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Editorial

Ramb: novos caminhos
RAMB: NEW PATHWAYS

http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.60.06 .001

A Associação Médica Brasileira, por entender que a Revis-

ta da Associação Médica Brasileira (Ramb) deve seguir a atual 
tendência mundial entre os periódicos cientíicos, deci-
diu que a revista, a partir de 2015, passará a ser publica-
da apenas no formato on-line.

Para tanto, a diretoria está tomando providências 
para otimizar o site da Ramb (www.ramb.org.br), visando  
modernizá-lo e torná-lo mais funcional. Assim, além das 
submissões e acompanhamento dos artigos que, anterior-
mente, já eram feitos por intermédio do site, a partir do 
próximo ano, as edições da revista também terão seus ar-
tigos e seções apresentados on-line. 

Pelo site da Ramb, será possível acessar de imediato a 
última edição inalizada da revista em formato PDF, as-
sim como os volumes anteriores disponibilizados por 
meio de link da SciELO. Poderão também ser consulta-
dos todos os volumes impressos desde 1997, quando a 
revista ainda era trimestral, antes de ter sido transforma-
da em periódico bimestral, em 2004.

O processo de submissão não será alterado: os arti-
gos poderão somente ser enviados pelo www.ramb.org.br. 
Após aprovação prévia, serão encaminhados para revisão 
dos pares. Os artigos aprovados seguirão o luxo normal 
para publicação, ou seja, de acordo com a ordem de sub-
missão. Será considerado o mesmo processo da forma 
impressa; portanto, antes de a revista ser publicada on-li-

ne, os autores receberão um PDF do artigo para revisão. 

Ressaltamos ainda que essa alteração faz parte do 
processo de nosso aprimoramento editorial, na busca 
pelo aumento do fator de impacto da revista. Em 29 de 
julho deste ano, a Thomson Reuters divulgou, pelo Por-
tal ISI Web Knowledge, a lista do Journal Citation Reports 
(JCR) edição 2014, com os indicadores de impacto do ano 
de 2013, com base em estatísticas de dados de citação. A 
Ramb vem crescendo ano a ano e, no momento, possui 
um fator de impacto de 0,915, acima do 0,771 recebido 
na classiicação anterior.

Essa mudança também não afetará a indexação da 
nossa revista, devidamente inserida nas mais conceitua-
das bases de dados nacionais e internacionais. Além do 
já citado JCR, encontra-se indexada em outras bases: SciE-
LO, SCImago (SJR), Scopus da Elsevier, Lilacs, PubMed 
(Medline), Science Citation Index Expanded (ISI Web of 
Knowledge), Scopus e Qualis/Capes – B2.

Esperamos continuar contando com a valiosa cola-
boração de todos os envolvidos nesse processo a im de 
fortalecer a Revista da Associação Médica Brasileira, que tem 
uma longa, consolidada e respeitável história entre as pu-
blicações cientíicas brasileiras, já que é editada continua-
mente desde 1954. 

Carlos V. Serrano Jr.
Editor-chefe

Revista da Associação Médica Brasileira (Ramb)

http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.60.06
http://www.ramb.org.br/
http://www.ramb.org.br/
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HomEnagEm

Adib Jatene, enorme legado à medicina brasileira
http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.60.06.002

A data de 14 de novembro de 2014 icará marcada para 
sempre na história brasileira como o dia em que a medi-
cina nacional perdeu uma de suas maiores referências: o 
cardiologista Adib Jatene.

Nascido em Xapuri, no Acre, ilho de um seringueiro li-
banês, escreveu um dos mais belos capítulos da história da 
medicina nacional.  Formado pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (FMUSP), em 1953, onde tam-
bém se tornou professor emérito, ainda acumulou cargos 
no Hospital do Coração (HCor) e no Instituto Dante Paz-
zanese, duas referências nacionais em cardiologia. 

Jatene foi um dos pioneiros da cirurgia cardíaca no 
país. Além de ter criado o primeiro coração-pulmão ar-
tiicial no Hospital das Clínicas,  na década de 1950, foi 
responsável pela primeira cirurgia de ponte de safena 
no Brasil, em 1968. Suas contribuições em prol de téc-
nicas para o desenvolvimento da cardiologia incluiu seu 
nome entre os mais respeitados cirurgiões cardíacos do 
mundo. Um dos procedimentos desenvolvidos por ele, 
com o objetivo de corrigir artérias transpostas em re-
cém-nascidos, icou conhecido mundialmente como “ci-
rurgia de Jatene”. Em seu currículo invejável, constam 
mais de 20 mil operações, além de quase 700 trabalhos 
cientíicos publicados na literatura nacional e interna-
cional como autor e coautor. Um deles, relacionado  
à técnica de correção intracavitária, publicado no The  
Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, alcançou, 
somente na literatura médica internacional, mais de 400 
citações. 

POLÍTICA
Embora não tenha se iliado a nenhum partido, partici-
pou em diversas oportunidades do cenário político nacio-
nal. Foi secretário estadual de saúde de São Paulo, entre 
1979 e 1982, e duas vezes ministro da saúde, nas gestões 
de Fernando Collor, durante 8 meses, e de Fernando Hen-
rique Cardoso, de 1995 a 1996. Foi nessa última gestão 
que criou a Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF), tributo destinado exclusivamente a 
inanciar o setor de saúde nacional. Funcionários do Mi-
nistério da Saúde recordam um de seus hábitos favoritos 
que marcaram sua gestão: enfrentar a ila do bandejão ou 
tomar café com servidores, buscando angariar opiniões 
sobre o nosso sistema de saúde. Desmotivado, deixou o 
Ministério por entender que o governo passou a desviar 
para outras áreas a verba do orçamento da saúde arreca-
dada pelo tributo idealizado por ele.

No ano passado, voltou ao governo para presidir uma 
comissão de especialistas para a criação de um projeto 
que visasse mudanças no ensino médico. Afastou-se, mais 
uma vez, após o governo Dilma lançar, à revelia, o pro-
grama Mais Médicos. O ensino médico, o inanciamento 
da saúde e o Programa Saúde da Família eram as suas 
principais preocupações em relação à saúde pública na-
cional, destacadas em recente artigo publicado no jornal 
Folha de S.Paulo: “O médico tem de ser especialista em gen-
te”, defendeu.

A Revista da Associação Médica Brasileira (Ramb) home-
nageia o professor Adib Jatene em reconhecimento ao 
exemplo de médico, homem público e dedicação à medi-
cina, demonstrado pela postura íntegra ao longo de sua 
vida. Temos certeza de que esse legado permanecerá, ins-
pirando proissionais a resguardar a medicina com hon-
ra, ética e dignidade, como ele nunca abriu mão de fazer.

DEPOIMENTOS
“A Associação Médica Brasileira lamenta o falecimento do 
Prof. Dr. Adib Domingos Jatene, que tanto lutou pela me-
dicina e saúde. A medicina perde um de seus ícones, que 
tanto inspirou gerações. Que a dor da perda seja confor-
tada com o importante legado deixado como médico, pro-
fessor, pesquisador e cidadão!”
Florentino Cardoso, presidente da Associação Médica 
Brasileira.

“Motivo permanente de inspiração para todos que o ro-
deavam, Jatene conseguiu, sempre, unir o mais absoluto 
rigor nos procedimentos médicos a um tratamento hu-
manizado, em uma relação sempre próxima com cada um 
de seus pacientes. Sua postura ética e justa foi, e será, um 
farol a iluminar toda a medicina. Devo muito da minha 
carreira a ele, que sempre teve uma palavra amiga e enco-
rajadora a oferecer. Acompanhá-lo por anos no centro ci-
rúrgico e na UTI foi uma aula que jamais esquecerei. Ser 
o diretor da Faculdade de Medicina da USP, onde Jatene 
se graduou, e estar na posição que ocupou com tanto ta-
lento e dedicação, me enche de orgulho e responsabilida-
de. É preciso destacar, ainda, sua trajetória como agente 
de nossa vida pública, sendo igura fundamental para que 
o Sistema Único de Saúde avançasse, beneiciando mi-
lhões de pacientes. O Brasil perde uma de suas mais bri-
lhantes iguras públicas.”
José Otavio Costa Auler Junior, diretor da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo. 

http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.60.06.002
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“Dr. Adib Jatene foi o homem mais talentoso que conhe-
ci na medicina. Possuía a mais alta qualidade intelec-
tual: a criatividade. Foi um grande cirurgião e trabalha-
dor incansável, que inventou coisas novas e duradouras.  
Era íntegro; não tinha inveja nem vaidade; ao contrário, 
reconhecia o valor dos outros e incentivava carreiras. 
Possuía grande visão administrativa, não só sobre insti-
tuições médicas, mas também sobre a saúde no país. Era 
um líder natural que indicava caminhos, conduzia com 
coragem, persuadia pelo exemplo e assim conquistava 
a coniança de seus companheiros. Era sábio nos julga-
mentos. Dr. Adib merece ser chamado um grande ho-
mem, um marco indelével na história do Brasil.”
Protásio L. da Luz, professor senior de Cardiologia do 
Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo. 

“Dr. Adib foi uma pessoa predestinada a ser tudo o que foi. 
Se tivesse sido um engenheiro, teria sido o melhor de todos; 
se tivesse sido um advogado, também teria sido o melhor de 
todos; se tivesse escolhido qualquer outra proissão, tenho 
certeza de que teria sido o melhor de todos, por sua discipli-
na e enorme capacidade de trabalho. O Brasil conta com ex-
celentes cirurgiões, mas poucos como ele. Pessoas e prois-
sionais como o Dr. Adib não surgem a qualquer momento.”
Fulvio Pillegi, professor emérito da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo.
 

“O Prof. Adib Jatene deixou para a medicina brasileira um 
legado de inestimável valor, tantas foram suas contribui-
ções para a cardiologia e a cirurgia cardíaca. Além de bri-
lhante médico e professor, o Dr. Adib atuou com grande 
competência como Secretário e Ministro de Estado da 
Saúde.”
Sérgio Almeida Oliveira, professor emérito titular de 
Cirurgia Torácica e Cardiovascular da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo.

“No dia 19 de novembro, a cirurgia cardiovascular e a me-
dicina brasileira perderam um de seus maiores expoen-
tes. A trajetória de vida de Adib Jatene é extraordinária, 
desde Xapuri, no Acre, onde nasceu, até o momento de 
sua morte, em São Paulo. Jatene foi um proissional ino-
vador. Propôs e realizou técnicas originais e também co-
laborou para o desenvolvimento da indústria de produ-
tos para cirurgia cardíaca. Seus feitos permitiram que tal 
especialidade ganhasse reconhecimento internacional, es-
pecialmente hispano-americano. 

Infelizmente, o Prof. Jatene se foi, mas deixou muitíssi-
mo de si, e levou também muito de nós, que tivemos o 
privilégio de com ele conviver.”
Noedir Stolf, chefe da equipe de Cardiologia da Benei-
cência Portuguesa de São Paulo.

“O Prof. Adib D. Jatene deixa um legado não apenas para 
o Hospital do Coração, como para toda a sociedade bra-
sileira e, por que não, para toda a comunidade médica 
e cientíica internacional. O Prof. Adib faz parte daque-
les personagens que sempre icarão na memória, pelos 
seus ensinamentos, suas conquistas, seus desenvolvi-
mentos e, principalmente, pelos seus princípios. As ino-
vações criadas na área de cirurgia cardíaca, com desen-
volvimento de técnicas para correção de anomalias 
congênitas do coração, beneiciaram milhares de crian-
ças em todo o mundo, e abriram as fronteiras da medi-
cina e da cardiologia brasileira para os países do primei-
ro mundo. Na área da educação, participou direta e 
indiretamente da formação de inúmeros cardiologistas, 
hoje muitos em destaque internacional nas suas respec-
tivas áreas de atuação, plantando sementes nas mais va-
riadas localidades de nosso país e do exterior. Como ser 
humano, sempre pensou como desenvolver práticas so-
ciais sustentáveis, focando na população mais vulnerá-
vel de nosso país, e promovendo o retorno do médico 
de família, com objetivo de suprir as necessidades do 
nosso sistema público de saúde. Como político, atuou 
sempre pensando no desenvolvimento sustentável da 
saúde do povo brasileiro, em escala municipal, estadual 
e federal. Finalmente, como chefe de família honrou sua 
esposa, ilhos, netos e bisnetos com uma história que i-
cará registrada para sempre na lista dos ilustres perso-
nagens da sociedade brasileira de todos os tempos. Dei-
xará muita saudade em todos que puderam ter o prazer 
de conviver com a sua pessoa.”
Carlos Alberto Buchpiguel, superintendente médico do 
Hospital do Coração.

“O Prof. Adib Jatene foi um mestre para todos os médicos 
brasileiros. Seu compromisso com a medicina e a saúde 
orientou toda sua trajetória, com uma militância ativa 
em favor da sociedade. Permanece minha gratidão pelo 
muito que fez. Espero que seu exemplo continue a orien-
tar todos os médicos, pois, como dizia Euryclides de Je-
sus Zerbini, nada e ninguém resiste ao trabalho.” 
Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, presidente do Con-
selho Federal de Medicina. 
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“‘Trabalho não mata. O que mata é raiva’, dizia o Prof. 
Adib. Falar com ele sempre foi animador. No ano passa-
do, quando estudava para o concurso de professor titu-
lar da cardiologia da USP, às vezes eu icava um pouco 
cansado, mas era só entrar em sua sala e ouvir suas ideias 
para a saúde pública que saía extremamente motivado.”
Roberto Kalil Filho, cardiologista.

“Adib Domingos Jatene, uma perda recente da cardiolo-
gia e da medicina, foi um médico que teve uma das mais 
amplas e bem-sucedidas atuações da nossa medicina, com 
visibilidade meritocrática e cristalina em todos os cená-
rios de sua vida proissional. Com talento indiscutível, vi-
são sistêmica e didática irreparáveis, o Professor Jatene 
consolidou o ensino da cirurgia cardiovascular nas maio-
res instituições do nosso país. Sempre atuando em assis-
tência, ensino e pesquisa de forma indissociável e trans-
lacional, idealizou, concluiu e efetivou muitos produtos 
de sua genialidade, perseverança e incomparável capaci-
dade de trabalho. A cirurgia de Jatene, um desses gran-
des exemplos, privilegia a nossa literatura cientíica des-
de 1975 com essa grande contribuição brasileira que, além 
de citada em todas as bases de dados, é o marco referen-
cial da cienciometria cardiovascular de nosso país. A sua 
erudição, grande visão sistêmica e, principalmente, a sua 
prática cidadã diária deiniram sua posição gestora des-
de secretário até ministro da Saúde. Essa mesma gestão 
e empreendedorismo consolidaram instituições de exce-
lência como o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 
(IDPC) e o Hospital do Coração (HCor) de São Paulo, e 
também o conduziram aos mais altos postos da Faculda-
de de Medicina da USP (FMUSP). Atento à importância 
integradora das sociedades médicas, foi líder associati-

vo de diversas entidades, sendo inclusive presidente da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, no biênio 1985-
1987. Quando pensamos em grandes nomes da medicina 
brasileira, pensamos no médico Adib Jatene, cientista, 
professor, líder associativo, empreendedor, gestor e um 
dos nossos maiores exemplos de médico completo. No-
tável por sua imensa contribuição na área cardiovascular 
e por seu legado imortal de excelência, competência, trans-
parência, trabalho incansável e cidadania, terá seu nome 
sempre referenciado pelas nossas memórias e nossas ins-
tituições.”
Angelo A. V. de Paola, presidente da Sociedade Brasilei-
ra de Cardiologia.

“O professor Adib Jatene foi o primeiro presidente e fun-
dador da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Pau-
lo, destacando-se com enorme importância no meio car-
diológico, não apenas no Estado de São Paulo, mas no 
Brasil todo. Imortalizou-se internacionalmente graças às 
suas contribuições e inovações em importantes procedi-
mentos cirúrgicos, que revolucionaram o meio cardioló-
gico e que hoje são praticados por cirurgiões do mundo 
todo. Pelo seu trabalho em prol da cardiologia, a Socesp 
irá homenageá-lo de forma perene a partir de nosso Con-
gresso anual, em junho de 2015, denominando uma con-
ferência magna do congresso, que passará a ter seu nome.”
Francisco A. H. Fonseca, presidente da Sociedade de 
Cardiologia do Estado de São Paulo.

César Teixeira
Redator-chefe

Revista da Associação Médica Brasileira (Ramb)
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ATUALIZAÇÃO EM ESPONDILOLISTESE DEGENERATIVA: TRATAMENTO CIRÚRGICO FELIPE-SILVA A ET AL.acrEditação

Atualização em espondilolistese degenerativa: 
tratamento cirúrgico
UPDATE ON DEGENERATIVE SPONDYLOLISTHESIS: SURGICAL TREATMENT

BERNARDO WM, BOTELHO RV, FONI NO, GOTFRYD AO, HERRERO CFPS, JEFFERSON D, MEVES R, MUDO ML, SIMÕES RS, 

ZYLBERSZTEJN S
http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.60.06.003

1. O uso de substitutos ósseos do tipo BMP (bone 

morphogenic protein) é eficaz e seguro na artrode-
se lombossacral?

a. É seguro pela ausência de complicações.
b. Entre as complicações, estão a osteólise e a ossiicação 

heterotópica.
c. O seu uso de rotina é recomendado na espondilolis-

tese.
d. Os resultados clínicos do enxerto de ilíaco são supe-

riores.

2. Os substitutos ósseos são iguais ou superiores 
ao enxerto autólogo nessa situação? 

a. A retirada do enxerto ósseo autólogo de ilíaco é su-
perior radiologicamente.

b. Os substitutos ósseos estão contraindicados nessa 
situação clínica.

c. A associação de enxerto ósseo local (proveniente dos 
elementos vertebrais posteriores) ao betatricalciofos-
fato é uma opção terapêutica. 

d. A retirada do enxerto ósseo autólogo de ilíaco é cli-
nicamente superior. 

