoridade (13). É importante distinguir,
contudo, a razão a que aduz Englehardt de outras, como a
da “moralidade ocidental” e da “autoridade moral das políticas públicas” então vigentes, pois essas últimas, in literis,
“têm tomado como base a suposição de que a razão poderia justificar uma moralidade e uma bioética canônicas e essenciais para estranhos morais, podendo assim transmitir a
autoridade da razão para as políticas públicas, enquadradas
na conformidade com os princípios morais proporcionados pela razão” (13). Opostamente, o autor considera essa
suposição compartilhada como inatingível, e muito embora acredite que a razão não consegue transmitir autoridade
moral, defende que “uma autoridade moral que une os estranhos morais” possa ser obtida com a permissão daqueles que decidem colaborar (13). As inúmeras comunidades
morais, reais e concretas, portanto, deveriam conviver com
as suas respectivas bioéticas essenciais, o que permitiria a
tolerância recíproca dos modos próprios de vida de diferentes culturas e de suas visões morais particulares (13).
Desse modo, tipos ético-essenciais de bioética coexistiriam
nas democracias cosmopolitas e plurais, cada qual com uma
moralidade e bioética respectiva para seus amigos morais,
aqueles que compartilham valores e visões morais semelhantes, e a moralidade e a bioética para estranhos morais,
a secular, fundamentada na razão e na autoridade consensual.
Nas palavras do próprio autor:
Existem diferenças reais entre as visões morais.
Elas dão apoio a interpretações substancialmente diferentes de bioética. Essas diferenças surgem
da disponibilidade de diferentes premissas e regras de evidência para os participantes de uma
controvérsia moral, de maneira que tais disputas
não poderão ser resolvidas por sadios argumentos
racionais ou pelo recurso a uma autoridade moral
comumente reconhecida [...]. É essa incapacidade
de resolver as controvérsias morais, exceto pelo
acordo, que assinala a distância entre os estranhos
morais, mesmo quando a distância não é emocionalmente percebida como estranheza. Somente a
moralidade secular geral sem essência pode fechar
esses abismos e permitir a colaboração, na ausência de acordo moral essencial (13).

Por outro lado, há quem, à procura de uma resolução
para essa questão, discorde daquela de “buscar um fundamento secular” para a bioética. Hubert Lepargneur (12),
por exemplo, sustenta que “a bioética não possui e não
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pode possuir uma fundamentação ética comum”, principalmente em razão dos cientistas não comungarem de
uma mesma fundamentação antropológica [deve-se observar que Lepargneur usa a palavra antropológica como
sinônimo de escatológica, ou seja, concernente à finalidade humana], mesmo que “possam e devam chegar a certo consenso sobre princípios diretrizes”. Com efeito, eles
comungariam de uma “mesma finalidade, pragmática, mas
não menos importante: o mínimo de coerência operativa
para evitar conflitos e graves disfunções mundiais no setor
da saúde, isto é, da sobrevivência da humanidade”. É neste
contexto de antropologias e fins últimos incompatíveis que
o autor se pergunta: “como salvar a bioética no oceano
moderno de amoralismo, se é negada sua capacidade de
autofundação racional e universalista, outra que pragmática?”. Para ele, a única solução coerente é a seguinte:
1) “Aceitar que toda bioética, cujo conceito deve significar dinamismo para certa universidade (ou universalização), supõe em cada agente moral, individual ou coletivo
uma ética consistente”; para “um mínimo de ética geral de
convivência” (12), cabendo o encargo da fundamentação
última às diversas famílias de fé ou pensamento (12).
2) Aceitar, da mesma forma, que “a bioética não é uma
disciplina científica como qualquer outra, prometida a edificar um sólido corpus autojustificado”; ela não possui a
mesma função cognitiva que as ciências, pois ela é “uma
prática, uma metodologia pragmática”, ou, até mesmo,
“sociopolítica”. Conforme o autor, ela seria “o lugar virtual, mas disciplinado, do encontro das dificuldades emergentes
no tocante às modalidades modernas da vida humana”. Por isso
que, diz-nos ele, “a bioética é uma encruzilhada cujo conteúdo varia com o tempo”, já que questões aparentemente
resolvidas nunca deixarão de ceder lugar a outras dúvidas
emergentes. Logo, “a identidade da bioética (...) é ser este
lugar de disparidades posicionais que tende, por meio de diálogos argumentados e ricos e experiências parcelares, a suscitar um consenso empírico sobre normas a serem realmente
implementadas (12). Ou seja, “a bioética é a Razão Prática
da sociedade moderna em assuntos de inovações problemáticas relativas à vida humana” (12).
A bioética, nesse sentido, parece ser, de fato, o campo
para o qual todos os dilemas complexos de nossas sociedades convergem. Em última instância, não há como desvincular muitas das atuais questões políticas dos debates
éticos sobre a intervenção científico-tecnológica em nossas
vidas, tanto em matéria de saúde individual, quanto de saúde coletiva.
Política, gestão de risco e
seus reflexos em Bioética

Partindo dessa premissa, Hans Jonas escreveu, em
1979, uma obra clássica conhecida por levar ao extremo o
chamado “princípio responsabilidade”, ou “princípio precaução”, em bioética. De acordo com o autor, os problemas atuais impõem o estabelecimento de uma “nova ética”
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que deve prestar-se a garantir que, como espécie, tenhamos
um futuro, já que as éticas produzidas em nossa história
compartilharam pressupostos que perderam sua validade diante da incapacidade de refletir o que significa nossa situação moral atual. Em tese, elas já não abrangeriam
a complexidade de uma sociedade massificada em que a
técnica desenvolve-se por si mesma, sem que sequer possamos pensar, ou limitar, as possíveis consequências de tal
desenvolvimento. Além disso, na medida em que a técnica
se aprimora, já não se respeitam os limites dados pelo seu
produtor: a técnica não se restringe a ser criada, manipulada e controlada pela ação do homem, seu criador, mas
ela recria seu próprio criador, transformando-o em objeto,
seja de aperfeiçoamento (drogas, genética, “neuroenhancement”), seja de conhecimento (como, por exemplo, a
redução levada a cabo pelas neurociências) (14). Em razão
desse cenário, a nova bioética seria um imperativo do qual
não poderíamos nos olvidar sob pena de sermos levados,
a contragosto, a um futuro ditado materialmente pela técnica. Como a ética relaciona-se com o agir, a consequência
lógica disso seria, portanto, na concepção de Jonas, que a
“natureza modificada do agir humano também impõe uma
modificação na ética” (1).
Mas essa preocupação com as consequências de longo prazo do desenvolvimento da técnica teria também o
seu preço a pagar. Na perspectiva do autor, o futuro não
faz lobby nas democracias partidárias dos sistemas governamentais. Não há uma voz que possa defender o futuro
quando o que importa para os contemporâneos são somente as necessidades instantâneas e de curto prazo. Assim, far-se-ia necessária a modificação de nossas democracias em uma nova forma de governo central, que possa
estender seu controle e influência em esfera global (1).
Ora, sabe-se que a implementação de uma nova ética,
bem como um governo mundial central, é uma aspiração
daqueles que creem que a solução para os problemas ambientais só possa ser efetiva quando pensada e aplicada em
nível global. Nessa perspectiva, o sucesso da implementação de políticas ambientais e sociais dependeria de verdadeiro engajamento e ampla cooperação da comunidade
internacional. Sabe-se, no entanto, que estratégias cujos
objetivos demandam tamanha abrangência são dificultadas pelo princípio da soberania nacional que, em última
instância, confere o poder decisório à autoridade suprema
de um Estado-nação. Assim, tendo em vista que determinadas políticas socioambientais podem ir de encontro aos
interesses de curto prazo desses Estados, muitos podem
optar por não aderirem a acordos e políticas que exijam a
restrição de algumas de suas atividades econômicas, mesmo que em prol de um habitat para as próximas gerações.
A recente recusa dos Estados Unidos em assinar o acordo
climático de Paris, por exemplo, ilustra bem as dificuldades
atinentes às estratégias de cooperação global.
O centralismo político como estratégia de implementação de um novo ethos e de contenção de risco, entretanto,
não é objeto de consenso na Bioética. Nem todos comRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 106-114.-mar. 2018
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partilham da visão de que a estratégia centralizadora para
gerenciamento de danos globais, ou continentais, possa,
por meio de seus organismos burocráticos, minimizar ou
gerenciar adequadamente os problemas econômicos, políticos e ambientais das comunidades humanas submetidas
a esses organismos políticos externos (15). Roger Scruton,
por exemplo, defende que uma política ambiental pode
ser razoável e realista e, mesmo assim, trazer melhores
resultados que os até então alcançados pela maioria dos
movimentos ambientalistas globais – atualmente identificados, por representantes e antagonistas, como de “esquerda” – (15), os quais se caracterizam, em suma, por serem
“um protesto em defesa dos pobres e oprimidos em sua
luta contra as grandes corporações, contra o consumismo
e contra as estruturas de poder” (15), as grandes facilitadoras dos problemas ambientais. Um desses movimentos
ambientalistas globais é o movimento verde, cujo discurso
reformista e antimercado é amplamente conhecido. O manifesto do Partido Verde de 1989, por exemplo, denuncia
os “falsos deuses do mercado, ganância, consumismo e
crescimento” e diz que “um governo de Verdes substituiria
esses falsos deuses por trabalho solidário, autossuficiência,
distribuição igualitária e parcimônia” (15). Não é por outra
razão que a adoção desenfreada do princípio da precaução,
conforme os inúmeros exemplos a que o autor lança mão,
só serviu como ferramenta genérica para a burocratização
de tudo o que não convém aos interesses políticos de uma
certa ideologia.
Diferentemente dos ativistas ambientais – que tendem
a enxergar a política como mobilização social para a conquista de determinado objetivo –, Scruton parte da perspectiva de que a política deve servir como uma forma de
“resolução de conflitos e de reconciliação dos interesses,
sem nenhum objetivo grandioso embutido”. Ele sustenta
que um governo e uma política sensata, principalmente nas
questões ambientais, “não devem ir além, em seus objetivos, da arte de reconciliação ao mediar os objetivos dos
cidadãos”. Nesse sentido, Scruton diverge de autores que
entendem ser justificadas as medidas radicais que intervêm
em esferas individuais, principalmente em vista de alguma
escatologia, como as compreendidas nos discursos sobre
caos ambiental e a consequente extinção de espécies, inclusive a do gênero humano (15). Para o autor, somente em
momentos críticos as sociedades devem ser constrangidas
a adotar um propósito compartilhado, pois, como regra
geral, são propriamente essas emergências que anunciam o
fim da política civil (15).
Parece-me que o controle internacional das grandes decisões, que hoje está nas mãos de burocracias irresponsáveis, ONG’s intocáveis e grandes
corporações multinacionais que prestam conta
somente aos acionistas (que por sua vez não precisam ter ligação alguma com determinado meio
ambiente em particular), tornou inadiável a adoção do caminho conservador. Precisamos desRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 106-114, jan.-mar. 2018

montar do global e montar no local, para que possamos identificar os problemas como realmente
nossos, com os meios que podemos controlar e
com os motivos nos quais acreditamos (15).

Desse modo, vê-se que a Bioética suscita debates não
só acerca de sua lógica interna, como também sobre os
métodos por meio dos quais as respostas para as questões
éticas a que ela se endereça poderão ser, de fato, efetivadas nas sociedades. Se, por um lado, há aqueles que, como
Hans Jonas, defendem a criação e a utilização de mecanismos globais que possam controlar o uso pernicioso da
tecnologia nas sociedades tecnológicas do futuro, há, por
outro, aqueles que, como Scruton, defendem a criação de
mecanismos regionais, atinentes às comunidades locais
e pequenas, sem a ingerência de regimes e organismos
internacionais, que possam dar conta dos reflexos da tecnologia e da sociedade de massa no meio ambiente. Logo,
o que se quer demonstrar é que toda a política ambiental
convincente deve adotar alguma forma de motivação moral para a solução dos problemas e, por conseguinte, de
institucionalização das políticas de mudanças de hábitos
não sustentáveis.
A questão da motivação moral
para a solução de problemas

No caso de Scruton, ao invés de apostar no uso da força ou do ecoterrorismo como forma de motivação moral, a
abordagem moderada consiste nos seguintes pontos:
a) Em primeiro lugar, fazem-se necessários o resgate
do sentimento de Oikophilia (o amor e cuidado ao lar) e a
defesa da beleza como valor principal a nortear as políticas ambientais e de urbanização, ao contrário do tratamento que tem em vista somente o valor instrumental ou
utilitário do meio ambiente (15). O valor da beleza, conforme o autor, permitiria o florescimento do sentimento
de sagrado, de pertencimento e, por consequência, a motivação moral para o senso de responsabilidade, tradição,
cuidado com as gerações futuras, amor aos familiares e o
sentimento de piedade (15).
b) Em segundo lugar, ao invés da abordagem de precaução radical e a defesa da redução do risco a zero (16) àqueles
bens que não podemos nos dar ao luxo de arriscar – como
propõe Hans Jonas –, deve haver, consoante Scruton, a
primazia da resiliência, pois o Estado regulador, ao confiscar
o risco, diminui a capacidade humana de resistir aos desafios e expulsa da experiência social “o fator essencial para
a proteção das futuras gerações, o chamado senso de responsabilidade – a consciência de que ‘eu’ (neste exato momento) tenho responsabilidade por ‘outros’ (que viverão
no futuro)” (15). Conforme o autor, “a resposta racional
ao risco e à incerteza não reside, portanto, na concentração
de esforços destinados ao risco zero, mas sim no equilíbrio
de custos e benefícios, levando-se em conta a expectativa
de resultados negativos” (15). Ademais, Scruton considera
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que, talvez, o aspecto mais infeliz do centralismo em relação aos problemas ambientais seja o fato de ele ignorar,
ao promover a sua agenda intransigente, a necessidade de
dar às pessoas um motivo que as mobilizem pela causa.
A consequência é que se cria “a impressão de que só há
uma forma de proteger o meio ambiente: exercer pressão
sobre o governo por meio de campanhas fixas e de recrudescimento da legislação” (15).
c) Chega-se, então, ao seu terceiro ponto: ações e instituições homeostáticas são fundamentais. Sistemas homeostáticos de pequena escala permitem o feedback negativo
dos outros sistemas (15), exatamente o que a abordagem
centralizadora acaba por afastar.
d) E finalmente: no lugar de movimentos ambientalistas
que tomam a forma de ONGs, Scruton aduz que a melhor
forma de organização social é a de pequenos pelotões comunitários (como propõe Tocqueville) e outras iniciativas
que tendem a contrair o formato de associação civil, como é
o caso do WI. Segundo o autor, in literis:
“As grandes ONG’s ativistas são poderosas, largamente intocáveis e incapazes de debater a real
validade de seus propósitos, uma vez que estes
são definidos segundo critérios internos; por outro lado, as associações civis são em geral indiferentes ao jogo político, prestam conta a seus
membros e fazem ajustes em relação às críticas
que recebem. Não são meios para a consecução
de algum fim, pois são fins em si, como são as
pessoas. As associações civis são sistemas homeostáticos que se reajustam com os próprios erros, retornando naturalmente ao equilíbrio quando desestabilizadas” (15).