3. Qual é o estudo diagnóstico mais indicado nes-
sa situação clínica? 

a. Na presença de estenose lombar sintomática, o exa-
me radiológico mais sensível e especíico é a tomo-
graia computadorizada (TC).

b. A radiograia simples em posição ortostática não de-
termina o diagnóstico.

c. A ressonância nuclear magnética (RNM) é mais sen-
sível e especíica na identiicação do estreitamento 
do canal vertebral.

d. O exame diagnóstico mais indicado nessa situação é 
a radiograia simples.

4. É necessário submeter o paciente a artrodese com 
uso de parafusos pediculares rígidos (não dinâmi-
cos)?

a. A instrumentação não aumenta a taxa de fusão.
b. A fusão instrumentada produz menor progressão e 

melhor capacidade de andar.
c. Um efeito colateral da fusão é o aumento da dor ra-

dicular.
d. Há melhora subjetiva independentemente de fusão 

sólida.

5. Por qual período deve ser feito o tratamento con-
servador (não operatório)? 

a. Na falha terapêutica, por 1 ano de tratamento. 
b. O tratamento clínico e o cirúrgico têm resultados se-

melhantes, diferindo no tempo necessário.
c. Após 12 semanas de insucesso do tratamento conser-

vador.
d. A espondilolistese tem indicação absoluta de trata-

mento cirúrgico. 
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ATUALIZAÇÃO EM HIPOGONADISMO MASCULINO TARDIO (HMT) OU DAEM: TRATAMENTOacrEditação

Atualização em hipogonadismo masculino tardio (HMT) 
ou Daem: tratamento
UPDATE ON LATE-ONSET HYPOGONADISM (LOH) OR ADAM: TREATMENT

BERNARDO WM, MARTITS AM, COSTA EMF, NARDI AC, NARDOZZA JR. A, FACIO JR. FN, FARIA G
http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.60.05.004

1. Qual é o papel da terapia de reposição androgêni-
ca (TRA) na restauração da massa óssea, da força 
muscular e da composição corporal?

a. Aumento da massa gorda.
b. Não tem ação na massa óssea.
c. Aumento da massa muscular.
d. Reduz o volume testicular.

2. Qual é o papel da TRA na restauração da libido 
e da função sexual?

a. A testosterona restaura a libido em homens, inde-
pendentemente dos seus níveis.

b. A testosterona restaura a libido em homens com níveis 
baixos de testosterona.

c. A combinação da testosterona com inibidores da fos-
fodiesterase não produz benefício.

d. A de-hidroepiandrosterona (DHEA) melhora a dis-
função erétil.

3. Qual é o risco de TRA com relação à exacerbação 
de doença prostática?

a. Aumenta a incidência de câncer de próstata.
b. Não pode ser usada em pacientes tratados de câncer 

de próstata.
c. Os pacientes com antecedentes familiares de câncer 

de próstata não devem utilizar TRA.
d. Pode elevar os níveis de PSA.

4. Como deve ser realizada a TRA via oral?
a. 50 mg de DHEA por via oral, 2 vezes/dia, melhora a 

função sexual de homens.
b. O undecanoato de testosterona oral (UTO), em do-

ses de 160 mg/dia, melhora a função sexual. 
c. Mucoadesivos bucais (30 mg de testosterona), 3 ve-

zes/dia.
d. Recomenda-se fortemente a NÃO utilização das for-

mulações orais de testosterona.

5. Qual é a melhor forma de TRA?
a. O undecanoato de testosterona depot injetável (UTD) 

é a mais isiológica.
b. A via oral continua sendo uma forma rápida e práti-

ca de TRA.
c. Os adesivos dérmicos em dose máxima são pou-

co eicazes.
d. Os implantes subcutâneos de testosterona podem ser 

utilizados em nosso meio. 

RESPOSTAS AO CENÁRIO CLÍNICO – GLAUCOMA 
DE ÂNGULO FECHADO: TRATAMENTO [PUBLICADO 
NA RAMB 2014; 60(5)]

1. Sobre a iridectomia a laser profilática (IPL) no 
olho contralateral, em paciente com quadro de fe-
chamento angular primário agudo em um olho, 
podemos afirmar:
Pode prevenir episódios semelhantes em muitos ca-
sos (Alternativa A).

2. Está entre as diferenças da IPL e da iridectomia 
cirúrgica profilática: 
A IPL possui menor custo (Alternativa B).

3. É complicação da IPL, exceto:
Melhora da catarata (Alternativa C).

4. Em qual situação da anatomia do seio camerular 
há indicação de IPL?
Em todo caso diagnosticado como fechamento an-
gular primário (Alternativa B).

5. São fatores envolvidos na indicação da IPL nos 
casos suspeitos de fechamento angular primário, 
exceto:
Ausência de sintomas (Alternativa A).
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RESPOSTAS AO CENÁRIO CLÍNICO – HIPOGONA-
DISMO MASCULINO TARDIO (HMT) OU DAEM: 
DIAGNÓSTICO [PUBLICADO NA RAMB 2014; 
60(5)]

1. Estão entre os principais sinais e sintomas envol-
vidos no hipogonadismo masculino tardio (HMT), 
exceto:
Ansiedade (Alternativa B).

2. Sobre os principais instrumentos utilizados na 
definição e na avaliação diagnóstica do envelhe-
cimento masculino, não podemos afirmar: 
O uso dos três instrumentos dispensa o diagnóstico 
do HMT por critérios funcionais e bioquímicos (Al-
ternativa D).

3. Qual é o papel da dosagem de testosterona sérica 
total e livre (TB) no diagnóstico de HMT?
A TT (testosterona total) não seria a medida ideal 
para medida do hipogonadismo masculino tardio 
(Alternativa C).

4. Estão entre os exames que devem ser solicitados 
antes do início da terapia de reposição hormonal 
(TRA), exceto:
Avaliação da função renal (Alternativa D).

5. Como deve ser feita a monitoração em relação ao 
câncer de próstata?
Biópsia prostática guiada por ultrassonograia (Al-
ternativa A).
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Autoria: Sociedade Brasileira de Radioterapia

Participantes: Marta GN, Hanna SA, Gadia R

Elaboração final: 27/2/2014  

Conflito de interesse: nenhum conlito de interesse declarado

http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.60.06.005

O Projeto Diretrizes, iniciativa da Associação Médica Brasileira, tem por objetivo conciliar informações da área médica, a fim de pa-

dronizar condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada de decisão do médico.

As informações contidas neste projeto devem ser submetidas à avaliação e à crítica do médico, responsável pela conduta a ser seguida, 

diante da realidade e do estado clínico de cada paciente.

DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE 
EVIDÊNCIA 
Por meio da elaboração de quatro perguntas clínicas rele-
vantes e relacionadas com a temática proposta, buscou-se 
apresentar as principais evidências em relação à segurança, 
à toxicidade e à efetividade das técnicas de radioterapia em 
questão. A população estudada foi composta por pacientes 
do sexo feminino, de todas as idades, portadoras de câncer 
primário de mama, tratadas com radioterapia de toda a 
mama, independentemente do tipo histológico, do estadia-
mento, do contexto de tratamento (radical, adjuvante ou 
paliativo) e da presença de comorbidades. Para tanto, foi rea-
lizada uma revisão sistemática da literatura nas bases pri-
márias de informação cientíica (Medline – Pubmed; Emba-
se – Elsevier; Lilacs – Bireme; Cochrane Library – Registro 
de Ensaios Controlados). Todos os artigos disponíveis até 
o dia 22 de julho de 2013 foram considerados. A estratégia 
de busca utilizada nas pesquisas Medline está descrita no 
Apêndice 1. Os artigos foram selecionados a partir de ava-
liação crítica, buscando-se as melhores evidências disponí-
veis. As recomendações foram desenvolvidas a partir de dis-
cussão com o grupo elaborador, composto por três membros 
da Sociedade Brasileira de Radioterapia. A diretriz foi revi-
sada por um grupo especializado, independente, em diretri-
zes clínicas baseadas em evidências. Após a sua inalização, 
a diretriz foi colocada sob consulta pública por 15 dias, e as 
sugestões foram encaminhadas para os elaboradores para 
avaliação e consideração do texto inal.

GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE 
EVIDÊNCIA 
A. Estudos experimentais ou observacionais de melhor 
consistência.

B. Estudos experimentais ou observacionais de menor 
consistência.
C. Relatos de casos (estudos não controlados).
D. Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em 
consensos, estudos isiológicos ou modelos animais.

OBJETIVO 
Avaliar a técnica de radioterapia mais adequada para o 
tratamento das pacientes com tumores primários de mama.

INTRODUÇÃO 
O câncer de mama é a neoplasia maligna mais frequente 
(sem considerar tumores de pele não melanoma) e a prin-
cipal causa de morte por câncer em mulheres1(D). De 
acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, no 
Brasil, para o ano de 2012, foram estimados 52.680 casos 
novos, o que corresponde a um risco estimado de 52 no-
vos casos por 100 mil mulheres2(D).

A mastectomia radical proposta por Halsted em 1894 
foi o tratamento padrão para o câncer de mama indepen-
dentemente de qualquer fator associado. Entretanto, nos 
últimos 50 anos, observou-se uma mudança na aborda-
gem cirúrgica empregada, seguindo a tendência da con-
servação da mama, sem, contudo, deixar de oferecer se-
gurança oncológica. Dentro desse racional, a adjuvância 
com radioterapia (RT) é fundamental na abordagem de 
todas as pacientes com tumores in situ e invasivo inicial 
submetidas à cirurgia conservadora e também daquelas 
que apresentam doença localmente avançada (tumor > 5 
cm, mais de três linfonodos acometidos, entre outros).

Do ponto de vista das técnicas de RT existentes, o 
planejamento convencional (2D) é realizado baseando-se 
em duas dimensões (uso de imagens planares, como a ra-
diograia) com o cálculo de distribuição de dose feito em 
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um único plano (contorno) da paciente. Não se considera 
todo o volume irradiado, ou seja, a variação de dose fora 
desse contorno é ignorada (não há mensuração volumé-
trica exata da distribuição de dose). As combinações dos 
feixes de irradiação são simples e existe a necessidade de 
grande abrangência de margens a im de se garantir co-
bertura completa do volume-alvo de tratamento. Dessa 
forma, estruturas críticas (órgãos de risco) são frequente-
mente incluídas no campo de tratamento, o que colabora 
sobremaneira para o aumento de toxicidade.

No inal da década de 1980, com o aprimoramento 
dos hardwares e dos sistemas de planejamento, foi possível 
disponibilizar ferramentas capazes de auxiliar na avaliação 
de tratamentos que passaram a ser totalmente tridimen-
sionais (técnica conformada – 3D). Na RT 3D da mama, 
a distribuição de dose é calculada em todo o volume irra-
diado, com correções de inomogeneidade, considerando 
o contorno torácico da paciente em seus diferentes níveis. 
As medidas de volume de coração e pulmão, que são irra-
diados pelas entradas de campo, são conhecidas pelo cál-
culo dos histogramas de dose-volume. Esta é uma impor-
tante arma, pois auxilia na avaliação do quão homogêneo 
está o planejamento e mensura o quanto de dose cada ór-
gão receberá durante todas as aplicações. Em última aná-
lise, é a ferramenta utilizada para deinir se um tratamen-
to é proibitivo, pela alta chance de efeitos colaterais, ou se 
é aceitável, pelo maior efeito poupador dos órgãos de risco. 

Conforme já mencionado, a RT 3D é capaz de ofe-
recer melhor distribuição de dose prescrita em um vo-
lume-alvo. Entretanto, a deposição de dose nos tecidos 
com técnica 3D é praticamente a mesma da RT 2D. As-
sim, dentro da área terapêutica, a intensidade de radiação 
é a mesma dentro de cada feixe de tratamento, ou seja, a 
dose é uniformemente entregue no tumor e nos tecidos 
normais incluídos no alvo de tratamento. 

Com o intuito de aperfeiçoar a intensidade dos feixes 
não uniformes, desenvolveu-se a técnica da RT com a mo-
dulação da intensidade de feixe (IMRT – intensity-modula-

ted radiation therapy). Para isso, utiliza-se um planejamen-
to inverso que consiste na deinição prévia dos órgãos de 
risco e dos volumes-alvo e qual a dose que cada estrutu-
ra deve receber. Como desfecho, tem-se uma deposição 
de dose não uniforme dentro da área de tratamento, que 
é alcançada com a segmentação dos campos em diversos 
subcampos. Para o caso do câncer de mama, onde a in-
cidência dos feixes de tratamento é disposta de maneira 
tangencial à parede torácica, os feixes convencionais aca-
bam gerando distribuições de dose não homogêneas na 
mama, sobretudo nas regiões de menor espessura. Sendo 
assim, o local tratado carece de homogeneização da dose, 

e a IMRT, que normalmente permite ‘deposição não uni-
forme’ da dose no alvo tratado, oferece justamente o con-
trário: a homogeneização da dose na mama.

Importante ressaltar que, na prática, para o trata-
mento do câncer de mama com radioterapia, a denomi-
nação IMRT engloba o uso de duas estratégias distintas:

 • uso do planejamento inverso, conforme supracitado;
 • uso do sistema de planejamento computadorizado, 

que é capaz de avaliar a distribuição de dose em 
todo o volume. Pela visualização das regiões de alta 
dosagem, a segmentação dos campos é realizada 
manualmente com blocos de colimação ou colima-
dores de multifolhas, resultando em uma distribui-
ção de dose mais homogênea (não há necessidade 
de utilizar planejamento inverso).

HÁ SUPERIORIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE DOSE NA 
IRRADIAÇÃO DA MAMA COM RADIOTERAPIA DE 
INTENSIDADE MODULADA (IMRT) EM RELAÇÃO À 
RADIOTERAPIA CONVENCIONAL E CONFORMADA?
A IMRT é a modalidade que apresenta a melhor cobertu-
ra de dose no alvo de tratamento (mama) quando com-
parada com as técnicas conformada e convencional3,4(B).

Além disso, a IMRT reduz signiicativamente as doses 
nos órgãos em risco. A diminuição da dose na mama con-
tralateral pode ser de até 50%, o que pode reduzir a proba-
bilidade de câncer de mama radioinduzido, especialmente 
em mulheres jovens5,6(B). O mesmo foi observado em rela-
ção a outras estruturas, como coração e pulmões (ipsilateral 
e contralateral), o que pode estar associado a uma redução 
do risco de pneumopatia e cardiopatia crônica7-15(B). Esse 
benefício foi também demonstrado nas pacientes submeti-
das à mastectomia e à radioterapia adjuvante de plastrão7(B).

Recomendação 
A radioterapia de intensidade modulada (IMRT) é a mo-
dalidade que apresenta superioridade na distribuição de 
dose na irradiação da mama.

HÁ MENOR TOXICIDADE NO EMPREGO DA 
RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA 
(IMRT) EM RELAÇÃO À RADIOTERAPIA 
CONVENCIONAL OU CONFORMADA PARA 
TUMORES PRIMÁRIOS DE MAMA?
A toxicidade relacionada com a radioterapia pode ser divi-
dida temporalmente em duas subcategorias: aguda e tardia.

Ao comparar a IMRT com a radioterapia convencio-
nal ou conformada da mama, dois estudos tiveram como 
principal desfecho a toxicidade aguda:
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1. Um estudo de fase III multicêntrico com 358 pacien-
tes mostrou que as taxas de descamação úmida du-
rante a radioterapia, bem como em até 6 semanas 
após o tratamento, foram de 31,2% com IMRT e 47,8% 
com radioterapia convencional ou conformada 
(p=0,002)16(A).

2. Um estudo inglês recentemente publicado, com 5 
anos de acompanhamento mediano de 1.145 pacien-
tes tratadas, mostrou que o uso da IMRT reduziu os 
índices de telangiectasia (OR 0,58, IC 95% 0,36 – 0,92, 
p=0,021)3(B)17(A).

Com relação à toxicidade tardia, é necessário um tempo 
de acompanhamento das pacientes de pelo menos 5 anos. 
Algumas séries institucionais reportam um baixo índice 
de toxicidade tardia relacionada ao tratamento irradian-
te: estudo com 7,5 anos de seguimento mediano reporta 
índices de toxicidade cutânea tardia grau II ou maior de 
39% vs. 52% (p=0,004) com IMRT e radioterapia conven-
cional, respectivamente18(D). As taxas de pneumonite, lin-
fedema e de segunda neoplasia dentro do tempo de acom-
panhamento não foram estatisticamente diferentes entre 
os dois grupos18(D). Um estudo semelhante mostrou, em 
4,7 anos de seguimento mediano, que o uso da IMRT re-
duziu os índices de toxicidades tanto agudas como tar-
dias, sendo que as taxas de edema mamário tardio grau 
II ou maior foram de 6% vs. 1% (p=0,009)19(B). Para as pa-
cientes com mamas volumosas (volume > 1.600 cm3), os 
ganhos da IMRT foram mais expressivos: edema mamá-
rio crônico (3% vs. 30%, p=0,007) e hiperpigmentação (3% 
vs. 41%, p=0,001)19(B). 

Recomendação 
Há menor toxicidade aguda no emprego da radioterapia 
com intensidade modulada (IMRT) em relação à radio-
terapia convencional ou conformada para tumores pri-
mários de mama, principalmente quanto à taxa de des-
camação úmida durante a radioterapia. A toxicidade 
cutânea tardia é menos prevalente com IMRT, com me-
nor incidência de edema mamário crônico, hiperpigmen-
tação e telangiectasia. Esses ganhos são vistos também 
em mamas volumosas tratadas com a técnica.

HÁ IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA QUE 
JUSTIFIQUE A UTILIZAÇÃO DA RADIOTERAPIA 
COM INTENSIDADE MODULADA (IMRT) 
QUANDO COMPARADA À RADIOTERAPIA 
CONFORMADA E CONVENCIONAL?
A qualidade de vida é um desfecho de quantiicação comple-
xa e com várias incertezas, partindo da diiculdade de sua 

deinição e passando pela subjetividade de sua mensuração. 
Para o caso do tratamento do câncer de mama, a qualidade 
de vida foi avaliada em estudos que utilizaram ferramentas 
especíicas, como questionários, ou por meio da avaliação 
cosmética das pacientes, intrinsicamente relacionada com 
a qualidade de vida e a satisfação individual.