Pode-se, ainda, destacar alguns motivos específicos que
nos levam, na esteira de Scruton, à defesa das razões explicitadas no “item b” como abordagem mais viável e propícia a motivar as pessoas a buscarem possíveis soluções
para os problemas contemporâneos. O que o autor quer
demonstrar é a existência de modos mais moderados e eficazes
de se garantir a sustentabilidade do planeta, sem que, para
isso, sociedades inteiras devam permitir que sua cultura
seja modificada, à força, sobre a justificação abstrata do
“princípio da precaução”. A justificativa do princípio da
precaução não é, de acordo com o autor, nem legítima nem
eficaz: não haveria, até então, definição satisfatória para
tal princípio, e sua adoção e defesa teriam servido apenas
como uma “licença para a burocracia proibir qualquer atividade que julgar potencialmente custosa” (15). Esse princípio, amplamente defendido por Jonas e pela maioria dos
verdes, foi introduzido desde o início dos debates acerca da
proteção ambiental, originalmente mencionado pelos verdes europeus como princípio da antevisão (vorsorgeprinzip).
De acordo com Scruton, “esse princípio já estava elaborado na Alemanha pré-guerra, e foi invocado mais tarde
na década de 1960, como justificativa genérica de planejamento
estatal”. Já na década subsequente, foi reintroduzido com
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o nome de “Princípio da Precaução”, e é atualmente “defendido em todos os níveis da política europeia como guia
regulatório, legislativo e científico” (15).
Dentre muitas consequências nocivas causadas pela
aplicação sistemática do princípio da precaução, citamos,
nas próprias palavras de Scruton, o seguinte caso:
Em resposta a um pequeno risco de que a carne de animais doentes pudesse entrar na cadeia
alimentar, uma diretiva do Parlamento Europeu
estabeleceu que nenhum abatedouro seria autorizado a operar sem a presença de um veterinário
qualificado. Veterinários qualificados custam caro
na Grã-Bretanha; logo, os pequenos abatedouros
fecharam as portas. Quando um surto da doença
de pé e boca surgiu em 2001, não ficou, como no
passado, confinado aos lugares de contágio, mas
se espalhou por todo o país, pois agora os animais
tinham de percorrer 160 quilômetros ou mais até
o abatedouro mais próximo. Cerca de 7 milhões
de animais foram abatidos na tentativa de controlar a doença, a um custo aproximado de 8 bilhões
de libras. Esse foi o preço de curto prazo de uma
lei que considerou apenas um risco, razoavelmente insignificante, dentre os muitos que compreendem a gestão pecuária (15).

CONCLUSÃO
Tentou-se, ao longo deste trabalho, apresentar a Bioética como um campo de estudo amplo, transdisciplinar,
por meio da elucidação de seus aspectos mais basilares –
origem, conceito, subdisciplinas, objeto, dentre outros –,
de modo a possibilitar a apreensão, por parte do leitor, de
uma noção introdutória e abrangente da Bioética. Não se
visava, portanto, ao aprofundamento em questões específicas, mas à contemplação do conjunto de questões já trabalhadas nesta temática. Uma visão do todo, por assim dizer.
E, tomadas em conjunto, as contribuições dos autores
aqui citados permitem-nos concluir que muitas das questões acerca de como devemos agir frente à realidade tecnológica têm ocupado, de fato, um lugar no rol dos grandes
desafios deste período histórico que vivemos. Pois, para
onde quer que se olhe, é impossível não notar a influência da tecnologia. Como um verdadeiro Leviatã, a tecnologia – bem como o Estado tecnocrático – estende seus
tentáculos sobre toda a sociedade. Nesse sentido, mesmo
que o desenvolvimento tecnológico não seja um fenômeno
recente, é certo que ele assumiu, nas últimas décadas, proporções nunca dantes imaginadas. Tanto é assim que um
mero olhar retrospectivo sobre todo o século XX e estas
primeiras décadas do século XXI indicam-nos que poucos
foram os setores da sociedade que não se modificaram significativamente pelos avanços tecnológicos deste período.
E se, por um lado, tais avanços trouxeram consigo benefícios inestimáveis, por outro, também trouxeram riscos na
exata mesma proporção.
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É por isso que destacamos que as possibilidades introduzidas pelo avanço tecnológico têm demandado cada vez
mais reformulações na concepção da técnica e das consequências de seu uso. Mas, como vimos, existem alguns
fatores que dificultam isso. É difícil esperar, por exemplo,
que pesquisas em matéria de Bioética acompanhem o acelerado processo de inovação tecnológica dos países desenvolvidos e, até mesmo, dos países em desenvolvimento
– como no caso do Brasil. Tal descompasso implica, por
sua vez, em uma ausência de um real debate aprofundado
sobre as questões exponenciais da bioética, que faz com
que a sociedade, muitas vezes, fique à mercê do dinamismo
inovador, das novas tecnologias, das novas práticas médicas, uma vez que não se vê sequer preparada para deliberar
efetivamente pela adoção, ou não, destas.
Dizer que a Bioética ocupa um lugar inédito e relevantíssimo significa atentar para este fato, isto é, atentar para
a necessidade de um engajamento entre os vários grupos
e instituições que constituem a sociedade civil no sentido
de se posicionarem em relação às questões atinentes à vida
humana e à tecnologia. Nesse sentido, é essencial a fomentação do diálogo – um dos objetivos deste estudo – como
meio de promover tal engajamento, bem como a criação de
mecanismos – preferencialmente locais e regionais, como
propõe Roger Scruton – para a deliberação de questões
desta ordem.
Tendo em vista essa relevância que ela assume nas sociedades contemporâneas, é evidente que a Bioética, de
modo a conseguir contemplar a complexidade de questões
que visa responder, precisa recorrer a outros campos de
conhecimento. Daí a ideia desta ciência ser, por excelência,
transdisciplinar. A complexidade de seu objeto simplesmente exige que seja desta maneira. Afinal, quando se entende que a técnica não apenas gera seu próprio impulso,
como modifica – talvez irremediavelmente – também o seu
operador, verifica-se que a finalidade da Bioética ultrapassa
o estreito horizonte de uma simples disciplina científica.
Pois, se o desenvolvimento tecnológico é, de fato, um processo cujas consequências escapam, em alguma medida, ao
controle humano – como sugere Potter –, então a superação do isolamento entre as áreas do saber torna-se não
apenas um artifício útil, mas indispensável para a Bioética.
Ora, também é necessário ressaltar uma limitação em
nosso trabalho. Para cumprir com o objetivo que nos comprometemos, tivemos de escolher, dentro de uma miríade de possíveis trabalhos e autores, aqueles que mais nos
pareceram relevantes, deixando inúmeros outros trabalhos
valiosos de lado. Logo, tivemos de fazer uma escolha arbitrária. Tentamos, no entanto, valer-nos dos critérios mais
objetivos e válidos possíveis. Escolhemos, por exemplo,
autores cuja relevância para a Bioética parece-nos inconteste. É axiomático que todos esses autores, cada qual à
sua maneira, ajudaram a elucidar um ou outro ponto desta
ciência e das principais questões a ela relacionadas. Sem
contar que alguns deles, especialmente Hans Jonas e Roger
Scruton, são autores amplamente conhecidos, por um púRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 106-114, jan.-mar. 2018