Com relação à cosmese, esse desfecho foi avaliado em 
dois estudos aleatorizados como o desfecho principal em 
função do uso de IMRT:

 • 306 mulheres izeram a avaliação cosmética por meio 
de fotograias seriadas ao 1º, 2º e 5º anos de acom-
panhamento. A taxa de mudança da aparência da 
mama foi de 58% vs. 40% (p=0,008) para radioterapia 
convencional e IMRT, respectivamente4(B).

 • foi demonstrada uma redução do risco de piora da 
cosmese pela escala do RTOG em função do uso de 
IMRT de 68% (OR=0,68; IC 95%, 0,48 a 0,96; 
p=0,027)3(B)17(A).

A avaliação de qualidade de vida diretamente por meio dos 
escores ou questionários foi feita no estudo que avaliou as 
pacientes com o EORTC Quality of Life Questionnaire 
C-30 general module e o BR-23 module self-assessment. Duran-
te o acompanhamento das pacientes, houve uma correla-
ção signiicativa dos dois escores de qualidade de vida, me-
dida pela presença de dor mamária e de radiodermite16(A).

Recomendação 
A utilização da radioterapia com intensidade modulada 
(IMRT) reduz o risco da piora da cosmese. Para outros 
desfechos relacionados à qualidade de vida, não há com-
provações.

HÁ DIFERENÇA DE EFETIVIDADE, CONTROLE 
LOCAL OU SOBREVIDA GLOBAL ENTRE AS 
TÉCNICAS DE INTENSIDADE MODULADA (IMRT), 
RADIOTERAPIA CONFORMADA E RADIOTERAPIA 
CONVENCIONAL?
Em três estudos randomizados fase III que compararam a 
RT convencional ou conformada com a IMRT, a efetivida-
de, o controle local ou a sobrevida global não foram os 
principais desfechos avaliados, pois essa hipótese não foi 
feita, já que as doses prescritas e os volumes irradiados fo-
ram os mesmos, independentemente da técnica escolhida. 
Em um desses estudos, após 5 anos de seguimento media-
no, a taxa de controle local no grupo de mulheres tratadas 
com IMRT e RT convencional foi de 98,6% e 97,4%, respec-
tivamente (p=0,36), e a sobrevida global em 5 anos foi de 
92,5% e 91,7%, respectivamente (p=0,88)17(A). 
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Recomendação 
Quando comparada com as técnicas de radioterapia con-
vencional ou conformada da mama, a IMRT apresenta 
benefícios dosimétricos, de toxicidade e de qualidade de 
vida, não prejudicando o controle local e a sobrevida glo-
bal das pacientes.

APÊNDICE 1 
Estratégia de busca Medline 
(Breast Neoplasms [Mesh] OR Breast Neoplasm OR Neo-
plasm, Breast OR Neoplasms, Breast OR Tumors, Breast 
OR Breast Tumors OR Breast Tumor OR Tumor, Breast 
OR Mammary Carcinoma, Human OR Carcinoma, Hu-
man Mammary OR Carcinomas, Human Mammary OR 
Human Mammary Carcinomas OR Mammary Carcino-
mas, Human OR Human Mammary Carcinoma OR Mam-
mary Neoplasms, Human OR Human Mammary Neo-
plasm OR Human Mammary Neoplasms OR Neoplasm, 
Human Mammary OR Neoplasms, Human Mammary OR 
Mammary Neoplasm, Human OR Breast Cancer OR Can-
cer, Breast OR Cancer of the Breast OR Cancer of Breast) 
AND (Radiotherapy, Intensity-Modulated [Mesh] OR In-
tensity-Modulated Radiotherapies OR Intensity-Modula-
ted Radiotherapy OR Radiotherapies, Intensity-Modula-
ted OR Radiotherapy, Intensity Modulated OR IMRT OR 
Volumetric-Modulated Arc Therapy OR Arc Therapies, Vo-
lumetric-Modulated OR Arc Therapy, Volumetric-Modu-
lated OR Therapies, Volumetric-Modulated Arc OR The-
rapy, Volumetric-Modulated Arc OR Volumetric Modulated 
Arc Therapy OR Volumetric-Modulated Arc Therapies OR 
Intensity-Modulated Arc Therapy OR Arc Therapies, In-
tensity-Modulated OR Arc Therapy, Intensity-Modulated 
OR Intensity Modulated Arc Therapy OR Intensity-Mo-
dulated Arc Therapies OR Therapies, Intensity-Modula-
ted Arc OR Therapy, Intensity-Modulated Arc OR Helical 
Tomotherapy OR Helical Tomotherapies OR Tomothera-
pies, Helical OR Tomotherapy, Helical) AND (Radiothe-
rapy, Conformal [Mesh] OR Conformal Radiotherapies 
OR Radiotherapies, Conformal OR Conformal Radiothe-
rapy OR Radiotherapy Planning, Computer-Assisted OR 
Radiotherapy Dosage OR Radiotherapy Planning, Com-
puter-Assisted OR “3D radiotherapy” OR “tridimensio-
nal radiotherapy” OR “3D RT” OR “3DRT” OR “3DCRT” 
OR “CRT” OR “3D-CRT”) OR (Conventional radiothe-
rapy OR “2D radiotherapy” OR “2D RT” OR “2DRT” OR 

“2D-CRT OR “standard radiotherapy” OR “two-dimensio-
nal radiotherapy”).

Outras diretrizes em www.projetodiretrizes.org.br

http://www.inca.gov.br/estimativa/2012/index.asp?ID=5.
http://www.projetodiretrizes.org.br/
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O Projeto Diretrizes, iniciativa da Associação Médica Brasileira, tem por objetivo conciliar informações da área médica, a fim de pa-

dronizar condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada de decisão do médico.

As informações contidas neste projeto devem ser submetidas à avaliação e à crítica do médico, responsável pela conduta a ser seguida, 

diante da realidade e do estado clínico de cada paciente.

DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE 
EVIDÊNCIA 
Para elaboração desta diretriz, foi consultada a base eletrô-
nica primária Medline (1966 a 2012) via PubMed. A bus-
ca de evidências partiu de cenários clínicos reais e utilizou 
os descritores MeSH: “stress fractures”, “foot”, “ankle”, “athle-

tes”, “professional”, “military recruit”, “immobilization”, “phy-

siotherapy”, “rest”, “rehabilitation”, “conventional treatment”, 
“surgery treatment”. Os artigos foram selecionados por espe-
cialistas em ortopedia, após avaliação crítica da força de 
evidência cientíica, sendo utilizadas as publicações de 
maior força para as recomendações. As diretrizes foram de-
senvolvidas a partir de discussão com o grupo elaborador. 
Todo o texto foi revisado por um grupo especializado em 
diretrizes clínicas baseadas em evidências.

GRAUS DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE 
EVIDÊNCIA 
A. Estudos experimentais ou observacionais de melhor 
consistência.
B. Estudos experimentais ou observacionais de menor 
consistência.
C. Relatos de casos (estudos não controlados).
D. Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em 
consensos, estudos isiológicos ou modelos animais.

OBJETIVO 
Esta diretriz tem como público-alvo ortopedistas, isia-
tras e médicos do esporte, a im de que possam orientar 
o diagnóstico e o tratamento dos atletas com fratura por 
estresse no pé e no tornozelo.

INTRODUÇÃO  
A fratura por estresse foi descrita pela primeira vez em 1855 
por Breihaupt, entre soldados que referiam dor e edema plan-
tar após longas marchas.1 Já nos atletas, a primeira descrição 
clínica se deve a Devas, em 1958, baseada somente nos resul-
tados de radiograias simples.2 Lesões por esforço são comuns 

entre os atletas e os recrutas militares, respondendo por apro-
ximadamente 10% de todas as lesões ortopédicas.3 

É deinida como solução de continuidade parcial ou 
completa de um osso, como consequência de cargas ex-
cessivas e repetitivas, em intensidade submáxima, resul-
tando em maior reabsorção frente a uma formação insu-
iciente de tecido ósseo.1 

Embora as fraturas por estresse possam acometer todo 
tipo de osso, elas são mais comuns em ossos que supor-
tam o peso corporal, especialmente os dos membros in-
feriores (tíbia, 49%; ossos do tarso, 25%; metatarsos, 9%).3 
Estudos com corredores revelam maior incidência de fra-
turas por estresse na tíbia, seguida de metatarsos, fíbula, 
fêmur e navicular.4,5 

Os locais das fraturas de estresse variam de esporte 
para esporte. Corredores podem desenvolver fratura por 
estresse de maléolo medial, extremidade distal da fíbula, 
calcâneo, metatarsos menores e sesamoide medial. Bai-
larinos clássicos, ginastas aeróbicos, tenistas e atletas de 
voleibol apresentam fraturas por estresse principalmen-
te no osso navicular e nos sesamoides. Já nos atletas de 
basquetebol, predominam fraturas por estresse em ma-
léolo medial, navicular e metatarsos, enquanto nos atle-
tas de futebol, metatarsos menores.6-8

Do ponto de vista biomecânico, as fraturas por fadiga 
resultam de ação muscular especíica, cíclica e repetitiva até 
sua exaustão, com transmissão de carga para o osso exce-
dendo sua capacidade de adaptação.8,9 As forças de tração 
e de compressão estimulam a transformação óssea, segun-
do a lei de Wolff, isto é, as forças de compressão promo-
vem a atividade osteoblástica e a deposição óssea, levando 
ao fortalecimento das estruturas ósseas, conforme a car-
ga aplicada, enquanto as forças de tração levam ao proces-
so inverso de reabsorção óssea, ao estimular a atividade os-
teoclástica. Como resultado, a grande maioria das fraturas 
por estresse está localizada nas áreas de tração.4,5,8
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QUANDO SUSPEITAR DE UMA FRATURA POR 
ESTRESSE NO PÉ? 
A suspeita da lesão baseia-se nos dados da história, no 
exame físico geral e no exame físico ortopédico. É impor-
tante estabelecer a relação do início do quadro doloroso 
com a atividade física, geralmente realizada de forma re-
petitiva, com a mudança abrupta do volume de treina-
mento e a presença de fatores de risco8,10,11(D). 

Inicialmente, a dor surge ao inal dos exercícios e inten-
siica-se ao longo das semanas, podendo ocorrer durante 
toda a atividade e ser constante à deambulação. A dor pio-
ra e transforma o treinamento em sofrimento. Os treinos 
tornam-se cada vez mais dolorosos e difíceis de serem con-
tinuados. Mesmo após alguns dias de repouso, o retorno 
precoce das atividades leva ao reaparecimento da dor4-6,8(D).

Recomendação 
A fratura por estresse no pé do atleta deve ser suspeitada 
na presença de dor insidiosa no membro associada ao au-
mento da intensidade do exercício físico.

QUAL EXAME COMPLEMENTAR DEVE SER 
SOLICITADO PARA O DIAGNÓSTICO? 
Após história e exame clínico, tem-se utilizado para au-
xílio diagnóstico radiograia simples, cintilograia óssea, 
tomografia computadorizada (TC) e ressonância mag-
nética (RM)8,10(D). Recomenda-se que a investigação diag-
nóstica se inicie pela radiograia simples, apesar da baixa 
sensibilidade11(D). Em casos mais avançados, linhas de fra-
tura cortical ou medular, osteopenia regional, esclerose e 
formação de calo podem ser notadas. Infelizmente, as ra-
diograias são inicialmente negativas em até 70% das fratu-
ras de estresse e não podem mostrar evidência de lesão por 
2 a 4 semanas após o início dos sintomas12(C)13(B). 

Ruptura do córtex ósseo e evidência de periostite ge-
ralmente podem ser demonstradas por meio de TC. A 
sensibilidade da TC é mais elevada do que a da radio-
graia; no entanto, comparada com a cintilograia ós-
sea ou a RM, a sensibilidade para evidenciar fraturas de 
estresse é baixa, o que resulta em elevada taxa de falsos-

-negativos14(C). Por causa da alta incidência de falsos-ne-
gativos nas radiograias no início do curso de fraturas por 
estresse, diagnóstico por imagem adicional é, muitas ve-
zes, necessário. Cintilograia óssea tem sido, tradicional-
mente, o teste de escolha nessa situação, mas está sendo 
suplantada pela RM15,16(B). Apesar de ser sensível, a cin-
tilograia óssea não é especíica e pode produzir resulta-
dos falsos-positivos entre 13 e 24%12(C).

A RM tem inúmeras vantagens práticas sobre a cinti-
lograia. Ela fornece resolução anatômica precisa, pode di-

ferenciar entre uma reação de estresse e fratura por estres-
se, além de ser um exame não invasivo, multiplanar e que 
não utiliza radiação. É mais sensível e especíica, propor-
ciona mais informações e é capaz de detectar alterações 
ósseas pré-radiográicas. Como desvantagens, podem-se 
salientar o custo mais elevado, as contraindicações relati-
vas aos pacientes claustrofóbicos e aos portadores de im-
plantes ou materiais cirúrgicos metálicos12(C).

Seguimento com imagem de TC ou RM também pode 
ser útil para monitorar a cicatrização das fraturas de es-
tresse e determinar se há atraso na cicatrização que pos-
sa requerer intervenção cirúrgica6(D).

Recomendação 
Após a suspeita da fratura por estresse, deve ser solicita-
da radiograia simples do local da queixa álgica, sendo, 
na maioria dos casos, diagnosticada por meio de exame 
de imagem mais sensível e especíico (RM).

QUAIS FATORES FAVORECEM A FRATURA POR 
ESTRESSE? 
Diversos são os fatores que contribuem para a patogênese 
da doença, podendo ser classiicados em dois subtipos: ex-
trínsecos e intrínsecos. Em geral, os fatores extrínsecos es-
tão relacionados ao tipo e ao ritmo de treinamento, ao uso 
de calçados e equipamentos esportivos inadequados, ao 
condicionamento físico precário, ao local de treinamento, 
à temperatura do ambiente e ao tempo de reabilitação in-
suiciente das lesões pregressas. Já os fatores intrínsecos 
incluem idade, sexo, raça, densidade e estrutura ósseas, 
equilíbrios hormonal, menstrual, metabólico e nutricio-
nal, ritmo de sono e doenças do colágeno4,5,8(D)17,18(C). 

Os estudos prospectivos e retrospectivos mostram 
maior incidência entre os brancos. Se comparados a indi-
víduos afrodescendentes norte-americanos e hispânicos, 
os indivíduos brancos são mais suscetíveis às fraturas por 
estresse19(D). O mesmo ocorre com a idade: indivíduos 
mais velhos apresentam maior incidência destas7(B). As 
fraturas por estresse são menos comuns em crianças do 
que em adolescentes e adultos20(D). Com relação ao sexo, 
alguns estudos revelam que as mulheres militares apre-
sentam incidência 5 a 10 vezes maior que os homens7(B). 

Quanto aos fatores genéticos, estudos em recrutas 
militares gêmeos idênticos, submetidos ao mesmo trata-
mento em quantidade, duração e intensidade, mostrou 
que tal tratamento provocou fratura por fadiga em os-
sos metatarsais em ambos7(B).

Quanto aos fatores biomecânicos, foram observados 
o elevado arco longitudinal do pé, a diferença de compri-
mento dos membros inferiores e um acentuado pé varo 
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associados a múltiplas fraturas de estresse21,22(B)17,18,23(C). 
O pé cavo varo recentemente foi ganhando mais aten-
ção como um fator de risco signiicativo para as diver-
sas condições de uso excessivo e, especialmente, fraturas 
de estresse. Essa forma do pé é conhecida por ser relati-
vamente rígida, com uma fraca capacidade de atenuação 
do choque24,25(C). Os pés supinados e subpronados es-
tão associados a um aumento signiicativo do risco de 
lesão de esforço26(B).

Recomendação 
Na suspeita da fratura por estresse, devem ser pesquisa-
dos fatores intrínsecos e extrínsecos que favorecem a ocor-
rência da lesão. Essa investigação auxilia no diagnóstico 
e no tratamento.

QUAIS SÃO OS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS? 
As principais doenças que devem ser descartadas são as de-
correntes do esforço repetitivo e excessivo, que acometem 
partes moles que circundam a área óssea afetada, por exem-
plo: lesões musculares, bursites, tendinopatias, canelites, 
infecções, neoplasias e síndrome compartimental27(C)28(B).

A TRÍADE DA MULHER ATLETA AFETA A FRATURA 
POR ESTRESSE? 
As atletas do sexo feminino são mais propensas a desen-
volver fratura por estresse17(C). O crescente aumento des-
ta patologia entre as mulheres atletas se relaciona aos fa-
tores que caracterizam a tríade da mulher atleta: distúrbios 
alimentares, distúrbios menstruais e baixa densidade 
óssea4,5,8(D). Foi observada maior prevalência dos distúr-
bios alimentares (como bulimia, anorexia nervosa, inges-
ta de laxativos e diuréticos) nas mulheres atletas29(D). As 
irregularidades do ciclo menstrual (estados de hipoestro-
genismo) correlacionam-se com perda óssea prematura, 
diminuição da mineralização do osteoide e, consequen-
temente, com a prevalência das fraturas por estresse no 
sexo feminino19(D). 

COMO SE TRATA A FRATURA POR ESTRESSE? 
O tratamento das fraturas por estresse varia de acordo 
com algumas características da fratura, como localização, 
tipo e tempo de evolução. Pode-se estabelecer um plane-
jamento geral e dividi-lo em duas fases: a fase I, ou de re-
pouso modiicado, caracteriza-se pelo controle da dor me-
diante o uso de anti-inlamatórios, métodos isioterápicos 
de analgesia e cinesioterapia, descarga de peso permitida 
nas atividades diárias e manutenção da condição aeróbi-
ca sem provocar respostas de estresse anormais no seg-
mento afetado. Atividades como pedalar, nadar ou cor-

rer dentro d’água são alternativas para a manutenção do 
condicionamento físico do atleta.

Já a fase II se inicia a partir do momento em que o 
atleta não apresenta mais queixas de dor, o que ocorre ge-
ralmente dentro de 10 a 14 dias do início dos sintomas. 
Baseia-se na correção de fatores intrínsecos e extrínsecos 
e no retorno gradual ao esporte3(D).