blico inclusive que ultrapassa o do limitado público dedicado aos estudos da Bioética.
Nesse aspecto, cabe ressaltar que há em nossa escolha,
também, um fator que não necessariamente corresponde
à lógica interna desses trabalhos, sendo, antes, um fator de
ordem externa, mas que, a despeito disso, influiu significativamente para determinar pelo menos esses dois autores
referidos anteriormente. Ora, sugerimos neste artigo que,
subjacentes aos debates em Bioética, residem realidades
políticas e sociais mais amplas, as quais, embora nem sempre recebam a devida atenção, exercem um papel fundamental na produção científica desta área. Em verdade, falar
de Bioética sem citar o seu contexto de criação é reduzi-la
a uma ciência abstrata. E isso, ao menos nesta ciência específica, não é possível: a Bioética é filha de seu tempo. Dessa
maneira, já que seus primeiros estudos datam da década de
1970, senão pouco antes, ela pode ser encarada como um
resultado das preocupações oriundas da Guerra Fria (19451991) e, portanto, de um mundo dividido pela bipolaridade
entre Estados Unidos e União Soviética e alarmado pela
possibilidade de um holocausto nuclear. Não é por acaso,
portanto, que seus pioneiros tenham defendido teses que
possam parecer demasiadamente apocalípticas para os parâmetros atuais, como é o caso, por exemplo, de Potter e
de Jonas. Dessa maneira, a partir da constatação de que a
Bioética é uma forma de resposta às preocupações contextuais – sendo este diálogo com as circunstâncias políticas,
sociais e ambientais do contexto em que se insere talvez
um aspecto inafastável desta ciência –, entendemos que
também a escolha dos autores deveria, de alguma forma,
dialogar com o contexto e as circunstâncias políticas atuais.
Nesse aspecto, em relação a Scruton e Jonas, tal fator foi
crucial: escolhemos esses dois autores não só pelo amplo
alcance de suas obras, mas também pela relevância de suas
teses em um contexto de crescente intensificação do fenômeno político atual que se denomina “globalismo político”, isto é, o processo de esvaziamento das soberanias
nacionais por meio de regimes e instituições de governança
global, bem como de sua tendência oposta, uma espécie de
nacionalismo do século XXI. Intentamos, com a apresentação das teses de ambos os autores, apresentar duas visões
opostas acerca deste fenômeno e, mais especificamente,
sobre a forma como implementar políticas ambientais – se
de maneira global ou se local – e, de modo geral, um ethos
único. Enquanto Scruton representa a corrente soberanista
e conservadora, com enfoque na busca por soluções de
caráter local e regional, Hans Jonas, por outro lado, enfatiza a necessidade de cooperação internacional frente aos
desafios impostos pela realidade tecnológica.
Como foi dito, não era a nossa pretensão exaurir qualquer aspecto do tema que abordamos. Pelo contrário, intencionamos apenas introduzi-lo e esperamos tê-lo feito de
maneira satisfatória. Além disso, a nossa escolha por dois
autores que refletem um debate político atual também ressalta outro ponto importante da Bioética: há a necessidade
de novos estudos na área que dialoguem com a realidade
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dinâmica da política internacional e nacional, bem como da
tecnologia e de suas implicações para a vida humana e para
o meio ambiente. Ademais, cumpre ressaltar que, em um
mundo de constantes mudanças e inovações, é necessário
que o passado nos sirva como referencial para os problemas atuais. Da mesma forma, esperamos que este trabalho
sirva também como um referencial para novos estudos e
que fomente o debate na literatura acerca de questões centrais da Bioética.
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15. SCRUTON, Roger. Filosofia verde: como pensar seriamente o planeta. Trad. de Maurício G. Righi. São Paulo: Érealizações, 2016.
Páginas citadas: p.11; p.11; p.13; p.35-36; p.38; p.228; p. 202/258;
p.123; p.119; p.92; p. 37; p. 97; p. 95; p.100-101. Notas: Conforme explica o autor, “As pessoas à esquerda tendem a definir o seu
posicionamento político em termo de uma agenda – uma lista de
mudanças que criará uma ‘nova sociedade’, que substituirá a antiga.
Muitos ambientalistas adotaram essa abordagem e fazem pressão
para a implantação de uma agenda dominante que remodelará a sociedade segundo o ideal da perfeita retidão ambiental” (p. 36). Um
exemplo, citado pelo autor, de como as regulamentações concebidas
para prevenir um risco não raro destroem a resiliência necessária
para administrá-lo é o caso do derramamento de petróleo no Golfo
do México (p. 122). Segundo o autor, “A lição a ser retirada dos
resultados disfuncionais ao controle estatal não é a mais fácil: tudo
tem de ser privatizado e o mercado tem de prevalecer. Os resultados
negativos do estatismo têm origem em uma causa mais profunda
do que o confisco da propriedade e a resultante distorção dos mecanismos de mercado. Tem origem na destruição do feedback. O
mercado é simplesmente um exemplo de um sistema homeostático
que recebe ‘feedback negativo’ e responde quando as coisas começam a dar errado. Em uma economia de mercado, os investidores
retiram os investimentos de empresas com mau desempenho e os
realocam em empresas com melhor desempenho. Como resultado,
fracassos excessivamente custosos são eliminados, e o sistema pode
retornar rapidamente ao equilíbrio em resposta aos equívocos. Mas
o mercado é apenas um modo em que conexões de feedback são
geradas nas comunidades humanas, e uma das tarefas deste livro
é justamente identificar outros modos, [...] iniciativas estatais, na
forma de subsídios e regulamentações, frequentemente destroem as
conexões de feedback» (p.87).
16. Cfra. BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Trad. Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010.
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Revista da Associação Médica do Rio Grande do Sul
A. SUBMISSÃO ON-LINE
A submissão deverá ser feita através do endereço na
internet: http://www.revistadaamrigs.org.br
Quando entrar neste link, o sistema irá pedir seu nome
de usuário e senha, caso já esteja cadastrado. Caso contrário, clique no botão “Quero me cadastrar” e faça seu
cadastro. Ou, ainda, caso tenha esquecido sua senha, use o
mecanismo para lembrar sua senha, que gerará automaticamente um e-mail contendo a mesma.
O(s) autor(es) deve(m) manter uma cópia de todo o
material enviado para publicação, pois os editores não se
responsabilizam pelo extravio do material.
O processo de submissão é composto por oito passos,
listados abaixo:
1. Informar classificação
2. Envio de imagens para o seu artigo
3. Cadastrar coautores
4. Informar título e palavras-chave
5. Informar resumo e comentários
6. Montar manuscrito
7. Transferência de copyright (cessão de direitos)
e Declaração de conflitos de interesse
8. Aprovação do(s) autor(es)
Os autores devem submeter eletronicamente manuscritos preparados no Microsoft Word ou similar, pois no passo “Montar manuscrito” será exibida uma tela que simula o
Word, onde é possível “copiar e colar” de qualquer editor
de texto, inclusive as tabelas. O texto deverá ser digitado
em espaço duplo, sendo que as margens não devem ser
definidas, pois o sistema SGP as definirá automaticamente.
Regras para imagens e gráficos estão descritas abaixo.
Submissão on-line passo a passo:

1º Passo: Informar classificação
Escolha uma das quatro opções: Artigo Original, Artigo de Revisão, Relato de Caso ou Carta ao Editor.
2º Passo: Envio de imagens para o seu artigo
As imagens deverão obrigatoriamente estar em formato JPG. O sistema envia grupos de até cinco imagens por
vez. Para submeter mais de cinco imagens, basta clicar no
botão “Enviar mais imagens”. Logo após, serão exibidas
miniaturas das imagens, onde há um ícone ( ) que deverá
Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 115-118, jan.-mar. 2018

ser clicado para editar o título e a legenda de cada imagem
submetida.
3º Passo: Cadastrar coautor(es)
Cadastre cada coautor informando nome completo, cargo e titulação obrigatoriamente. O CPF poderá ser informado posteriormente. A ordem dos coautores pode ser alterada facilmente usando as “setas” exibidas na tela.
4 º Passo: Informar título e palavras-chave
Informe o título do trabalho em português e inglês e
as Palavras-chave (Português) e Keywords (Inglês), 2 a 6
palavras-chave pertinentes. ESTAS PALAVRAS DEVERÃO ESTAR CONTIDAS NO DECS E NO MESH
(em todas as telas no SGP).
5º Passo: Informar resumo e comentários
O resumo deverá obrigatoriamente conter no máximo
250 palavras, que é o limite máximo aceito pelo sistema.
O excedente será cortado automaticamente pelo mesmo.
O autor deverá preencher os campos: instituição, nome e
endereço para correspondência, suporte financeiro (deverá
ser provida qualquer informação sobre concessões ou outro apoio financeiro) e a carta ao editor (opcional). O Abstract será redigido pelo tradutor com base no resumo.
6º Passo: Montar manuscrito
Nesta tela é exibido um simulador do Word com todas as
funcionalidades de formatação de texto necessárias. Para inserir seu texto neste campo, simplesmente selecione todo seu
trabalho e copie e cole no campo de montagem do manuscrito. Somente selecione textos e tabelas, pois as imagens já deverão ter sido enviadas no 1º passo e serão inseridas no final do
trabalho, automaticamente. Importante: Nunca coloque neste campo os nomes de autores, coautores ou qualquer outra
informação que possa identificar onde o trabalho foi realizado.
Tal exigência se deve ao fato de o processo de revisão transcorrer sem o conhecimento destes dados pelo(s) revisor(es).
A não observância deste detalhe fará com que o trabalho seja
devolvido como FORA DE PADRÃO para correções.
7º Passo: Copyright (Cessão de direitos) e Declaração de conflitos de interesse
Neste passo é exibida a tela com o termo de Copyright
e outra com a Declaração de conflitos de interesse, que
devem ser impressas para que o autor colha as assinaturas
e informe os dados dele e de cada coautor. A revisão do
artigo será feita por pares, sendo avaliado potencial conflito de interesse que impossibilite a mesma, baseado em
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relação comercial, familiar, científica, institucional ou qualquer outra com o autor ou coautores e com o conteúdo do
trabalho. Em caso de material já publicado ou em caso de
material que possa identificar o paciente, imprima os formulários adequados e colha as assinaturas e dados conforme indicado. O SGP oferece a opção de impressão destes
termos clicando nos links apropriados.
8º Passo (último passo): Aprovação do autor
Este é o último passo para completar a submissão do
artigo. Nesta tela o autor terá a opção de visualizar seu
trabalho no sistema e também pode salvar uma versão
em PDF de seu trabalho recém-submetido. Importante:
O autor deverá clicar no link “ APROVAR MANUSCRITO” para que seu trabalho seja encaminhado à Secretaria da Revista da AMRIGS para conferência e confirmação.
Procedimentos após a submissão (Notificações via
e-mail)
Ao terminar a submissão de seu trabalho, será gerado
um e-mail informando se a submissão foi efetuada corretamente. Quando o trabalho for recebido e conferido, será
gerado outro e-mail informando se o mesmo está dentro
dos padrões solicitados. Caso o artigo esteja “fora de padrão” o autor será avisado por e-mail e poderá corrigi-lo
entrando no site http://www.revistadaamrigs.org.br/sgp/
O autor que submeteu o trabalho poderá acompanhar
a sua tramitação a qualquer momento pelo SGP da revista,
através do código de fluxo gerado automaticamente pelo
SGP ou, ainda, pelo título de seu trabalho.
Como o sistema gera e-mails automaticamente, conforme seu artigo estiver tramitando é imprescindível que
o autor DESABILITE OS FILTROS DE SPAM em seus
provedores ou que CONFIGURE SUAS CONTAS DE
E-MAIL PARA ACEITAR qualquer mensagem do domínio REVISTADAAMRIGS.ORG.BR.

B. REGRAS PARA REDAÇÃO DOS ARTIGOS
A Revista da AMRIGS (ISSN 0102-2105) aceita para
publicação artigos da comunidade científica nacional e internacional. Publica regularmente artigos originais de pesquisa clínica e experimental, artigos de revisão sistemática
de literatura, meta-análises, artigos de opinião, relatos de
caso e cartas ao editor. A Revista da AMRIGS apoia as
políticas para registro de ensaios clínicos da Organização
Mundial de Saúde (OMS) e do International Committee of
Medical Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso
aberto. Sendo assim, somente serão aceitos para publica116