A maioria das fraturas de estresse pode ser tratada 
conservadoramente. Isso implica imobilização em uma 
bota e sem sustentação de peso até que os sintomas te-
nham desaparecido, geralmente por cerca de 6 a 8 sema-
nas. Atividades de impacto são evitadas, mas treino de bai-
xo impacto, como natação, ciclismo e máquinas elípticas, 
podem ser continuados para manter o condicionamento 
aeróbico. Exame físico frequente é útil na identiicação de 
resolução dos sintomas. Considerações nutricionais são 
importantes, porque deiciências alimentares podem con-
tribuir para o desenvolvimento de fratura de esforço. Da-
dos recentes recomendam tratamento cirúrgico precoce 
de fraturas de alto risco de estresse no atleta de elite, por 
causa do alto risco de deslocamento e não consolidação; 
tratamento cirúrgico precoce é também associado a um 
retorno mais rápido ao esporte22(B)30,31(C)32(D).

A eletroestimulação também tem sido utilizada para 
o tratamento das fraturas por estresse com resultados 
satisfatórios33(C).

Recomendação 
O tratamento da fratura por estresse no pé e no tornoze-
lo de atletas é, na maioria dos casos, conservadora, por 
meio de medidas analgésicas, repouso relativo, suspen-
são da carga, imobilização do membro, manutenção do 
condicionamento físico com exercício de baixo impacto 
e correção dos fatores de risco.

 
QUAIS SÃO AS INDICAÇÕES DO TRATAMENTO 
CIRÚRGICO? 
Apesar da maior conscientização da lesão, o tratamento 
das fraturas por estresse no pé e no tornozelo continua 
a ser particularmente um assunto problemático, incluin-
do as do osso navicular, 5º metatarso e maléolo medial. 
Essas lesões, muitas vezes, não são diagnosticadas e po-
dem ocorrer em uma frequência maior do que se obser-
va. Por exemplo, o osso navicular está em risco de cicatri-
zação demorada por causa de áreas de suprimento 
sanguíneo pobre, e fraturas por estresse do maléolo me-
dial têm alta incidência de deslocamento e falta de con-
solidação. Essas lesões, frequentemente, necessitam de 
estabilização cirúrgica8,34(D). 



FRATURA POR ESTRESSE NO PÉ E NO TORNOZELO DE ATLETAS 

REV ASSOC MED BRAS 2014; 60(6):512-517 515

relatos de intervenção cirúrgica para o tratamento das 
fraturas por estresse no maléolo medial. A presença de 
uma linha de fratura radiograicamente detectável, sobre-
tudo em um atleta de alto nível, ou o desvio da fratura é 
relatado como uma indicação para intervenção cirúrgi-
ca. O tratamento cirúrgico consiste de redução fechada 
ou aberta e ixação interna com parafusos22(B)51(C). Os 
autores destas diretrizes acreditam que não há relatos 
na literatura de ixação cirúrgica de fraturas distais de 
estresse ibulares.

Recomendação 
O tratamento cirúrgico é indicado nos casos em que a fra-
tura ocorre na zona de tração, local mais propenso a ocor-
rer retardo de consolidação, pseudartrose ou refratura. 

COMO PREVENIR AS FRATURAS POR ESTRESSE 
NOS ATLETAS? 
A melhor maneira de se tratar fratura por estresse é a pre-
venção. Cabe ao médico assistente conhecer muito bem 
o seu atleta, procurando detectar os fatores intrínsecos e 
extrínsecos coadjuvantes das lesões causadas pelos mi-
crotraumas de repetição, e corrigi-las10(D).

A prevenção de lesões e o prognóstico têm particular 
importância para o atleta competitivo, porque o objetivo 
não é simplesmente voltar à participação, mas executar a 
atividade em um nível elevado, evitando consequências a 
longo prazo. Estratégias de prevenção de lesões e progra-
mas são uma parte vital da educação e formação de atle-
tas em todos os níveis52(C).

É importante educar os atletas sobre o fato de a dor 
contínua com duração de 3 semanas ser um sinal de alerta 
para o corpo, e que o diagnóstico precoce conduz a uma 
recuperação mais rápida53(B).

Modiicações nos tênis e na superfície de prática de 
treino podem auxiliar na redução do número e da gra-
vidade das lesões em relação ao pé e ao tornozelo nos 
atletas34(D).

O calçado desgastado pode ter papel no aumento das 
taxas de lesão. Uso de sapatos leves e lexíveis com menos 
apoio no mediopé pode colocar o atleta em risco, porque 
oferecem menos proteção contra as forças potencialmen-
te prejudiciais no pé54(A). 

Uma revisão Cochrane em 1999 declarou que “a utili-
zação de inserções de amortecimento em calçados prova-
velmente reduz a incidência de fraturas por estresse nos 
militares”55(A). Outra revisão Cochrane encontrou evi-
dências de que órteses feitas sob medida foram eicazes 
no tratamento da dor em pés cavos56(A). 

Fraturas por estresse no osso navicular, muitas ve-
zes, são difíceis de diagnosticar. Se não tratadas, podem 
resultar em artrose e retardo de consolidação35-37(C)38(B). 
Uma grande série de fraturas por estresse no osso navicu-
lar pode mostrar diferenças em resultados dos tratamen-
tos cirúrgico e não cirúrgico para os vários tipos de lesões. 
Haja vista que dados publicados revelam alta ocorrência 
de atraso de consolidação, deve ser dada importância ao 
tratamento operatório imediato, principalmente quando 
a fratura se estende ao corpo navicular ou até a segunda 
cortical do navicular39(B). O tratamento cirúrgico con-
siste na ixação percutânea com parafuso, com ou sem 
exposição do local da fratura. Geralmente, enxerto ós-
seo é reservado para fraturas crônicas e atraso de conso-
lidação ou pseudartroses37(C). São usados parafusos de 
compressão sólidos ou canulados de 4 mm parcialmen-
te rosqueados32(D).

Uma fratura de estresse na diáfise do 5º metatar-
so é deinida como fratura de esforço na zona proximal 
do osso, imediatamente distal à área anatômica da fratu-
ra de Jones40(C)41(B). Essas fraturas ocorrem frequente-
mente em atletas e estão incluídas no grupo de “alto ris-
co”, por causa da diiculdade em conseguir consolidação 
e da alta taxa de pseudartrose e refraturas. Essas fraturas 
podem ter um tempo de cura prolongado, de 21 meses, e 
a pseudartrose pode se desenvolver em até 25% dos trata-
dos conservadoramente40,42(C). Por isso, muitos autores at-
ualmente favorecem intervenção cirúrgica para esses casos, 
especialmente em atletas8,32,43(D)42(C). Comparado com o 
tratamento conservador, o tratamento cirúrgico oferece cic-
atrização mais rápida, menor tempo de retorno à plena ativ-
idade esportiva e menor taxa de complicações44(C). 

Vários métodos de tratamento cirúrgico [enxertia 
óssea23,40(C), banda de tensão20(D) e parafuso intramedu-
lar] têm sido propostos. Fixação com parafuso intramedular 
é o método recomendado para o tratamento de fraturas de 
estresse pela maioria dos autores na literatura42,45(C)46,47(B). 
A técnica híbrida (ixação com parafuso intramedular as-
sociada a enxerto ósseo esponjoso autólogo) parece ser 
um tratamento razoável para a fixação intramedular 
primária23(C)48(D). Uma recente revisão sistemática49(B) con-
cluiu que a ixação intramedular com parafusos promove 
uma união bem-sucedida em todos os tipos de fraturas de 
Jones quando comparada aos tratamentos não cirúrgicos.

O tratamento das fraturas por estresse do maléolo me-
dial e da extremidade distal da fíbula depende de vários  
fatores. A presença de uma linha de fratura, de fratura 
desviada e a participação atlética nas temporadas podem 
inluenciar as decisões de tratamento50(D). Há inúmeros 
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Tênis de corrida com palmilha neutra tem recente-
mente demonstrado redução estatisticamente signiica-
tiva na pressão plantar em atletas com os pés cavos57(A).

Quanto à refratura, é bem sabido que o retorno pre-
coce ao esporte é um risco importante e, assim, o atleta 
deve ser avisado sobre a complicação45,58(C). Em atletas 
de alto nível, TC ou RM devem ser consideradas antes do 
retorno ao treinamento, para evitar refratura58(C).

Recomendação 
A prevenção da fratura por estresse no atleta baseia-se em 
adequada relação médico-paciente, a im de identiicar as 
características do atleta, corrigir os fatores de risco e orien-
tá-lo quanto aos sintomas e à importância do tratamen-
to correto para evitar novas fraturas. 

QUANDO RETORNAR AO ESPORTE? 
A tomada de decisão sobre voltar a praticar o esporte ba-
seia-se no local da lesão e em seu potencial para a cura e 
o risco de complicação signiicativa59(D). É útil dividir le-
sões por esforço em baixo e alto grau. Essa simpliicação 
fornece avaliação aproximada do tempo de cicatrização 
e alta coniabilidade36(C)8,60(D). 

O tempo de cicatrização é deinido como aquele neces-
sário para voltar à atividade total sem quaisquer sintomas. 
Esse tempo foi signiicativamente maior nas cintilogra-
ias com lesões de estresse de alto grau quando compara-
do com lesões de baixo grau. Essa graduação de lesão de 
estresse fornecida pela cintilograia foi um indicador sig-
niicativo para o tempo até a recuperação completa28(B). 

Fraturas de estresse de baixo risco geralmente curam 
quando o atleta está limitado à atividade sem dor, duran-
te 4 a 8 semanas. Esse período de cicatrização é um mo-
mento ideal para avaliar os fatores de risco modiicáveis 
que possam diminuir a chance de lesões recorrentes. Au-
mento gradual das atividades de vida diária deve começar 
após o atleta estar livre de dores e sem lesão no local61(D). 
No estudo de Arendt e Grifith62(D), voltar à plena ativida-
de após lesões por esforço iniciais (3,3 a 5,5 semanas) foi 
signiicativamente mais rápido do que para lesões mais 
graves (11,4 a 14,3 semanas).

Para as fraturas de estresse no osso navicular, o tem-
po de retorno às atividades esportivas e às condições para 
voltar às competições gira em torno de 4 meses39(B). Khan 
et al.38(B) relataram o tempo de retorno à plena atividade  
de 55 pacientes com fraturas de estresse do navicular tra-
tados conservadoramente. Tratamento de 6 semanas sem 
suportar peso permitiu que 86% deles voltassem à plena 
atividade em um período médio de 5,6 meses após a lesão. 

Considerações quanto ao retorno ao treino para os 
atletas que têm fraturas de estresse de alto risco são mais 
difíceis do que para fraturas de baixo risco. Em geral, o 
retorno deve ser recomendado somente após tratamento 
adequado e a cura completa da lesão, visto que fraturas 
de alto risco têm complicações mais frequentes, como o 
retardo de consolidação e a refratura8,59(D). 

Recomendação 
O retorno à prática esportiva deve ser realizado de forma 
gradual após a consolidação da fratura, o que depende 
do grau e da localização da fratura, sendo necessário um 
tempo maior de repouso nas fraturas classiicadas como 
de alto risco. 

Outras diretrizes em www.projetodiretrizes.org.br
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Giant sclerosing papilloma mimicking locally advanced breast 
carcinoma
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The patient was a 54-year-old Brazilian woman presen-
ting a progressive mass in the right breast. The clinical 
exam showed a 9 x 8 cm tumor and a hardened axillary 
lymph node. It was clinically considered a T3N1M0 breast 
tumor (Figure 1A). Mammography showed multiple oval 
formations, occupying the whole breast (Figure 2A). Ul-
trasonography showed the presence of multiple cysts, 
many of which containing vegetating lesions with inten-
se vascular low (Figure 2B) and absence of axillary lesion. 
Magnetic resonance imaging showed multiple oval cysts 
associated with vegetative lesions, a 4.7cm iniltrative area 
near the pectoral muscle (Figure 2C), and normal enlar-
ged lymph node. As indings highly suspicious of malig-
nancy were noted, radiological staging was performed. 
Abdominal ultrasound, bones scan and thoracic radio-
graphy showed absence of metastatic disease.

FIGURE 1 Clinical exam. (A) lump in right breast; (B) marked area 

showing clinical localization; (C) open biopsy.

FIGURE 2 Radiologic indings. (A) Mammography: multiple 

round image in the whole right breast; (B) breast ultrasound: cystic 

mass with intense vascular low; (C) MRI indings: iniltrative solid 

mass with intense early enhancement and washout kinetic curve 

associated with multiple cysts occupying the right breast.
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The core biopsy showed a benign complex papillary le-
sion. Since the radiologic and pathologic divergence did not 
allow a deinitive diagnosis of malignancy, an ultrasound-gui-
ded stereotactic needle biopsy was scheduled. The open biopsy 
was performed in a vegetative intracystic lesion (Figures 1B 
and 1C) and pathologic indings showed a papillary neopla-
sia with atypical cells. Due to atypical indings and the neces-
sity to evaluate the whole lesion,1-4 the patient underwent a 
simple mastectomy with sentinel lymph node dissection. No 
reconstructive surgery was considered because of the lesion 
size and tumor characteristics. The macroscopic assessment 
showed a 7.5 x 6.0 cm solid-cyst lesion, with a 3.8 cm solid 
component (Figure 3A). The microscopy revealed a sclerosing 
papilloma harboring ductal carcinoma in situ in about 30% of 
the lesion (Figures 3B and 3C), with free margins and absen-
ce of lymph node metastasis. Immunohistochemistry for 
myoepithelial cells was performed in order to exclude foci of 
invasion in the periphery of the lesion (Figure 3D).

FIGURE 3 Pathologic indings. Macroscopic inding: (A) Gross 

examination showed a large solid-cystic tumor.  Microscopic indings: 

(B) papillary neoplasia with sclerotic stroma (HE, 40x); (C) areas 

containing carcinoma in situ (HE, 200x); (D) Immunohistochemistry 

positive for myoepithelial cells (Calponin, 200x).

Mammary extensive papillomatous lesions represent 
a clinical challenge, especially when observing a highly sus-
picious malignant tumor based on clinical and radiologi-
cal indings.5 As core biopsy showed a benign lesion, an 
open biopsy in the vegetative intracystic lesion was perfor-
med to improve material sampling. So, when a deinitive 
diagnosis of malignancy cannot be done because of discor-
dant indings, sampling limitations of a core biopsy5 or 
open biopsy, or limited sensibility of breast images,5,6 re-
section of the entire lesion is mandatory1-4,6 due to high as-
sociation with malignancy.1,2,4 The open biopsy was an at-
tempt to improve the pathological results that were 
hindered by limitation of diagnostic procedures and dis-
cordant indings. Also, the indication for diagnostic mas-
tectomy,7 as seen in this case, is a fact that must be tho-
roughly discussed with the patient. 
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Métodos e técnicas empregadas na terapia gênica são revisados em paralelo a 
conlitos éticos pertinentes. Intervenções clínicas com base em técnicas de tera-
pia gênica são usadas preferencialmente em vetores para o transporte de genes 
terapêuticos; porém, pouco se sabe sobre os possíveis riscos e danos para o pa-
ciente, sendo necessário atender cuidadosamente às complicações clínicas resul-
tantes, bem como à segurança. Apesar dos avanços cientíicos e tecnológicos re-
lacionados à terapia gênica, ainda há muitas incertezas sobre os efeitos colaterais 
do uso dessa terapia. Além disso, é necessário, acima de tudo, compreender os 
princípios da bioética como uma ética da ciência para com a responsabilidade 
socioecológica, a im de priorizar a saúde e o bem-estar do homem e da nature-
za, utilizando adequadamente recursos naturais e tecnologia. Portanto, é difícil 
airmar qual é o rendimento real, bem como os resultados do aumento da gené-
tica inserida no organismo e as implicações éticas.

Palavras-chave: técnicas de transferência genética; terapia gênica; bioética; éti-
ca clínica.

INTRODUÇÃO 
O primeiro trabalho cientíico sobre a permuta gênica foi 
descrito em 1944 e envolveu duas linhagens de cepas de 
Pneumococcus, sendo uma delas patogênica e outra não 
patogênica.1 No entanto, a estrutura tridimensional do 
DNA foi elucidada somente na década de 1950, permi-
tindo o surgimento do que hoje conhecemos como enge-
nharia genética. Desde então, viu-se a possibilidade do 
uso de genes ou fragmentos destes para diferentes pro-
pósitos cientíicos.2

Cerca de 10 anos mais tarde, em 1963, surgiu a ideia 
de antecipar, in vitro, o cultivo de células germinativas ma-
nipuladas geneticamente, a im de obter o controle dire-
to dessas células por meio de seleção e integração de ge-
nes desejados em cromossomos humanos.3 Desde então, 
iniciaram-se inúmeros delineamentos experimentais com 
o objetivo de estabelecer metodologias seguras para a in-
serção de genes saudáveis em células defeituosas. A pri-
meira correção genética bem-sucedida em células de ma-
mífero in vitro ocorreu em 1977 e utilizou um vetor viral 

como veículo de transporte do material genético.4 Já o 
primeiro ensaio clínico de terapia gênica humana foi rea-
lizado somente em 1989, utilizando um vetor viral em 5 
pacientes com melanoma metastático.5 Esse estudo pio-
neiro estabeleceu uma série de delineamentos experimen-
tais importantes para futuras intervenções clínicas de 
transferência de genes.