ção os artigos de pesquisas clínicas que tenham recebido
um número de identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela
OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site
do ICMJE (http://www.icmje.org). O número de identificação deverá ser informado no final do resumo.
Regras do artigo:
O artigo pode ser enviado nas seguintes línguas: português, espanhol e inglês (sempre com resumo na língua em
que foi escrito). O tamanho do artigo completo não deverá
exceder 24 páginas (laudas do Word) para artigos originais e
de revisão, 15 páginas para relatos de caso e artigos de opinião e 2 páginas para as cartas ao editor. As margens não precisam ser definidas, pois o sistema SGP as definirá. A seleção
baseia-se no princípio da avaliação pelos pares (peer review).
Os trabalhos são encaminhados aos editores associados que
selecionarão os relatores de reconhecida competência na temática abordada. Os trabalhos publicados são propriedades
da Revista, sendo vedadas a reprodução total ou parcial e a
tradução para outros idiomas sem a autorização da mesma.
Os trabalhos deverão ser acompanhados da Declaração de
transferência dos direitos autorais e Declaração de conflitos
de interesses assinadas pelos autores. Os conceitos emitidos
nos trabalhos são de responsabilidade exclusiva dos autores.
Conteúdo do artigo:
– Título do artigo: em português e inglês, curtos e
objetivos; nome dos autores com titulação mais importante
de cada um; instituição à qual o trabalho está vinculado;
nome, endereço, telefone, e-mail e fax do autor responsável pela correspondência; se o trabalho foi apresentado em
congresso, especificar nome do evento, data e cidade; fonte
de suporte ou financiamento se houver e se há alguma espécie de conflito de interesses.
– Resumo: O resumo dos artigos originais deve ser estruturado, isto é, apresentando as seguintes seções: a) Introdução (com objetivo); b) Métodos; c) Resultados; d) Conclusões. O resumo deve ter no máximo 250 palavras. O resumo
dos artigos de revisão não deve ser estruturado, porém, deve
incluir Introdução (com objetivos), Síntese dos dados e Conclusões. Para relatos de caso, o resumo também não deve
ser estruturado, contudo, deve incluir Introdução, o Relato
resumido e Conclusões. Abaixo do resumo, fornecer dois a
seis descritores em português e inglês, selecionados da lista
de “Descritores em Ciências da Saúde” da BIREME, disponível no site http://decs.bvs.br. O Abstract será redigido
pelo tradutor com base no resumo.
– Artigos Originais: a) Introdução (com objetivo); b)
Métodos; c) Resultados; d) Discussão; e) Conclusões; f) Referências Bibliográficas. As informações contidas em tabelas
e figuras não devem ser repetidas no texto. Estudos envolRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 115-118, jan.-mar. 2018
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vendo seres humanos e animais devem fazer referência ao
número do protocolo de aprovação pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da instituição à qual está vinculada a pesquisa.
Artigos originais são definidos como relatórios de trabalho
de pesquisa científica com contribuições significativas e válidas. Os leitores devem extrair de um artigo geral conclusões
objetivas que vão ao encontro dos objetivos propostos.
Artigos de Revisão da Literatura: Deverão ser feitos a
convite do Editor e conter na sua estrutura os seguintes itens:
a) Introdução; b) Revisão de literatura; c) Comentários finais;
e) Referências Bibliográficas. Artigos de revisão devem abranger a literatura existente e atual sobre um tópico específico.
A revisão deve identificar, confrontar e discutir as diferenças
de interpretação ou opinião.
Relato de Caso: a) Introdução; b) Relato de caso;
c) Discussão; d) Comentários finais; e) Referências Bibliográficas. Relatos de caso deverão apresentar características
inusitadas ou cientificamente relevantes.
Cartas ao Editor: Devem expressar de forma sucinta a
opinião do autor sobre diferentes assuntos de interesse médico/profissional, com um número máximo de 350 palavras (aproximadamente uma página e meia de texto) e com
número de referências bibliográficas não superiores a 10.
Artigos de Opinião: Deverão ser feitos a convite do
Editor.
Referências bibliográficas: As referências devem
ser apresentadas em ordem de aparecimento no texto
e identificadas no texto em numerais arábicos entre
parênteses. As abreviaturas dos periódicos devem ser
baseadas no “Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals”, disponível pelo
site http://www.icmje.org. Todos os autores deverão
ser incluídos quando houver até seis; quando houver
sete ou mais, os primeiros seis devem ser listados seguidos de ‘et al.’ para os subsequentes. Serão aceitas
no máximo 30 referências para artigos originais, 60
para artigos de revisão e 15 para relatos de casos.
Exemplos:
– Periódicos: Sobrenome do(s) Autor(es) e Iniciais.
Título do Artigo. Abreviaturas do Periódico, ano, volume
(edição): página inicial – página final. Ex: Prolla JC, Dietz
J, da Costa LA. Geographical differences in esophageal
neoplasm mortality in Rio Grande do Sul. Rev Assoc Med
Bras. 1993;39(4):217-20.
– Teses: Sobrenome do Autor e Iniciais. Título da Tese.
Cidade, ano, página (Tese de Mestrado ou Doutorado –
Nome da Faculdade). Ex: Barros SGS. Detecção de lesões
precursoras em indivíduos sob risco para o carcinoma epidermoide do esôfago. Tese de doutorado (1992). Porto
Alegre, UFRGS.
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– Livros: Sobrenome do(s) Autor(es) e Iniciais. Título
do Livro. nº da edição. Cidade: Editora; ano. Ex: Corrêa da
Silva, LC. Condutas em Pneumologia. 1ª ed. Rio de Janeiro:
Revinter; 2001.
– Capítulos de Livros: Sobrenome do(s) Autor(es) do
capítulo e Iniciais. Nome do capítulo. In: Sobrenome do(s)
Autor(es) do Livro e Iniciais. Título do Livro. Número da
edição. Cidade: Editora; ano, página inicial – página final.
Ex: Silveira TR, Krebs S, Vieira SMG. Fibrose Cística. In
Gayotto LC e Strauss EO. Hepatologia, 1ª ed. São Paulo:
Ed. Rocca; 2000, 353-364.
– Material eletrônico: Para artigos na íntegra retirados
da internet, seguir as regras prévias, acrescentando no final
“disponível em: endereço do site” e data do acesso.
Abreviaturas e unidades: A revista reconhece o Sistema Internacional (SI) de unidades. As abreviaturas devem
ser usadas apenas para palavras muito frequentes no texto.
Tabelas e gráficos: Cada tabela deve ser apresentada
com números arábicos, por ordem de aparecimento no
texto, em página separada com um título sucinto, porém
explicativo, não sublinhando ou desenhando linhas dentro
das tabelas. Quando houver tabelas com grande número de
dados, preferir os gráficos (em preto e branco). Se houver
abreviaturas, providenciar um texto explicativo na borda
inferior da tabela ou gráfico.
Ilustrações: Enviar as imagens e legendas conforme
instruções de envio do Sistema de Gestão de Publicações
(SGP) no site www.revistadaamrigs.org.br. Até um total de
8 figuras será publicado sem custos para os autores; fotos
coloridas serão publicadas dependendo de decisão do Editor e seu custo poderá ser por conta do autor. As imagens
deverão ser enviadas em 300dpi, em formato JPG sem
compactação. As tabelas deverão ser colocadas no final do
artigo e coladas juntamente com o conteúdo no respectivo
passo. Os gráficos deverão ser convertidos em formato de
imagem jpg.
Se forem usadas fotografias de pessoas, os sujeitos não
devem ser identificáveis ou suas fotografias devem estar
acompanhadas de consentimento escrito para publicação
(ver a seção de Proteção dos Direitos de Privacidade dos
Pacientes). Se uma figura já foi publicada, agradecer à fonte original e enviar a autorização escrita do detentor dos
direitos autorais para reproduzir o material. A autorização
é requerida, seja do autor ou da companhia editora, com
exceção de documentos de domínio público.
Legenda das ilustrações: Quando símbolos, setas,
números ou letras forem usados para identificar as partes
de uma ilustração, identificar e explicar cada uma claramente na legenda. Explicar a escala interna e identificar o método de coloração utilizado nas microfotografias.
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Declaração de conflitos de interesse: Além da declaração no Sistema de Gestão de Publicações, os autores
devem informar no final do artigo a existência ou não de
conflitos de interesses.
Provas: Os autores receberão as provas gráficas para
revisão antes da publicação. Apenas modificações mínimas
serão aceitas nesta fase, para correção de erros de impressão (05 dias úteis para revisar).
Check List
√ Título em português e inglês.
√ Nome e titulação dos autores.
√ Instituição.
√ Endereço para correspondência.
√ Apresentação em congresso; fonte de financiamento.
√ Resumo e palavras-chave.

√ Texto do manuscrito.
√ Agradecimentos.
√ Referências bibliográficas.
√ Tabelas e gráficos.
√ Ilustrações (fotos e desenhos).
√ Legendas das ilustrações.
√ Declaração por escrito de todos os autores que o material não foi publicado em outros locais, permissão por escrito
para reproduzir fotos/figuras/gráficos/tabelas ou qualquer
material já publicado ou declaração por escrito do paciente
em casos de fotografias que permitam a sua identificação.
√ Declaração por escrito sobre a “Transferência dos Direitos Autorais” e sobre a “Declaração de Conflitos de Interesse”.
√ Autorização da Comissão de Ética para estudos em
humanos ou animais.

fluxograma da submissão
Artigo recebido
e revisado pelo editor
Recusado
Revisor 1
Sugestões
de modificações

Revisão pelo editor
Revisor 2
Reavaliação

Recusado
Aceito para publicação
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WRITING INSTRUCTIONS

Journal of the Medical Association of Rio Grande do Sul – AMRIGS
A. ONLINE SUBMISSION
Submission must be done through the following World
Wide Web address: http://www.revistadaamrigs.org.br/sgp/
As you enter the website, type in your username and
password, if you have already registered. If you have not
registered, click on the “I Want to Register” link to register.
If you forgot your password, use the recover password feature, and the system will automatically email the password
to you.
Authors should keep a copy of all the material uploaded
for publication, as the Editors will not be held responsible
for any lost material.
The submission process has 8 steps, listed below:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Inform Classification
Upload Images for Your Article
Register Co-author(s)
Inform Title and Keywords
Provide Summary and Comments
Assemble the Manuscript
Transfer Copyrights and Declare Conflicts of
Interest
8. Approval by Author(s)
The authors must electronically submit their manuscripts prepared in Microsoft Word or similar text processor, because at the step “Assemble the Manuscript” there
will be a screen that simulates Microsoft Word, where it
is possible to “copy and paste” from any text processor,
including the tables. The text must be double spaced, and
the margins need not be defined as the SGP system will
define them automatically. Rules for images and graphs are
described below.
Online submission step by step

Step 1: Inform Classification
Choose from four options: Original Article, Review Article or Case Report, Letter do Editor.
Step 2: Upload Images for Your Article
The images may be submitted only in .JPG format. The
system uploads groups of up to 5 images at a time. To submit
more than 5 images, just click on the “Send more images” butRevista da AMRIGS, Porto Alegre, 62 (1): 119-122, jan.-mar. 2018

ton. Soon, miniatures of the images will be displayed. There
is an icon ( ) which should be clicked to edit the title and
legend for each submitted image.
Step 3: Register Co-author(s)
Register each co-author by adding his/her full name,
position and highest degree. The CPF can be added later.
The order of co-authors can be easily changed by using the
“arrows” shown on the screen.
Step 4: Inform Title and Keywords
Add the paper’s title, in Portuguese and in English, as
well as 2 to 6 relevant keywords (in English and Portuguese).
THESE WORDS MUST BE INCLUDED IN THE DECS
AND MESH (on all screens of the SGP).
Step 5: Provide Abstract and Comments
The Summary can contain up to 250 words, which is the
maximum limit accepted by the system. Additional words
will automatically be deleted by the system. The author
should fill out the fields: Institution, Mailing Author and
Address, Financial Support (any information about grants
or any other financial supports must be provided) and a Letter to the Editor (optional). An Abstract will be written by
the Translator from the Summary.
Step 6: Assemble the Manuscript
This screen shows the Microsoft Word simulator with
all the necessary functionalities of text formatting. To insert your text into this field, simply select all your work
then copy and paste it onto the “Assemble” field of the
manuscript. Select only texts and tables, as the images were
already uploaded in Step 1 and will be inserted at the end
of the submission automatically. Important: Never place
in this field the name of authors, co-authors, or any other
information that might identify where the work was conducted. This requirement is because the process of review
occurs without the reviewer’s knowledge of this data.
Non-compliance with this requirement will lead to the article being refused as NONSTANDARD and returned for
corrections.
Step 7: Transfer Copyright and Declare Conflicts
of Interest
At this step, the screen shows the terms of Copyright
and Declaration of Conflicts of Interest. Print both pages,
fill in the requested information, and have this document
signed by both the author and co-author(s). The article will
be peer reviewed, and any conflicts of interest that might
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preclude such review will be evaluated based on commercial, family, scientific, institutional or any other type of relations with the author or co-author(s) or with the content
of the article. If the material was previously published or
if it might potentially identify the patient, print the appropriate forms and gather the signatures and information as
indicated. The SGP system offers an option for printing
these forms by clicking on the appropriate links.
Step 8 (last step): Approval by Author(s)
This is the last step to complete the submission of the
article. On this screen the author can see his/her work in the
system and also can save a copy of it as a .PDF file. Important: The author must click on the “ APPROVE MANUSCRIPT” link so that his/her work is forwarded to the
Revista da AMRIGS Office for checking and confirmation.
Post-submission Procedures
(email notifications)
Upon completion of the article submission, an email
will be sent to you informing if the submission was effectively performed. When the article is received and checked,
another email will be sent informing if the submission
complies with the required standards. If the article is considered “Nonstandard” the author will be notified by email
and will be able to revise it at the website http://www.revistadaamrigs.org.br/sgp/
The author who submitted the work will be able to
check the submission status at any time through the journal’s SGP, using the flow code automatically generated by
the system or by using the title of the article.
Since the system generates emails automatically as your
article proceeds in the publication process, it is crucial that
the authors DISABLE THEIR SPAM FILTERS in their
respective Internet providers or SET THEIR EMAIL
CLIENTS TO RECEIVE any incoming message from the
REVISTADAAMRIGS.ORG.BR domain.