Tal metodologia impulsionou, nas décadas subse-
quentes, intensas pesquisas na tentativa de otimizar ve-
tores virais para inserção de DNA terapêutico e, em con-
sequência dessa ação, sobreveio a possibilidade de 
aplicações clínicas em seres humanos.6-8 A escolha de ve-
tores virais se deu porque esses seres são capazes de reco-
nhecer o núcleo celular e iniltrar-se nele naturalmente, 
e, por conseguinte, transferir o DNA terapêutico à célu-
la hospedeira.9

Ademais, com o advento do sequenciamento do genoma 
humano e o desenvolvimento de novas ferramentas compu-
tacionais para comparação de genes, viu-se a possibilidade  
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de diagnosticar praticamente todas as doenças humanas re-
lacionadas a defeitos genéticos. Assim, a terapia gênica apre-
senta-se, atualmente, como a mais eiciente e promissora 
ferramenta clínica disponível, sendo capaz de predizer com 
alta eiciência a probabilidade de ocorrer uma doença em 
um indivíduo, bem como de curá-lo.10

De modo geral, a terapia gênica pode ser organizada 
de acordo com seu alvo celular, sendo considerada somá-
tica quando o alvo são apenas células somáticas.11 Nesse 
contexto, tal método terapêutico pode ser também consi-
derado um sistema ex vivo, pois necessita de incisão prévia, 
por meio de biópsia de amostras de tecidos ou de células 
do paciente, e, posteriormente, de reimplante após as cé-
lulas serem reprogramadas geneticamente, permitindo a 
correta síntese de produtos gênicos desejados.12 Outro mé-
todo muito utilizado são as linhagens de células germina-
tivas; depois de elas serem coletadas, os genes de interesse 
são reprogramados e as novas características são perpetua-
das para as gerações futuras de células do paciente.13

Além da aplicação ex vivo, desenvolveu-se também o 
método in vivo da terapia gênica, baseado na interferên-
cia de RNAm (RNAi). Os relatos cientíicos sobre RNAi 
datam de 1998, sendo identiicado, inicialmente, no ne-
matódeo Caenorhabditis elegans.14 Desde então, tem sido 
identiicado esse mecanismo em muitas espécies,15,16 em 
todos os ilos eucariontes.17

O termo RNAi refere-se a um conjunto de pequenas 
sequências de RNA de itas duplas (double-stranded RNA – 
dsRNA), de tamanho entre 21 e 28 nucleotídeos, capazes 
de inibir a expressão de sequências-alvo de RNA mensa-
geiro (RNAm) com elevada especiicidade.18,19 Após a des-
coberta dessas moléculas, viu-se a possibilidade do uso 
dessas sequências como uma nova abordagem terapêuti-
ca, especialmente para o homem.20 Como tal, a terapia 
gênica baseada em RNAi representa, hoje, a mais avança-
da forma de intervenção em doenças de etiologia genéti-
ca, dentre os métodos utilizados na terapia gênica com 
resultados muito promissores.21-23 No entanto, é neces-
sário atentar cuidadosamente para as complicações clí-
nicas advindas,24 bem como para os testes de certiicação 
de segurança. Ensaios clínicos humanos fundamentados 
na terapia gênica são previamente realizados em mode-
los animais e, algumas vezes, não há correlação concreta 
entre os modelos animais utilizados e as condições isio-
lógicas e bioquímicas humanas.24

Apesar dos avanços cientíicos e tecnológicos relacio-
nados à terapia gênica, ainda há muitas imprecisões so-
bre os efeitos colaterais do seu uso. Além disso, alguns 
efeitos – incluindo a expressão, em longo prazo, dos ge-
nes introduzidos, a falta de controle dessa expressão e a 

alteração genética das células germinativas – são hoje ig-
norados.25 Ademais, não há dúvidas de que o principal 
problema a ser contornado, atualmente, é a elevada ca-
pacidade imunogênica dos vetores virais introduzidos no 
paciente,26,27 incluindo problemas relacionados a eicácia, 
toxicidade e resposta inlamatória.

Outros métodos de terapia gênica incluem a injeção 
de material genético diretamente no tecido-alvo.28 Uma 
variedade de nanopartículas naturais, sintéticas e inorgâ-
nicas, incluindo lipossomas, micelas, exossomos, políme-
ros sintéticos orgânicos, nanotubos de carbono, quantum 

dots, nanopartículas de ouro e outros têm sido conjuga-
dos a ácidos nucleicos e empregados na terapia gênica.29

Diante disso, o objetivo deste trabalho é apresentar 
os fundamentos da utilização da terapia gênica como prá-
tica de intervenção clínica sob a óptica da bioética, assim 
como suas implicações para o paciente.

QUESTÕES BIOÉTICAS E LEGAIS DA TERAPIA GÊNICA 
O sucesso da terapia gênica levou a uma explosão no de-
senvolvimento de vários estudos com perspectivas de uso 
terapêutico de genes. Logo após o dia 14 de abril de 2003, 
quando o mapeamento do genoma humano foi concluí-
do, viu-se a possibilidade de diagnosticar e tratar diver-
sas doenças de origem genética de forma precoce,30 por 
meio da terapia gênica. No entanto, essas descobertas de-
sencadearam uma série de polêmicas bioéticas sobre a se-
gurança da engenharia genética e a probabilidade de sua 
utilização para propósitos de eugenia.31

A terapia gênica é uma estratégia terapêutica carac-
terizada pela transferência de material genético com o 
objetivo de reorganizar o genoma de células-alvo, de modo 
a permitir a expressão do gene inserido ou inibir a expres-
são de um gene especíico.32 Dentre as metodologias apli-
cadas, destaca-se a do RNAi, muito utilizada em investi-
gação biomédica nos últimos anos,33 por sua relativa 
facilidade de manuseio.23

A qualidade de vida é um conceito que tem sido muito 
estudado nos últimos anos e integra diferentes áreas do co-
nhecimento, especialmente aquelas das ciências da saúde, 
como medicina, psicologia, biologia e outras. Nesse contex-
to, a medicina apresenta-se como principal mediador, a im 
de prevenir doenças e manter a saúde do paciente. Não se 
pode utilizar terapêutica ainda inacabada, como é o caso da 
terapia gênica atualmente, uma vez que ela ainda se encon-
tra em fase experimental.

Com os avanços da biotecnologia nas últimas décadas, 
têm inevitavelmente aumentado a responsabilidade clíni-
ca do médico e os debates sobre os métodos de interven-
ção por ele utilizados. É imprescindível a participação de 
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todos, de modo a contribuir com o seu ponto de vista so-
bre questões inerentes à bioética, visando à análise dos ris-
cos e dos benefícios esperados da terapia gênica. Portanto, 
hoje, para inserir-se nesse contexto e ajudar a orientar me-
lhores decisões, não bastam as normas éticas deontológi-
cas; são necessárias relexões pluralistas e interdisciplina-
res, focando sempre na dignidade humana.

Embora as vantagens do sequenciamento do genoma hu-
mano tenham sido amplamente aceitas, ainda existem preo-
cupações éticas quanto a tais vantagens,34 e vários problemas 
foram encontrados em protocolos clínicos, deixando claro 
que ainda há uma longa estrada a percorrer antes de se em-
pregar a tecnologia do RNAi na medicina moderna.31

Sob a óptica da bioética, o uso da terapia gênica pare-
ce estar intimamente relacionado a vários fatores negati-
vos. Dentre estes, podem ser citados: diiculdades econô-
micas,35 no que tange à distribuição de renda, conlitos 
sociais e políticos, bem como escassez de estudos avalian-
do os impactos do uso da terapia gênica sobre a saúde hu-
mana (impasses clínicos e legais).2,36,37

Ademais, o uso de alguns métodos, incluindo o RNAi, 
está associado à manipulação de vírus patogênicos, porém 
atenuados, como vetores transportadores. A proposta ini-
cial de utilizar vírus como veículos para transportar e in-
troduzir genes em um paciente parece ser muito simples; 
no entanto, alguns destes estão associados a doenças gra-
ves no homem, incluindo aqueles causadores de faringites, 
conjuntivites, leucemia e aids. O uso de vírus pertencentes 
à família lentivírus, como o HIV, parece muito perigoso, 
pois, com exceção de comunidades africanas, a população 
mundial não possui anticorpos contra esse patógeno.

De modo geral, o uso de terapias gênicas é um procedi-
mento novo, ainda em fase experimental e muito arriscado, 
visto que vários dos veículos virais utilizados contêm RNA 
como material genético e, consequentemente, podem sofrer 
mais facilmente recombinação gênica e tornar-se mais viru-
lentos. Do ponto de vista bioético, a aplicação da terapia gê-
nica baseada em RNAi apresenta como principal entrave o 
fato de que os vetores não virais mais seguros disponíveis 
no momento são ainda pouco eicientes ou têm aplicação 
muito limitada, sendo, portanto, necessários estudos ava-
liando os efeitos em modelos experimentais e em ensaios 
pré-clínicos, a im de validar o potencial de eicácia desse 
tipo de intervenção terapêutica. É preciso avaliar os benefí-
cios reais, bem como detectar riscos potenciais da aplicação 
de método terapêutico, de modo que sejam preservadas a 
segurança e a saúde humana, evitando problemas de saúde 
pública maiores do que os já existentes hoje.

A rapidez e a eicácia de alguns dos protocolos utiliza-
dos na terapia gênica não têm permitido muitas discussões 

cientíicas e jurídicas acerca da regulamentação experimen-
tal e da comercialização, tampouco dos efeitos, em longo 
prazo, dessa nova abordagem terapêutica.38 Desse modo, é 
imprescindível maior compreensão dos efeitos secundários 
advindos de ensaios clínicos, de modo a intervir, caso seja 
necessário. Portanto, são oportunos e indispensáveis novos 
delineamentos experimentais a im de determinar as falhas 
e os perigos sobrevindos do uso da terapia gênica antes de 
sua deliberação e, consequentemente, de sua aplicação como 
técnica de rotina em hospitais e centros de saúde.

Em 2008, foram realizados 118 ensaios clínicos uti-
lizando a terapia gênica como método de intervenção e, 
desde então, tem ocorrido um decréscimo desses experi-
mentos, provavelmente por conta de restrições temporá-
rias, falhas omitidas em protocolos utilizados ou mesmo 
por questões bioéticas. Nos últimos 4 anos, os experimen-
tos clínicos utilizando gene como mecanismo terapêuti-
co foram registrados em mais de 33 países, com represen-
tantes de todos os continentes, embora o americano seja 
responsável por mais de 50% dos ensaios em andamento 
atualmente. Vale lembrar que os números citados são su-
bestimados, em virtude da escassez de informações dis-
poníveis e, em alguns países, por omissão de dados.

No espaço jurídico mundial, a utilização de ensaios 
experimentais com inserção de partes intrínsecas de ani-
mais, plantas ou outros organismos, incluindo DNA, RNA 
e células-tronco, em humanos, sempre foi questionada, por 
conta de impasses, insegurança e, sobretudo, pelas conse-
quências do desenvolvimento das ciências biomédicas e da 
biotecnologia. Tal concepção é defendida tanto na esfera 
internacional como na constituição de vários países, além 
das leis infraconstitucionais sobre o assunto.

A grande maioria dos experimentos clínicos empregan-
do a terapia gênica, atualmente, é norteada para doenças 
cancerígenas (64,3%), com 1.223 ensaios; doenças hereditá-
rias monogenéticas (8,8%), com 1.667 ensaios; cardiopatias 
(8,3%), com 158 ensaios; doenças infecciosas (8%), com 153 
ensaios; doenças neurológicas (1,9%), com 36 ensaios; doen-
ças ópticas (1,5%), com 28 ensaios; doenças inlamatórias 
(0,7%), com 13 ensaios; e outros fatores negativos associa-
dos a distúrbios genéticos (6,5%), com 119 ensaios.

Nesse contexto, é preciso, sobretudo, entender os pre-
ceitos da bioética como ciência ética acordada com a res-
ponsabilidade socioecológica, de modo a priorizar a saú-
de e o bem-estar do homem e da natureza, e a utilizar de 
maneira apropriada os recursos naturais e tecnológicos. 
Entre os princípios fundamentais que regem a bioética e 
o biodireito, estão o respeito à vida, em todas as suas for-
mas e manifestações, e à qualidade do meio ambiente, de 
modo a garantir a manutenção da vida e dos processos 
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vitais, tendo por compromisso permanente a transparên-
cia e a divulgação de saberes que envolvem as ciências mé-
dicas e biológicas.

O direito sobre a utilização da terapia gênica é rara-
mente debatido nos meios cientíicos, visto que a utiliza-
ção desses ensaios clínicos tem grande resistência, apesar 
das inúmeras perspectivas de cura para diferentes doen-
ças. No entanto, tais perspectivas estão submersas em mé-
todos duvidosos, não sendo previsíveis os efeitos dos pro-
jetos ora estudados. Se, por um lado, o homem tem 
direito à vida e à saúde, segundo a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, por outro lado, indaga-se até 
que ponto se pode arriscar esse direito em nome de uma 
pesquisa cientíica ainda não acabada.

Como em outras áreas de investigação, a validação de 
novos métodos terapêuticos está intimamente relaciona-
da à realização de ensaios clínicos, sendo, portanto, neces-
sária a aprovação prévia por comitês de ética local, nacio-
nal e internacional. Alguns tipos de vetores adenovirais e 
retrovirais têm produzido efeitos adversos, alguns graves 
e outros fatais. A segurança parece ser o principal impas-
se para a aplicação desse tipo de intervenção clínica em 
hospitais e em centros de cuidados com a saúde pública, 
especialmente em regiões ou países subdesenvolvidos.

Não tão distante das novas possibilidades tecnológi-
cas aplicadas à medicina moderna, surgiram também inú-
meras questões envolvendo a moral e a ética com deba-
tes muito acirrados, especialmente sobre o modo de agir 
dos proissionais envolvidos, incluindo médicos e pesqui-
sadores, além de pacientes e demais pessoas envolvidas 
com os problemas da medicina e de saúde coletiva.

CONCLUSÃO 
As principais diiculdades enfrentadas por pesquisadores 
que lidam com terapia gênica são: (1) eiciência durante a 
transferência gênica, sendo necessário maior empenho a 
im de otimizar vetores que possam transferir o DNA de 
modo desejado às células-alvo; (2) ampliicar e expressar o 
gene heterólogo naturalmente, tal como acontece com os 
genes residentes, de modo a submeter o paciente a um úni-
co tratamento; (3) minimizar os riscos biológicos causa-
dos pelos vetores virais utilizados atualmente, sendo ne-
cessário avaliação e estudos mais criteriosos de segurança, 
particularmente no que concerne ao uso de genes virulen-
tos para as células-alvo; (4) prevenir a expressão indeseja-
da do gene heterólogo ou do vetor, uma vez que este pode 
desencadear respostas imunológicas nos indivíduos sob 
tratamento.

SUMMARY

Bioethical conlicts of gene therapy: a brief critical review

Methods and techniques employed in gene therapy are re-
viewed in parallel with pertinent ethical conlicts. Clinical 
interventions based on gene therapy techniques preferen-
tially use vectors for the transportation of therapeutic ge-
nes, however little is known about the potential risks and 
damages to the patient. Thus, attending carefully to the 
clinical complications arising as well as to security is essen-
tial. Despite the scientiic and technological advances, the-
re are still many uncertainties about the side effects of gene 
therapy. Moreover, there is a need, above all, to understand 
the principles of bioethics as both science and ethics, in ac-
cordance with its socioecological responsibility, in order 
to prioritize the health and welfare of man and nature, 
using properly natural resources and technology. Therefo-
re, it is hard to determine objective results and to which 
extent the insertion of genes can affect the organism, as 
well as the ethical implications of it.

Keywords: gene transfer techniques, gene therapy, bioe-
thics, ethics, clinical.
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Objective: to assess the prevalence of common mental disorder (CMD) and to 
identify potential associated factors among medical, dental and nursing students. 
Method: a cross-sectional study conducted in a public university in Northeast 
Brazil with 172 undergraduate students of the last three semesters of the medi-
cine, dentistry and nursing courses, in February 2010, using the Self Reporting 
Questionnaire (SRQ-20) and a structured questionnaire developed by the au-
thors. Logistic regression was performed for data analysis. 
Result: the prevalence of CMD was 33.7%. The courses presented no differen-
ces in CMD prevalence. The logistic regression analysis showed a strong asso-
ciation of the following variables with CMD: female (OR=4.34), lack of good ex-
pectations regarding the future (OR=5.83), course as not a source of pleasure 
(OR=7.52) and feeling emotionally tense (OR=11.23). 
Conclusion: the high prevalence suggests that immediate preventive measures 
should be implemented, such as the setting up of psycho-pedagogic support ser-
vices for students, and teacher development programs. 

Keywords: mental health, mental disorders, students, dental, students, medi-
cal students, nursing, occupational health.

INTRODUCTION
Common mental disorders (anxiety, depressive and so-
matoform disorders), also known as minor psychiatric 
disorders, are mild psychic troubles that, throughout the 
years, may cause great biopsychic and social impact.1 The-
se disorders have symptoms such as: fatigue, insomnia, 
forgetfulness, dificulty in concentrating, irritability and 
somatic complaints.2 They also indicate relevant psychic 
suffering and may lead to the development of more se-
rious mental disorders, which seems particularly impor-
tant in the case of healthcare professionals for their role 
in assisting the population.3-5

Medicine, dentistry and nursing are traditionally rec-
ognized as being some of the most strenuous courses at 
university level as they demand great physical, intellectu-
al and emotional effort from students. In the last year of 

the undergraduate program, emotional exhaustion be-
comes more evident and ends up predisposing the stu-
dents to common mental disorder.3,6-11

We know from the literature that the prevalence of 
common mental disorder in industrialized countries rang-
es from 7 to 30%.4 Similar studies drawn from the Brazil-
ian population, showed that this prevalence varied from 
22 to 35%.12,13

At the same university, a recent study including 
only medical students revealed a high prevalence of 
common mental disorder (42.5%).14 To date, in this in-
stitution, there are no published researches on the men-
tal health of nursing and dental students. National 
and international studies assessing this kind of popu-
lation are also scarce.

mailto:edmeaolivacosta@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.60.06.009
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Several studies have showed that institutions respon-
sible for the training of health professionals should take 
cognizance of their students’ weaknesses regarding the 
educational process.15-18

This study aims to assess the prevalence of common 
mental disorder among the students of the last three se-
mesters of the medicine, dentistry and nursing courses 
in a public university in Northeast Brazil and to identify 
the potential factors associated with this disorder.

METHODS
The authors conducted a cross-sectional study in February 
2010, in a public university from Northeast Brazil. The 
number of students per class when they were admitted 
into the university was: 40 for medicine, 20 for dentistry 
and 20 for the nursing course.

The medicine course follows the Brazilian tradition-
al model for medical teaching comprised of 12 semesters: 
Basic Sciences Cycle (1st to 4th), Preparatory Clinical Cy-
cle (5th to 9th), and Internship (10th to 12th).