B. RULES FOR ARTICLE WRITING
The Revista da AMRIGS (ISSN 0102-2105) accepts articles from the national and international scientific community for publication. It regularly publishes original articles of
clinical and experimental research, systematic reviews of the
literature, meta-analyses, opinion articles, case reports, and
letters to the Editor. The Revista da AMRIGS supports the
policies for registration of clinical trials of the World Health
Organization (WHO) and of the International Committee
of Medical Journal Editors (ICMJE), recognizing the importance of these initiatives for registration and international
120

dissemination of information on clinical trials, in open access. Therefore, publication will be granted only to articles
on clinical research that have received an identification number in one of the Registers of Clinical Trials validated by
the criteria established by the WHO and ICMJE, whose addresses can be found at the ICMJE website (http://www.
icmje.org). The identification number must be provided at
the end of the summary.
Article Rules
Articles can be submitted in the following languages:
Portuguese, Spanish and English (always with a summary in
the language in which it was originally written). The length
of the complete article must not exceed 24 pages (one page
= 230 words) for original and literature review articles, 15
pages for case reports and opinion articles, and 2 pages
for letters to the editor. The margins need not be defined,
as the SGP system will automatically define them. The selection process is based on the principle of peer review.
The works are forwarded to a team of Associate Editors,
who will select reviewers with acknowledged skill in the
subject. The published works are propriety of the journal
and cannot be totally or partially reproduced or translated
into other languages without permission. The works must
be accompanied by forms of Transfer of Copyright and
Declaration of Conflicts of Interest duly signed by the authors. The authors are solely responsible for the concepts
expressed in their articles.
Article Content
– Article Title: Titles should be brief and objective and
provided in English and Portuguese, followed by authors’
names and highest academic degrees; institution to which
the work is linked; name, address, telephone, email and fax
number of the author in charge of correspondence; if the
work was presented in a congress, specify the event, date
and city; supporting or financing institution, if any, and any
kind of conflict of interests.
– Abstract: The abstract of original articles must be
well structured, i.e. it must contain the following sections:
a) Introduction with aims, b) Methods, c) Results, and d)
Conclusions. The summary can have 250 words at most.
The summary of review articles need not be structured
but it must contain an introduction with aims, data synthesis and conclusions. For case reports the summary need
not be structured either, but it must have an introduction,
the brief report and conclusions. Below the summary, 2-6
keywords must be provided in English and Portuguese,
selected from BIREME’s list of Descritores em Ciências da
Saúde, available at http://decs.bvs.br.
– Original Articles: a) introduction (with aims); b)
methods; c) results; d) discussion; e) conclusions; and f)
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bibliographical references. The information shown in tables and figures should not be repeated in the text. Studies
involving humans and animals must report the number of
the approval protocol of the Ethical Research Committee of the institution to which the work is linked. Original
articles are defined as reports of scientific research with
significant and valid contributions. An original article must
allow its readers to draw objective conclusions that meet
the proposed aims.
Literature Review Articles: These should be provided by invitation by the Editor and must be structured with
the following items: a) introduction; b) literature review; c)
final comments; and d) bibliographical references. Review
articles must address the existing, current literature on a
given topic. The review must identify, confront and discuss
the differences in interpretation or opinion.
Case Reports: a) introduction; b) case report; c) discussion; d) final comments; and e) bibliographical references. Case reports are expected to present unusual or scientifically relevant findings.
Letters to the Editor: Letters to the Editor are meant
to succinctly express the author’s opinion on various subjects of medical/professional interest. They should be no
longer than 350 words (about a page and a half of text)
and have no more than 10 bibliographical references.
Opinion Articles: These should be provided on invitation by the Editor.
Bibliographical References: References must follow the order of appearance in the text and be noted
in the text with Arabic numerals in parenthesis. The
abbreviations of the journals must be according to the
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals, available at http://www.icmje.
org. All of the authors must be included if there are
no more than 6 authors; if there are 7 or more authors
the first 6 must be listed and followed by ‘et al.’ for the
subsequent ones. A maximum of 30 references will
be accepted for original articles, 60 for review articles,
and 15 for case reports.
Examples:
– Journals: Author(s) Surname and Initials. Article Title.
Journal Abbreviation, year, volume: initial page–final page.
Ex.: Prolla JC, Dietz J, da Costa LA. Geographical differences in esophageal neoplasm mortality in Rio Grande do
Sul. Rev Assoc Med Bras. 1993; 39(4):217-20
– Theses: Author Surname and Initials. Thesis Title.
City, year, page (Master or Doctoral thesis – Name of
School). Ex.: Barros SGS. Detecção de lesões precursoras
em indivíduos sob risco para o carcinoma epidermoide do
esôfago. Doctoral thesis (1992). Porto Alegre, UFRGS.
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– Books: Author(s) Surname and Initials. Book Title.
City, year of edition. City: Publishing House; year. Ex.:
Corrêa da Silva, LC. Condutas em Pneumologia. 1a ed. Rio
de Janeiro: Revinter; 2001.
– Book Chapters: Surname and Initials of the author of
the chapter; Chapter name. In: Surname and Initials of the
Author(s) of the book. Book Title. Edition number. City:
Publishing house; year, initial page–final page. Ex.: Silveira
TR, Krebs S, Vieira SMG. Fibrose Cística. In Gayotto LC
e Strauss EO. Hepatologia, 1a ed. São Paulo: Ed. Rocca;
2000, 353-364.
– Online Material: For articles entirely drawn from the
Internet, follow the previous rules and add at the end:
“available at ‘website address’ and the access date.
Abbreviations and units: The Revista da AMRIGS recognizes the International System (IS) of Units. Abbreviations must be used only for words that are very frequently
used in the text.
Tables and graphs: Each table must be numbered using Arabic numerals and presented in the same order as
they appear in the text, on a separate page, with a brief but
explanatory title, which should be neither underlined nor
setting lines within the tables. For tables with large quantities of data, prefer the graphs (in black and white). If there
are abbreviations, provide an explanatory text at the bottom of the table or graph.
Illustrations: Upload the images and legends according
to the uploading rules of the Sistema de Gestão de Publicações (SGP) described at www.revistadaamrigs.org.br. Up to
8 figures will be published at no cost for the authors; color
photographs will be published at the Editor’s discretion and
their cost may be charged from the author. The images must
be sent at a resolution of 300dpi, in JPG format and uncompressed. The tables must be placed at the end of the article
and pasted together with the content at the respective step.
Graphs must be converted to images in the JPG format.
If photographs of people are used, the subjects should
not be identifiable or else their photographs must be accompanied by written consent for publication (See section
on Protection of Patient Privacy Rights). If the picture has
already been published, thank the original source and send
written authorization by the owner of the copyrights to reproduce it. Authorization is required, either from the author
or from the publishing house, except for documents in public domain.
Legends for illustrations: When symbols, arrows, numerals or letters are used to indicate parts of an illustration, identify and explain each clearly in the legend. Show
the internal scale and indicate the staining method used in
the microphotographs.
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Declaration of conflicts of interest: Besides the declaration in the Publication Management System (SGP), the
authors must inform at the end of the article the existence
of any conflicts of interest.
Proofs: The authors will receive the graphical proofs
for proofreading before publication. Only minor modifications will be accepted at this stage, for correction of printing errors (5 days for proofreading).
Check List
√ Title in Portuguese and English.
√ Author(s)name and degrees.
√ Institution.
√ Mailing address.
√ Presentation in congress; financial support.
√ Summary and keywords.

√ Manuscript text.
√ Acknowledgements.
√ Bibliographical references.
√ Tables and graphs.
√ Illustrations (photographs and drawings).
√ Legends for illustrations.
√ Declaration in writing by all authors that the material was
not published elsewhere, written permission to reproduce photos/figures/graphs/tables of any previously published material, or declaration in writing by the patients in cases of photographs where they might be identified.
√ Declaration in writing about “Transfer of Copyrights” and “Declaration of Conflicts of Interest”.
√ Authorization of the Ethical Committee for studies
in humans or animals.
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