The dentistry course presents 10 semesters: Basic Sci-
ences Cycle (1st to 4th), Preparatory Clinical Cycle (5th to 
10th) and the Supervised Training Cycle (9th and 10th ).

The Nursing course includes 9 semesters: Basic Sci-
ences Cycle (1st to 4th), Preparatory Clinical Cycle (5th to 
8th) and the Supervised Training Cycle (9th semester).

All the 220 students of medicine, dentistry and nurs-
ing regularly enrolled in the last three semesters of col-
lege at the time of this survey were invited to participate, 
and 175 accepted the research terms.

Participants were required to answer two self-admin-
istered questionnaires in the classrooms: the Self Report-
ing Questionnaire (SRQ-20)1 and a speciic questionnaire 
developed by the authors.

Before that, the teaching staff in each of the three cours-
es received letters from the researchers informing that a sur-
vey would be carried out, and asking their permission to 
have the questionnaires applied during class time.

Every classroom was approached at least twice in or-
der to get the maximum adhesion of the students to the 
survey. Students who did not return their questionnaires 
were considered missing.

The SRQ-20 is an assessment scale of anxious, depres-
sive and somatoform symptoms developed by the World 
Health Organization (WHO). It was introduced by Hard-
ing, in 1980, for screening minor psychiatric disorders in 
basic attention and was validated in Brazil by Mari.1,4 It is 
a self-administered instrument with 20 binary response 
questions related to psycho-emotional symptoms, which 
showed satisfactory indexes in the studies conducted by 

Mari, with sensibility and speciicity equal to 85 and 80%, 
respectively.1 The students answered the questionnaire 
based on what they felt during the last 30 days. Scores high-
er or equal to 6 for men and higher or equal to 8 for wom-
en are considered as probable cases. This cutoff, according 
to the SRQ-20, was determined based on several studies.1,8,14 
Although, this score does not implicate in formal diagno-
sis, it indicates relevant psychic suffering that draws atten-
tion to the mental health of healthcare professionals.

The structured self-administered questionnaire de-
veloped and tested by the authors in an earlier pilot study 
consisted of 54 questions related to socio-demographic 
features, educational process and personal aspects.

The data analysis was performed using the SPSS sta-
tistics software version 16.0. The analysis was done in 
three stages: 
1st Population description through descriptive statistics 

(inferential statistics is not suitable for this study, sin-
ce the authors studied the population instead of a 
random sample); 

2nd Bivariate and simple analysis, including the construc-
tion of tables and calculation of crude odds ratio (OR) 
instead of prevalence ratio (PR) since OR is the mea-
sure obtained in the logistic regression (inal step of 
our analysis) and can also be used in this type of study; 

3rd Analysis of multiple variables by logistic regression. 
The variables’ selection criteria are based on the 
variable’s importance in the literature, on the authors’ 
experience, and on the magnitude of the OR. The va-
riables showing association with CMD >30% were 
kept in the inal model.

The outcome variable (common mental disorder) was ad-
justed to the following predictive variables: sex, having a 
steady partner, religion, income, having another occupa-
tion, course (socio-demographic features); satisfaction 
with the course choice, attitude toward the course, 
thoughts about dropping out the course, self-assessment 
of academic performance, self-assessment of skill acqui-
sition needed to become a good professional, satisfaction 
with the teaching strategies, attitude toward the course’s 
activities, course as a source of pleasure (educational pro-
cess); presence of physical disease, presence of mental di-
sease, feeling emotionally stressed, reaction to conlicts, 
leisure time, emotional support, expectations about the 
future and feeling of happiness (personal aspects).

This study was approved by our institutional Ethics 
Committee of Research on Humans Beings (0018.0.107.000-
06 protocol number). Study participants signed a coni-
dentiality agreement authorizing disclosure of data but 
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concealing identity throughout the study period, includ-
ing during the completion of questionnaires.

RESULTS
From all the 220 students enrolled in the last three se-
mesters of the courses, 175 (79.5%) took part in the re-
search: medicine (113), dentistry (47) and nursing (60). 
Three participants did not answer the SRQ-20, thus be-
ing excluded from the study.

According to the cutoff point pre-established for male 
and female, the studied common mental disorder pre-
sented a general prevalence of 33.7% (Table 1).

 

TABLE 1 Distribution of health care students according 

to socio-demographic variables and prevalence of common 

mental disorder; Public University, Northeast, Brazil, 2010

Variables N % CMD(%) Crude OR

Total 172 100 33.7

Sex

Female 108 62.8 43.5 3.71

Male 64 37.2 17.2 1

Steady partner

Yes 117 70.5 35.9 1.27

No 49 29.5 30.6 1

Missing 6

Religion

Yes 126 73.3 33.3 1

No 46 26.7 34.8 1.06

Family income

(Minimum wage)

1 to 5 12 7.9 41.7 1.87

6 to 10 54 35.5 42.6 1.95

11 to 15 38 25 28.9 1.07

16 to 20 19 12.5 31.6 1.21

More than 20 29 19.1 27.6 1

Missing 20

Have other occupation

Yes 27 15.7 40.7 1.43

No 145 84.3 32.4 1

The studied population comprised predominantly fema-
le (62.8%) and young (average age 23.5 ± 1.6) students. 
The majority (70.5%) had a steady partner, 73.3% practi-
ced a religion, and 90.5% lived with relatives.

The majority (84.3%) did not have any other occupa-
tion apart from being a student in that course, and most 
of them (35.5%) had a family income of 6 to 10 minimum 
wages (Table 1).

Concerning variables related to the educational process, 
77.6% of the students considered the course to be a source 
of pleasure, and 79.1% believed that their academic perfor-
mance was good or excellent. Although 87.7% thought that 
they were acquiring the skills necessary to become good pro-
fessionals, only 29.3% were satisied with the teaching strat-
egies used. In total, 94.7% of the students were satisied with 
their career choices, but 35.1% were uncomfortable with 
course activities and more than a half (56.4%) had thought 
of dropping out the course at least once.

With regards to personal issues, around half of the 
students dedicated less than 6 hours per week to leisure 
activities (50%), reacted aggressively or retracted them-
selves in situations of conlict (51.5%), and considered 
themselves emotionally stressed (44.4%).

In terms of a personal support network, 80.2% report-
ed that they were receiving the emotional support they 
needed, 82% had good expectations for the future, and 
92.4% reported feeling happy.

On bivariate analysis of variables related to the educa-
tional process, those students that had already thought of 
dropping out the course (OR=2.52) or felt uncomfortable 
in academic activities (OR=3.33) presented a greater associ-
ation with the development of common mental disorders.

Concerning personal aspects, the probability of de-
veloping a common mental disorder was higher among 
the students who considered themselves emotionally 
stressed (OR=10.60), who reacted to conlicts in a retract-
ed or aggressive way (OR=2.89), who referred the pres-
ence of physical disease (OR=3.21), or mental disorder di-
agnosed by a psychiatrist (OR=2.73).

The probability of developing CMD increased among 
the students who reported absence of suitable emotion-
al support (OR=2.82), feeling unhappy (OR=13.11), and 
not so good expectations for the future (OR=8.71).

There were no signiicant statistical differences in the 
prevalence of CMD among students of medicine (30.1%), 
dentistry (36.8%) and nursing (39%) (Table 2).

TABLE 2 Distribution of health care students according  

to course and prevalence of common mental 

disorder; Public University, Northeast, Brazil, 2010

Variables n CMD(%) Crude OR

Total 172 33.7

Course

Medicine 93 30.1 1

Dentistry 38 36.8 1.35

Nursing 41 39 1.49
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in the courses’ infra-structure and the educational mod-
els adopted contributed to these results.

Four variables that showed strong association 
with common mental disorder were identiied after ad-
justment by multiple logistic regression analysis.

In the international literature, having low income, be-
ing female, not having a steady partner, being unemployed 
and practicing no religion are socio-demographic vari-
ables that may be identiied as factors associated with 
common mental disorder.13,22,23

In this study, only females showed a strong associa-
tion with common mental disorder after logistic regres-
sion. This inding coincides with the literature that as-
serts that women have higher prevalence of mental 
disorders and that CMD is the third health problem 
among females in developed countries and the ifth in 
undeveloped countries.13,24

Studies performed with others university students 
corroborate with these data. In medical schools in Teh-
ran, female students were likely to develop psychic suf-
fering in the same way that those who had very precari-
ous inancial conditions.25 On the other hand, in Turkey, 
a high association with depression among female and 
older students is seen.26

In other studies, CMD are more diagnosed in females 
because they look for health services more than males.22,24 
In our study, the female sex variable showed strong asso-
ciation with CMD after logistic regression, but the female 
frequency was also greater than male.

Other variables in our study that demonstrated 
strong association with CMD were: ‘not having good ex-
pectations for the future’, ‘not seeing the course as a 
source of pleasure’ and ‘feeling emotionally stressed’. 
This may be explained by the inherent features of the 
academic atmosphere including tests and tight deadli-
nes that are mainly sources of stress for the students. This 
inding coincides with the literature which points out 
emotional stress as an important associated factor to 
common mental disorder.15,17,27

The healthcare courses present certain peculiarities in 
the educational process that impact negatively the stu-
dent’s physical and psychological health, cognitive func-
tion and learning. These stressful factors include the prox-
imity of death and innumerous pathological processes, 
excessive workload, competitiveness, fear of making mis-
takes, late inancial independence and disappointment 
with the course, as well as privation of the family convivi-
ality and leisure.18,23,28,29 Sleep problems have been associ-
ated with deicits in attention and academic performance, 

After adjustment using multiple logistic regression analy-
sis, the following variables were associated with common 
mental disorder: female sex, not having good expectations 
for the future, not seeing the course as a source of pleasu-
re and considering oneself emotionally tense (Table 3).

TABLE 3 Outcome of the logistic regression for related 

variables and common mental disorder in healthcare 

students; Public University, Northeast, Brazil, 2010

Variables Crude OR Adjusted OR

Total 170

Sex

Female 3.71 4.34

Male 1

How do you consider yourself 

emotionally?

Calm 1

Tense 10.61 11.23

Course as a source of pleasure

Yes 1

No 2.07 7.52

Expectations for the future

Good 1

Not so good 8.71 5.83

DISCUSSION
The general prevalence of common mental disorder among 
the students was higher than the rates found in general 
populations studied in industrialized countries.4

A survey carried out in Campinas, Brazil, using SQR-
20, revealed a common mental disorder prevalence of 17% 
in the urban population.19 In Olinda, Brazil, a study us-
ing the same instrument revealed a 35% CMD rate among 
individuals aged 15 years or older.13

A study at the Pernambuco University-Brazil (UPE) 
among students of some health care courses found a gen-
eral prevalence of CMD of 34.1%. The prevalence by course 
was: physical education (25%), nursing (31.8%), dentistry 
(33.3%), and medicine (42.6%).8 These results were simi-
lar to those found in our survey. Nevertheless, after com-
paring only medicine courses in Brazil, we found that the 
prevalence of CMD in students of the course surveyed 
(30.1%) was smaller than the results of another earlier study 
by the author in the same university (42.5%) than those 
found at UPE (42.6%) and UNESP Botucatu (44.7%)8,14,19 

but similar to those found at the Bahia Federal Universi-
ty (29.6%) and Santa Maria-Rio Grande do Sul Universi-
ty (31.7%).20,21 We believe that similarities or differences 
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drowsiness during classes, risk-taking behavior and depres-
sion, impaired social relationships, and poorer health.30-32

Frequency of experiencing chronic illness, depression, 
anxiety disorder, seasonal affective disorder, mononucle-
osis, and sleep dificulties were signiicant stress predic-
tors.31-33 Students of medicine, dentistry and nursing rep-
resent a population with high educational level that is 
constantly exposed to this inhospitable environment, 
which may predispose them to a higher risk of develop-
ing common mental disorder.9,14,16

Due to the workload of study and training that these 
courses require, students are also more inclined to devel-
op burnout syndrome.9,32,34-36

Despite the high prevalence of CMD among the stu-
dents assessed, only a small percentage (10.5%) had any 
mental trouble diagnosed by a psychiatrist. In the same 
way, in a universe of 7,357 students from 36 medical 
schools of South Korea, 689 students presented depres-
sion and, out of these, only 9.7% were diagnosed and sub-
mitted to psychiatric treatment.37

This situation of under diagnosis may be motivated 
by the lack of a support service to the mental health of 
students in the universities.

Even the students of medicine, dentistry and nurs-
ing courses that studied with the most recognized health 
teams from the best universities in Brazil had their men-
tal health very neglected by these institutions since no 
healthcare and psycho-pedagogical support service was 
made offered to the students.5 Many medical schools, es-
pecially in South and Southeast Brazil, have estab-
lished psycho-pedagogical support services in the last 
years; however, in Northeast Brazil, this hasn’t occurred 
in the same proportion.28

In the USA, most colleges and universities have now 
developed mental health and counseling programs com-
mensurate with the size of their student bodies, although 
yet in 1957 the American College Health Association formed 
a Mental Health Section to serve mental health profession-
als, 37 years after the American Student Health Associa-
tions annual meeting in 1920 had identiied “mental hy-
giene” as critical for college campuses to assist students to 
reach their highest potential. Indeed, the irst student health 
service is credit to Amherst College in 1861.38

Regarding the issues of the educational process, we can 
observe that, although most students feel satisied with their 
course choices and feel comfortable with their courses’ ac-
tivities, more than half of them is not satisied with the teach-
ing strategy and at least once considered to drop out the 
course. Nevertheless, these variables did not maintain a 
strong association with CMD after logistic regression.

The cross-sectional design of our study has a limitation, 
which is the simultaneous analysis of both exposure and 
outcome, preventing us from establishing causal relations 
among the associations found. On the other hand, the pur-
pose of this study was restricted to assess the answers given 
to the questionnaires that aim to detect symptoms of CMD 
and not to establish a formal diagnosis. For this reason, fur-
ther longitudinal studies including a qualitative stage with 
psychiatric interview are required for a more accurate dei-
nition of the problem outcome found in our study. Despite 
these limitations, the study suggests hypotheses and sup-
plies important data for preventive measures to be adopted.

CONCLUSION
Considering all the above, it is evident that the mental 
health of those who will soon become healthcare suppliers 
for the population needs more attention.

There was no difference regarding CMD prevalence 
among the students of medicine, dentistry and nursing 
in the university surveyed. This population showed a high 
prevalence of CMD and more than its half was discon-
tent with the teaching strategies adopted, having thought 
at least once about dropping out the course. Furthermore, 
the majority considered the course chosen as a source of 
pleasure and had good expectations for the future.

The high prevalence of common mental disorder 
found by the researchers suggests that preventive mea-
sures must be immediately implemented such as: psycho-
pedagogical support services for students and lecturers, 
development courses for the teaching staff, and a health-
ier environment to improve interpersonal relationships. 
In addition, we also suggest the raising of awareness 
among future healthcare professionals regarding the im-
portance of maintaining their physical and mental well-
being, which impact positively in the patient assistance.

Longitudinal studies assessing this theme at the re-
searched university and other universities that have a pop-
ulation with similar proile are necessary aiming to iden-
tify the causal factors of common mental disorder among 
students from health-related courses.

RESUMO

Transtornos mentais comuns e fatores associados entre 
estudantes de saúde do último ano.

 
Objetivo: determinar a prevalência de transtorno men-
tal comum (TMC) e identiicar potenciais fatores asso-
ciados entre estudantes de medicina, odontologia e en-
fermagem. 
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Métodos: estudo transversal realizado em uma universi-
dade pública no Nordeste do Brasil com 172 alunos de 
graduação dos últimos três semestres de Medicina, Odon-
tologia e Enfermagem, em fevereiro de 2010, utilizando 
o Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) e um questionário 
estruturado desenvolvido pelos autores. A análise dos da-
dos foi realizada por regressão logística. 
Resultados: a prevalência de TMC foi de 33,7%. Os cur-
sos não apresentaram diferenças na prevalência de TMC. 
A regressão logística mostrou uma forte associação entre 
as seguintes variáveis com TMC: sexo feminino (OR=4,34), 
não ter boas expectativas em relação ao futuro (OR=5,83), 
curso não ser uma fonte de prazer (OR=7,52) e sentir-se 
emocionalmente tenso (OR=11,23). 
Conclusão: a alta prevalência de TMC sugere que medi-
das preventivas imediatas devam ser implementadas, como: 
a criação de serviços de apoio psicopedagógico para alu-
nos e programas de desenvolvimento docente.

Palavras-chave: saúde mental, estudantes de odontolo-
gia, saúde do trabalhador, estudantes de medicina, estu-
dantes de enfermagem, transtornos mentais.
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Objetivo: estimar a taxa de iltração glomerular por meio das equações Cock-
croft e Gault (CG), Modiication of Diet in Renal Disease (MDRD), Chronic Kid-
ney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) e da creatinina sérica na 
triagem da função renal reduzida em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 
adscritos em estratégia de saúde da família (ESF). 
Métodos: foi realizado um estudo transversal, descritivo e analítico. O protoco-
lo foi constituído de dados sociodemográicos, exame físico e dosagens bioquí-
micas. A função renal foi analisada pela creatinina sérica e pela taxa de iltração 
glomerular (TFG) estimada segundo as equações CG, MDRD e CKD-EPI, dis-
ponibilizadas nos websites da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e da Na-
tional Kidney Foundation (NKF).
Resultados: foram avaliados 146 pacientes com média de idade de 60,9±8,9 anos; 
64,4% eram mulheres. A prevalência de creatinina sérica >1,2 mg/dL foi de 18,5%, 
e a TFG < 60 mL/min/1,73 m2 foi de 25,3%, 36,3% e 34,2% quando avaliadas pe-
las equações CG, MDRD e CKD-EPI, respectivamente. Os pacientes diabéticos 
com função renal reduzida eram idosos, apresentavam maior tempo de diagnós-
tico de DM2, pressão arterial sistólica mais elevada e níveis superiores de glice-
mia de jejum, quando comparados a diabéticos com função renal normal. A crea-
tinina apresentou correlação negativa e forte com a taxa de iltração glomerular 
estimada pelas equações CG, MDRD e CKD-EPI (-0,64; -0,87; -0,89, respectiva-
mente). 
Conclusão: a prevalência de indivíduos com função renal reduzida a partir dos 
valores de creatinina sérica foi inferior, reforçando a necessidade de seguir as re-
comendações da SBN e do National Kidney Disease Education Program (NKDEP) 
em estimar o valor do ritmo de iltração glomerular como complemento ao re-
sultado da creatinina sérica para melhor avaliar a função renal dos pacientes. 

Palavras-chave: diabetes mellitus tipo 2; testes de função renal; falência renal crô-
nica; saúde pública.

INTRODUÇÃO 
A avaliação da função renal em indivíduos com diabetes melli-

tus (DM) é extremamente importante, uma vez que a nefro-
patia diabética (ND) é uma das principais causas de nefro-
patia crônica no mundo, transformando o DM na causa 
mais frequente de doença renal crônica terminal.1,2 Cerca de 
40% dos pacientes diabéticos desenvolverá ND,3 diagnósti-

co mais comum entre indivíduos em programas de substi-
tuição renal, sendo responsável por até 44% dos casos.4 No 
Brasil, em 2010, 27,5% dos pacientes em diálise eram porta-
dores de ND, e é provável que, nos próximos anos, ocorra 
aumento signiicativo do número de pacientes diabéticos 
em tratamento dialítico.5

mailto:elianew@unijui.edu.br
http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.60.06.010
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A identiicação precoce e o manejo adequado da doen-
ça renal crônica (DRC) são importantes medidas para retar-
dar sua progressão. Na prática clínica, a dosagem da creati-
nina plasmática tem sido o método mais frequentemente 
utilizado para avaliar a função renal. Entretanto, já foi de-
monstrado que níveis “aparentemente normais” de creati-
nina sérica podem estar acompanhados de perda da função 
renal, mostrando-se, então, um parâmetro relativamente 
tardio para detecção da lesão.6 Embora o clearance de creati-
nina seja considerado o padrão de referência para determi-
nar a iltração glomerular, seus métodos são laboriosos, de 
alto custo e exigem material e pessoal especializado, o que 
os torna inviáveis na prática diária.7 Nesse sentido, foram 
desenvolvidas algumas fórmulas para estimar a taxa de il-
tração glomerular (TFG), sendo que as equações mais em-
pregadas e analisadas são as de Cockcroft e Gault (CG),8 Mo-
dification of Diet in Renal Disease (MDRD),9 Chronic 
Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI).10 

Dessa forma, a Sociedade Brasileira de Nefrologia 
(SBN) e o National Kidney Disease Education Program 
(NKDEP) têm recomendado o fornecimento do valor do 
ritmo de iltração glomerular estimado como comple-
mento ao resultado da creatinina sérica.11 Atualmente, a 
American Diabetes Association (ADA) recomenda o ras-
treio anual da ND com avaliação da excreção de albumi-
na urinária e estimativa da TFG por meio de equações 
que incluam a creatinina sérica,12 sendo que a National 
Kidney Foundation (NKF) recomenda o uso da equação 
MDRD para estimar a TFG.13

Nesse viés, o presente estudo teve como objetivo es-
timar a taxa de iltração por meio das equações CG, MDRD 
e CKD-EPI e da creatinina sérica como métodos para tria-
gem da função renal reduzida em pacientes com diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) adscritos em estratégias de saúde 
da família (ESF).

MÉTODOS 
Foi realizado um estudo transversal, descritivo e analítico 
de uma amostra de pacientes com DM2, cadastrados em 
ESF, residentes na área urbana do município de Ijuí, no Rio 
Grande do Sul (RS). Os critérios de exclusão adotados fo-
ram: indivíduos com idade superior a 75 anos, diiculdade 
de compreensão dos procedimentos propostos, acamados 
ou com comprometimentos durante a deambulação. 

O tamanho da amostra foi calculado conforme da-
dos da população em 2009, no qual o município de Ijuí/
RS possuía um total de 819 diabéticos em 9 ESF, no meio 
urbano. Foi utilizado o aplicativo StatCalc do programa 
Epi Info 3.5.3, considerando prevalência de desfecho ines-
pecíico de 50%, coniabilidade de 95%, erro tipo alfa de 

5%; obteve-se um tamanho de amostra de 269 pacientes, 
incluindo 5% para possíveis perdas, restando uma amos-
tra de 283 pacientes. Posteriormente, entrou-se em con-
tato com a enfermeira-chefe de cada ESF para a realiza-
ção de uma reunião com os agentes comunitários de 
saúde para apresentação do projeto e deinição dos pa-
cientes a serem avaliados, a qual foi realizada de forma 
aleatória por meio de sorteio. 

O convite para participar do estudo foi feito aos pa-
cientes em visita domiciliar, com o acompanhamento dos 
agentes comunitários de saúde, quando possível. Nesse 
momento, foi explicado ao paciente o projeto de pesqui-
sa e realizado o agendamento dos que aceitaram partici-
par das avaliações clínica e laboratorial. Estas foram rea-
lizadas na Clínica de Fisioterapia da Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
(Unijuí) e no Laboratório de Análises Clínicas da Unijuí 
(Unilab), respectivamente, por proissionais da saúde de-
vidamente treinados para a padronização na avaliação. 

Para analisar os hábitos sociais e as condições de saú-
de dos pacientes com DM2, foi realizada uma entrevista 
estruturada que buscou identiicar fatores de risco car-
diovascular. Considerou-se tabagista todo paciente que 
declarou ser fumante no momento da avaliação, indepen-
dentemente da quantidade de cigarros, e etilista aquele 
que referiu consumo de bebida alcoólica no período da 
entrevista em qualquer quantidade e frequência. A inges-
ta excessiva de sal e o estresse foram considerados de acor-
do com a própria percepção do paciente. Foi classiicado 
como praticante de atividade física o indivíduo que men-
cionou realizar exercícios com frequência mínima de 3 
vezes/semana com duração de 30 minutos. Os demais fo-
ram considerados sedentários. 

No mesmo momento, aferiu-se a pressão arterial sis-
tólica (PAS) e diastólica (PAD), em milímetros de mercú-
rio (mmHg),14 utilizando esigmomanômetro aneroide, 
com o paciente sentado, sendo padronizado o membro su-
perior direito para aferição da pressão arterial. Realizou-se, 
também, a avaliação dos dados antropométricos. Foram 
aferidos peso (em quilogramas) em balança digital (Tole-
do®) e altura (em metros) em estadiômetro (Toledo®), se-
guindo técnicas preconizadas.15 O peso ideal do paciente 
foi calculado para o emprego da fórmula CG, utilizando a 
fórmula de Lorenz, a qual estima o peso corpóreo ideal em 
função da altura do indivíduo expressa em centímetros. O 
índice de massa corpórea (IMC) foi calculado por meio da 
razão do peso corpóreo e o quadrado da altura (kg/m2) e 
classiicado conforme a Organização Mundial da Saúde 
(2005).16 A circunferência da cintura (CC) foi mensurada 
no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, e a 



ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2

REV ASSOC MED BRAS 2014; 60(6):531-537 533

circunferência do quadril (CQ) sobre a crista ilíaca, utili-
zando ita métrica de padrão lexível e não extensível, com 
deinição de medida de 0,1 cm.17

Ao término da entrevista e da avaliação clínica, agen-
davam-se a data e o horário da avaliação laboratorial. Os 
pacientes receberam pessoalmente esclarecimentos sobre 
os procedimentos da coleta e foram orientados a perma-
necer em jejum por pelo menos 8 horas antes da realiza-
ção da coleta de sangue, além das instruções por escrito e 
dos recipientes para a coleta da primeira urina da manhã. 

A função renal foi avaliada por meio do valor da crea-
tinina sérica, obtida pelo exame bioquímico, e pela TFG 
estimada pelas equações CG, MDRD e CKI-EPI, calcula-
das pelas fórmulas disponibilizadas nos websites da SBN 
e da NKF. Foram considerados alteração da função renal 
valores superiores a 1,2 mg/dL para a creatinina sérica18 
e menores que 60 mL/min/1,73 m2 para a TFG estimada 
pelas equações CG, MDRD e CKI-EPI,19,20 uma vez que a 
iltração glomerular menor que 60 mL/min/1,73 m2 re-
presenta diminuição de cerca de 50% da função renal nor-
mal, e, abaixo deste nível, aumenta a prevalência das com-
plicações da DRC.21

Para o processamento dos dados, foi utilizado o progra-
ma estatístico Statistical Package for the Social Sciences  
(SPSS, versão 18.0, Chigago, IL, EUA). Na análise estatística, 
todas as variáveis foram testadas quanto à normalidade pelo 
teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S). As variáveis qualitati-
vas são apresentadas por meio de frequências e porcenta-
gens, e as quantitativas, por média e desvio-padrão 
(média±DP). Foram utilizados testes de Mann-Whitney para 
comparação entre dois grupos independentes com  
distribuição anormal, e teste t-Student para variáveis  
com distribuição normal, para veriicar as diferenças das 
variáveis entre os sexos e entre os indivíduos com função 
renal normal e reduzida. O coeiciente de correlação de 
Spearman foi empregado para avaliar a correlação entre 
parâmetros clínicos e bioquímicos com a TFG estimada 
pelas equações CG, MDRD e CKD-EPI. Considerou-se es-
tatisticamente signiicativo p<0,05. Todos os testes foram 
aplicados com intervalo de coniança (IC) de 95%.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Unijuí, sob parecer consubs-
tanciado n. 91/2010.

RESULTADOS 
Foram selecionados para visita domiciliar e convidados 
para participar da pesquisa 283 pacientes com DM2 que 
se adequavam aos critérios do estudo, de acordo com in-
formações coletadas com os proissionais de saúde da 
ESF ou nos prontuários dos pacientes, pertencentes às 

nove ESF do meio urbano do município de Ijuí/RS, dos 
quais 64 pacientes não foram incluídos no estudo, por 
não comparecerem no momento da visita, não aceitarem 
participar da pesquisa, não se identiicar o endereço in-
formado e por não assinarem o Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido. Dos 219 diabéticos participantes 
da pesquisa, foram excluídos 73 indivíduos (33,33%) por 
insuiciência de dados para avaliar a função renal, já que 
estes não realizaram os exames bioquímicos para dosa-
gem da creatinina sérica, totalizando uma amostra de 146 
pacientes com DM2 no presente estudo.

Os pacientes apresentaram média de idade de 60,9±8,9 
anos, sendo 64,4% (94/146) do sexo feminino. O tempo 
de diagnóstico de DM2, massa corpórea, estatura, pres-
são arterial sistólica, creatinina sérica e TFG nas equações 
CG, MDRD e CKD-EPI tiveram a maior média nos ho-
mens, enquanto nas mulheres, a maior média foi encon-
trada em IMC, circunferência da cintura, circunferência 
do quadril, glicose plasmática, colesterol total e triglice-
rídeos. As variáveis circunferência da cintura, tempo de 
diagnóstico de DM2, pressão arterial diastólica, glicemia 
de jejum, colesterol total e TFG pela equação CG não di-
feriram estatisticamente (p>0,05) (Tabela 1).

TABELA 1 Peril clínico dos indivíduos com DM2

Variáveis F (n = 94) M (n = 52) p

  M±DP M±DP  

Idade (anos) 59,7±9,2 63,3±8,1 0,04*£

Massa corpórea (kg) 78,3±16,1 81,9±12,2 0,04*£

Estatura (cm) 155,0±5,7 169,2±6,3 0,000**£

IMC (kg/m²) 32,5±6,3 28,7±4,1 0,000**£

CC (cm) 105,8±14,5 103,8±10,2 0,18£

CQ (cm) 108,9±13,3 101,9±10,2 0,001**£

TDDM2 (anos) 6,9±7,2 8,2±7,4 0,21£

PAS (mmHg) 132,0±16,6 138,9±15,3 0,005**£

PAD (mmHg) 82,7±10,8 82,5±14,8 0,45£

Glicemia de jejum (mg/dL) 127,1±53,8 122,2±48,2 0,78£

Colesterol total (mg/dL) 179,6±44,1 169,9±52,2 0,23?

Triglicerídeos (mg/dL) 196,9±105,6 165,2±95,2 0,04*£

Creatinina sérica (mg/dL) 1,0±0,29 1,1±0,35 0,03*£

CG (mL/min/1,73 m2) 80,6±32,0 85,7±30,5 0,16£

MDRD (mL/min/1,73 m2) 66,2±22,1 79,3±26,4 0,001**£

CKD-EPI (mL/min/1,73 m2) 66,5±20,4 74,5±20,5 0,01**£

*: p<0,05; **: p<0,01; F: feminino; M: masculino; M±DP: média±desvio-padrão; £: teste de 
Mann-Whitney; ?: teste t-Student; kg: quilograma; cm: centímetros; kg/m2: quilogramas por 
metros quadrados; CC: circunferência da cintura; CQ: circunferência do quadril; TDDM2: tem-
po de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2; PAS: pressão arterial sistólica; mmHg: milímetros 
de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; mg: miligramas; dL: decilitros; CG: Cockcroft-

-Gault; mL: mililitros; min: minuto; m²: metro quadrado; MDRD: Modiication of Diet in Renal 
Disease; CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration.
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racterísticas demográicas, antropométricas e clínico-la-
boratoriais dos pacientes com DM2 (Tabela 2).

De acordo com os métodos para triagem da função 
renal reduzida em pacientes com DM2, utilizados no pre-
sente estudo, os pacientes com função renal alterada apre-
sentaram-se mais idosos, com tempo superior de diag-
nóstico da patologia, maiores valores de PAS e glicemia 
de jejum (Tabela 2). 

Na Tabela 3, as correlações entre os parâmetros clí-
nicos e bioquímicos e a TFG estimada pelas equações 
foram negativas para os valores de creatinina sérica, ida-
de e tempo de diagnóstico de DM2, e positivas entre a 
massa corpórea e IMC e a TFG estimada pela equação 
CG. Ressalva-se que, mesmo com signiicância estatís-
tica, as correlações encontradas entre a TFG pelas equa-
ções e os parâmetros clínicos não foram consideradas 
fortes, ao contrário do observado com a creatinina sé-
rica.

Com relação aos hábitos sociais e ao histórico clínico dos 
pacientes com DM2, observou-se que a maioria dos dia-
béticos é idosa (58,2%), classiica-se em sobrepeso (35%) 
e obesidade classe I (30,1%), refere não ingerir dieta hiper-
sódica (82,9%) e tem hipertensão arterial sistêmica (73,3%) 
associada a DM2. A prevalência de tabagismo e etilismo 
na população estudada foi de 15,8% e 6,8%, respectiva-
mente. Quase 3/4 da amostra (73,1%) relatam não prati-
car exercício físico regular.

A avaliação da função renal segundo a creatinina sé-
rica e a TFG calculada a partir das equações de CG, MDRD 
e CKD-EPI demonstra que a prevalência de creatinina sé-
rica com valores superiores a 1,2 mg/dL foi de 18,5%. Em 
relação à TFG, inferior a 60 mL/min/1,73 m2, pode-se ob-
servar uma redução na função renal de 25,3%, 36,3% e 
34,2%, quando avaliada por meio das equações CG, MDRD 
e CKD-EPI, respectivamente, cuja classiicação foi utili-
zada para categorizar os indivíduos de acordo com as ca-

TABELA 2 Avaliação das características demográicas, antropométricas e clínico-laboratoriais, segundo os critérios adotados 

para avaliação da função renal de DM2

Variáveis Creatinina sérica CG MDRD CKD-EPI

Normal Alterada Normal Alterada Normal Alterada Normal Alterada

  (n = 119) (n = 27) (n = 109) (n = 37) (n = 93) (n = 53) (n = 96) (n = 50)

Sexo (F/M) 83/36 11/16 68/41 26/11 53/40 41/12* 57/39 37/13

Idade (anos) 60,4±9,3 63,8±6,7* 58,9±8,4 67,1±7,8** 59,9±9,3 62,9±8,1* 59,2±9,4 64,4±6,9**

TDDM2 (anos) 6,8±6,7 9,8±9,1 6,7±6,5 9,6±8,5* 6,4±6,1 9,0±8,7* 6,4±6,0 9,2±9,0

IMC (kg/m²) 31,3±6,0 30,3±5,0 32,3±5,7 27,7±4,8** 30,6±5,3 32,0±6,8 30,7±5,5 32,0±6,4

CC (cm) 104,8±13,3 106,4±12,7 107,5±11,8 98,1±14,3** 104,5±10,9 106,3±16,3 104,3±11,7 106,7±15,5

CQ (cm) 106,8±13,2 104,9±10,2 108,8±12,0 99,2±12,2** 105,9±12,7 107,3±12,8 105,8±13,2 107,6±11,7

PAS (mmHg) 132,7±15,2 142,2±19,5* 134,1±16,3 135,6±17,3 133,0±16,1 137,0±17,1 132,6±15,9 138,0±17,0*

PAD (mmHg) 81,7±11,2 86,7±15,9 82,8±12,8 82,4±10,7 82,1±13,0 83,7±11,1 81,9±12,8 84,1±11,2

CT (mg/dL) 175,6±45,5 178,4±55,1 178,7±47,1 168,7±47,3 178,1±45,7 172,8±49,9 178,3±46,6 172,1±48,5

Triglicerídeos (mg/dL) 186,2±104,9 183,0±94,4 188,1±98,3 178,2±116,1 182,8±95,7 190,5±115,0 185,1±105,5 186,5±98,4

GJ (mg/dL) 120,0±45,0 148,7±71,3 124,9±48,3 126,4±61,6 121,2±43,8 132,5±63,3 123,7±46,5 128,5±61,1

Teste de Mann-Whitney. *: p<0,05; **: p<0,01; F: feminino; M: masculino; CG: Cockcroft-Gault; MDRD: Modiication of Diet in Renal Disease; CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration; TDDM2: tempo de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2; IMC: índice de massa corpórea; kg/m2: quilogramas por metros quadrados; CC: circunferência da cintura; cm: centíme-
tros; CQ: circunferência do quadril; PAS: pressão arterial sistólica; mmHg: milímetros de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; CT: colesterol total; mg: miligramas; dL: decilitros; GJ: glice-
mia de jejum.
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TABELA 3 Coeicientes de correlação entre parâmetros 

clínicos e bioquímicos com a taxa de iltração glomerular 

estimada pelas equações CG, MDRD e CKD-EPI de 

pacientes diabéticos tipo 2 adscritos em ESF

  TFG CG TFG MDRD TFG CKD-EPI

  r r r

Idade (anos) -0,57*** -0,20* -0,30***

TDDM2 (anos) -0,29*** -0,18* -0,21**

Massa corpórea (kg) 0,44*** 0,16 -0,02

IMC (kg/m²) 0,38*** -0,07 -0,08

Glicemia de jejum (mg/dL) 0,07 -0,04 -0,02

Colesterol total (mg/dL) -0,01 -0,02 -0,00

Triglicerídeos (mg/dL) -0,05 -0,14 -0,11

Creatinina sérica (mg/dL) -0,64*** -0,87*** -0,89***

Teste de correlação de Spearman; *: p=0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001; CG: Cockcroft-Gault; 
MDRD: Modiication of Diet in Renal Disease; CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiolo-
gy Collaboration; TDDM2: tempo de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2; kg: quilogramas; 
IMC: índice de massa corporal; kg/m²: quilogramas por metros quadrados; mg: miligramas; 
dL: decilitros.

DISCUSSÃO 
A partir dos resultados deste estudo, destaca-se a menor 
prevalência de alteração da função renal observada por 
meio da creatinina sérica. Isso corrobora os achados lite-
rários que indicam que a creatinina sérica, isoladamente, 
não é um método sensível para avaliação da função renal 
na DRC em pacientes assintomáticos.22

Seguindo as recomendações da SBN e do NKDEP, es-
timou-se o valor da TFG, como complemento ao resulta-
do da creatinina sérica para melhor avaliar a função re-
nal dos pacientes. Neste estudo, a prevalência de alteração 
da função renal estimada pelo cálculo da TFG, por meio 
das equações CG, MDRD e CKD-EPI, foi homogênea 
(25,3%, 36,3%, 34,2%). Observa-se, no entanto, uma seme-
lhança maior entre os resultados das equações do MDRD 
e CKD-EPI e uma diferença mais acentuada (11%) em re-
lação à equação de CG quando comparada à MDRD, cuja 
prevalência revelou-se quase 2 vezes maior do  que a alte-
ração da função renal estimada pela creatinina sérica.

A literatura preconiza que ambas as equações apre-
sentam excelente correlação com a determinação da TFG 
avaliada.21 No entanto, estudos apontam que a equação 
do MDRD mostra-se mais eicaz em detectar alterações 
em pacientes na fase inicial da doença renal,23 conforme 
veriicado no presente estudo, cuja prevalência de redu-
ção de função renal foi maior, nos pacientes diabéticos 
analisados, quando estimada segundo a MDRD.

Nesse contexto, destaca-se que as fórmulas mais co-
mumente utilizadas e conhecidas para estimativa da TFG 
foram validadas em estudos com populações-alvo e apre-
sentam suas particularidades. A fórmula CG foi a primei-

ra dessas equações a ganhar aceitação e estima a depura-
ção de creatinina. Em sua descrição original, a equação CG 
baseou-se na excreção urinária de creatinina em homens 
caucasianos hospitalizados, com idade de 18 a 92 anos e 
com função renal normal. Não foi padronizada para uma 
área de superfície corpórea de 1,73 m2, e uma correção para 
mulheres foi necessária.8 Ela sistematicamente superesti-
ma a TFG, porque a secreção de creatinina tubular e o au-
mento no peso por conta de obesidade ou sobrecarga de 
luidos não são levados em consideração.24

A equação do MDRD para estimativa da TFG foi ori-
ginalmente desenvolvida com base nos dados do estudo 
intitulado “Modiication of Diet in Renal Disease” em pa-
cientes com DRC e não incluiu indivíduos saudáveis. O pa-
drão-ouro usado no desenvolvimento da equação MDRD 
foi o clearance de iotalamato-I125 e, portanto, ela estima a 
TFG em mL/min/1,73 m2, e não a depuração de creatini-
na.9 Em sua versão original, a equação MDRD requer de-
terminações de albumina e ureia nitrogenada séricas. Atual-
mente, uma fórmula do MDRD abreviada com “quatro 
variáveis” tem sido recomendada, porque seu desempenho 
é tão bom quanto a equação inicial.25 A TFG calculada com 
a equação do MDRD e a TFG real são muito próximas para 
resultados inferiores a 60 mL/min/1,73 m2, enquanto a 
TFG real excede a taxa estimada por um valor pequeno 
quando é superior a 60 mL/min/1,73 m2.26

O grupo CKD-EPI recentemente desenvolveu, a partir 
de um estudo de coorte que incluiu indivíduos com e sem 
DRC, uma nova equação que é uma variação da fórmula 
do MDRD.10 A equação, denominada de CKD-EPI, usa as 
mesmas quatro variáveis que a equação do MDRD, mas, 
comparativamente, apresenta melhor desempenho e pre-
visão de risco. 

Dessa forma, tomando como base os resultados des-
se estudo prático para o cálculo da TFG estimada a partir 
da fórmula do MDRD, determinada como mais eicaz,23 
demonstrou-se que 36,3% dos pacientes apresentaram va-
lores abaixo de 60 mL/min/1,73 m2, que representa dimi-
nuição de cerca de 50% da função renal normal.21 Desses 
pacientes, 77,4% (41/53) eram mulheres. Segundo a lite-
ratura, abaixo desse nível de iltração glomerular, aumen-
ta-se a prevalência das complicações da DRC. O valor mí-
nimo veriicado nesse estudo foi de 20, 21 e 25,40 mL/
min/1,73 m2, estimados pelas equações CKD-EPI, MDRD 
e CG, respectivamente. Quando a TFG atinge valores mui-
to baixos, inferiores a 15 mL/min/1,73 m2, estabelece-se 
a denominada falência funcional renal, ou seja, o estágio 
mais avançado de perda funcional progressiva observado 
na DRC, o que não chegou a ser veriicado no presente es-
tudo.
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A média da estimativa da TFG segundo a equação CG, 
para homens e mulheres desta pesquisa (85,7±30,5 e  
80,6±32,0 mL/min, respectivamente), obteve resultados 
semelhantes com o estudo de Guimarães et al.,27 que ava-
liaram também uma população de indivíduos diabéticos 
e encontraram para o clearance da creatinina estimado va-
lores de 71,67±30,85 mL/min/1,73 m2, a partir da fórmu-
la de CG. Os mesmos autores comparam também os va-
lores obtidos para a TFG determinada por métodos 
radioisótopos e os valores equivalentes para a TFG esti-
mada a partir do clearance da creatinina e concluíram que 
este subestima o clearance do DTPA-Tc99m, particular-
mente quando os valores da TFG são mais elevados. No 
entanto, airmam que a fórmula de CG é útil quando a 
TFG é inferior a 100 mL/min/1,73 m2, fase em que é mais 
precisa, porque se torna pouco prática a utilização repe-
tida do método de radioisótopos.27

Dessa forma, percebe-se que a utilização de fórmulas 
para determinar a TFG tem sido amplamente adotada e 
apresenta boa correlação com métodos radioisotópicos 
de determinação da iltração glomerular, principalmen-
te quando esta se apresenta diminuída (< 60 mL/min/1,73 
m2).9 Portanto, o uso dessas equações para estimar a TFG 
apresenta menor custo e maior facilidade de aplicação na 
prática clínica,8,9 facilitando o diagnóstico e a triagem 
precoce da DRC em diabéticos na atenção básica.

Por im, avalia-se que diversas fórmulas foram cria-
das para calcular a TFG de uma forma mais precisa, e, 
além de se basearem na concentração sérica da creatini-
na, incluem fatores de correção para possibilitar maior 
individualização do resultado e sensibilização do teste 
com o objetivo de detectar déicit de função renal.28 No 
entanto, não se pode esquecer que, em pacientes idosos, 
a iltração glomerular pode diminuir, como parte do pro-
cesso de envelhecimento do organismo, e é difícil diferen-
ciar diminuição da iltração glomerular devido à idade 
da relacionada com disfunção renal no idoso. Portanto, 
para ins de estratiicação e intervenções, o diagnóstico 
de disfunção renal não deve ser feito exclusivamente a 
partir da estimativa da TFG, mas também na presença de 
outros marcadores de doença renal.29

O presente estudo não utilizou um marcador padrão-
-ouro (clearance de inulina ou iotalamato) para comparação, 
em razão de seu alto custo, tempo elevado para o procedi-
mento e difícil acesso para pacientes em acompanhamento 
na atenção básica. Nesse viés, a creatinina sérica é o método 
mais utilizado, pelo seu baixo custo e pela acessibilidade aos 
usuários de serviços públicos. Outra limitação do estudo é 
a ausência da associação entre os medicamentos adminis-
trados pelos pacientes e a TFG, visto que a terapia medica-

mentosa pode interferir na iltração glomerular e no peril 
lipídico.

Entretanto, mais do que a comparação das fórmulas, 
salienta-se a importância do diagnóstico precoce para am-
pliar as condições de saúde e melhorar a qualidade de vida 
de pacientes diabéticos. Isso porque, a partir de exames ro-
tineiros de triagem e da aplicação de cálculos para a esti-
mativa da TFG, é possível determinar precocemente a fun-
ção renal desses indivíduos e, por meio de medidas de 
intervenção, tentar reduzir a prevalência e a incidência de 
falência renal, já que, atualmente, a DRC é considerada 
problema de saúde pública mundial, sendo o DM a causa 
mais frequente de DRC no mundo e a segunda etiologia 
mais comum entre os pacientes em diálise no Brasil.

Outra medida importante de intervenção são ações 
voltadas a mudanças no estilo de vida dos pacientes, o que 
se torna crucial na não progressão da DRC. Dieta, exercí-
cio físico, controle da pressão arterial e da glicemia, con-
trole da dislipidemia e da obesidade são medidas mais efe-
tivas do que uso de hipoglicemiantes orais.

Diante da análise dos resultados, conclui-se que a pre-
valência de indivíduos com função renal reduzida a par-
tir dos valores de creatinina sérica foi inferior, reforçan-
do a necessidade de seguir as recomendações da SBN e 
do NKDEP em estimar o valor do ritmo de iltração glo-
merular, como complemento ao resultado da creatinina 
sérica, para melhor avaliar a função renal dos pacientes. 
Os pacientes diabéticos com função renal reduzida eram 
idosos, apresentavam maior tempo de diagnóstico de 
DM2, pressão arterial sistólica mais elevada e níveis su-
periores de glicemia de jejum, quando comparados a dia-
béticos com função renal normal.
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SUMMARY 

Estimated glomerular iltration rate in patients with type 
2 diabetes mellitus

Objective: to estimate the glomerular iltration using the 
Cockcroft-Gault (CG), Modiication of Diet in Renal Di-
sease (MDRD), and Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration (CKD-EPI) equations, and serum creatinine 
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in the screening of reduced renal function in patients with 
type two diabetes  (T2DM) enrolled in the Family Health 
Strategy (ESF, Brazilian federal healthcare program). 
Methods: a cross-sectional descriptive and analytical 
study was conducted. The protocol consisted of sociode-
mographics, physical examination and biochemical tests. 
Renal function was analyzed through serum creatinine 
and glomerular iltration rate (GFR) estimated according 
to the CG, MDRD and CKD-EPI equations, available on 
the websites of the Brazilian Nephrology Society (SBN) 
and the (NKF).
Results: 146 patients aged 60.9±8.9 years were evaluated; 
64.4% were women. The prevalence of serum creatinine >1.2 
mg/dL was 18.5% and GFR <60 mL/min/1.73m² totaled 
25.3, 36.3 and 34.2% when evaluated by the equations CG, 
MDRD and CKD-EPI, respectively. Diabetic patients with 
reduced renal function were older, had long-term T2DM 
diagnosis, higher systolic blood pressure and higher levels 
of fasting glucose, compared to diabetics with normal re-
nal function. Creatinine showed strong negative correla-
tion with the glomerular iltration rate estimated using 
CG, MDRD and CKD-EPI (-0.64, -0.87, -0.89) equations, 
respectively. 
Conclusion: the prevalence of individuals with reduced 
renal function based on serum creatinine was lower, rein-
forcing the need to follow the recommendations of the 
SBN and the National Kidney Disease Education Pro-
gram (NKDEP) in estimating the value of the glomeru-
lar iltration rate as a complement to the results of serum 
creatinine to better assess the renal function of patients. 

Keywords: type 2 diabetes mellitus, kidney function tests, 
kidney failure, chronic, public health.
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Introdução: a hiperperfusão do sistema nervoso central (SNC) é um dos even-
tos que constitui substrato isiopatológico para as manifestações clínicas e com-
plicações da pré-eclâmpsia (PE). O luxo aumentado no SNC, detectado por meio 
da dopplerluxometria de artérias oftálmicas, poderia anteceder as manifesta-
ções clínicas da PE e, consequentemente, ser utilizado como marcador de sub-
sequente desenvolvimento de PE. 
Objetivo: avaliar os valores do índice de resistência das artérias oftálmicas 
(Irao) no segundo trimestre gestacional para a predição das manifestações clí-
nicas da PE. 
Métodos: 73 pacientes com fatores de risco para desenvolvimento de PE foram 
selecionadas no serviço de pré-natal do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (HC-UFMG). Elas foram submetidas à dopplerluxo-
metria de artérias oftálmicas entre 24 e 28 semanas de gestação e acompanha-
das até o inal da gestação para averiguar a ocorrência de PE. Curvas ROC foram 
criadas para determinar as características preditivas do Irao. 
Resultados: das pacientes selecionadas, 14 desenvolveram PE e 59 mantiveram-
-se normotensas até o puerpério. Pacientes com subsequente desenvolvimento de 
PE apresentaram valores de Irao menores do que pacientes que se mantiveram nor-
motensas (0,682±0,028 vs. 0,700±0,029, p=0,044). Ao considerar o desenvolvimen-
to de PE como desfecho, a área sobre a curva do Irao foi de 0,694 (IC 0,543-0,845), 
sem pontos com bons valores de sensibilidade ou especiicidade. 
Conclusão: a dopplerluxometria de artérias oftálmicas entre 24 e 28 semanas 
de gestação não se demonstrou um bom exame para a predição de PE.

Palavras-chave: endotélio vascular; pré-eclâmpsia; hipertensão; luxometria por 
laser-Doppler.

INTRODUÇÃO 
Os distúrbios hipertensivos na gestação são considera-
dos a maior causa de mortalidade materna, particular-
mente nos países em desenvolvimento, entre eles o Bra-
sil.1 A pré-eclâmpsia (PE) é uma síndrome de etiologia 
multifatorial,1 e seus agravos associados respondem por 
parcela signiicativa dessas mortes, o que justiica gran-
de investimento em pesquisas que objetivam predizer as 
manifestações clínicas e complicações da PE.2

Apesar de ser considerada uma doença da segunda 
metade da gestação, já que as manifestações clínicas só 

ocorrem após a 20ª semana, o processo isiopatológico 
dessa síndrome começa no início da gestação3 e as altera-
ções podem ser identiicadas desde o primeiro trimestre 
gestacional.4 A avaliação desses eventos é de imenso inte-
resse clínico, uma vez que, se detectados, podem ser con-
siderados marcadores de risco aumentado para o desen-
volvimento dessa doença.5

Embora a PE tenha sua etiologia desconhecida, as evi-
dências acumuladas implicam a placenta como sítio pri-
mário na gênese da pré-eclâmpsia.6 Um processo inlama-
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http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.60.06.011


DOPPLERFLUXOMETRIA DE ARTÉRIAS OFTÁLMICAS PARA PREDIÇÃO DE PRÉ-ECLÂMPSIA

REV ASSOC MED BRAS 2014; 60(6):538-541 539

tório exacerbado associado ao estresse oxidativo local gera 
um comprometimento do processo de angiogênese pla-
centário, impedindo a adequada invasão trofoblástica e 
o remodelamento das artérias uterinas espiraladas.7

O primeiro e mais estudado desses eventos foi a per-
fusão placentária, avaliada por dopplervelocimetria das 
artérias uterinas.3 Com o aumento do conhecimento so-
bre outros processos isiopatológicos, como a disfunção 
endotelial e a hiperperfusão do sistema nervoso central 
(SNC), novas perspectivas surgiram.8

No SNC, a lesão endotelial altera o sistema de autor-
regulação do luxo sanguíneo nesse território, o que cul-
mina em um quadro de hiperluxo e edema cerebral, cau-
sa direta das crises convulsivas tônico-clônicas, que 
caracterizam a eclâmpsia.9

A avaliação da perfusão do SNC pode ser realizada in-
diretamente pela dopplervelocimetria da artéria oftálmica, 
por meio de seu índice de resistência (IR). Pacientes com 
quadro de hiperluxo central apresentam IR diminuído se 
comparadas às pacientes normotensas.10

Este estudo possui como objetivo avaliar os valores 
do IR das artérias oftálmicas (Irao) no segundo trimestre 
gestacional para a predição das manifestações clínicas da 
PE.

MATERIAIS E MÉTODOS 
Pacientes 
Um total de 73 gestantes, entre 24 e 28 semanas, que apre-
sentavam fatores de risco para o desenvolvimento de PE, 
foram selecionadas no serviço de pré-natal do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 
(HC-UFMG). Posteriormente, as pacientes foram subme-
tidas à dopplerluxometria de artérias oftálmicas e foram 
acompanhadas até o puerpério para determinação do 
diagnóstico de PE.

O diagnóstico de PE foi realizado segundo os crité-
rios deinidos pelo National High Blood Pressure Educa-
tion Program Working Group on High Blood Pressure 
in Pregnancy, 2000. Segundo essa classiicação, a PE é de-
inida como elevação da pressão arterial após 20 semanas 
de gestação (níveis pressóricos ≥ 140 × 90 mmHg em duas 
medidas com intervalo de 6 horas), acompanhada pela 
presença de proteinúria (1 ou mais na medida de protei-
núria de ita ou proteinúria 24 horas > 0,3 g).11

Das pacientes selecionadas, todas apresentavam fator 
de risco para desenvolvimento de PE: 26 (35,6%)  
tinham história de desenvolvimento de PE precoce (antes 
de 34 semanas de gestação); 18 (24,7%) eram primigestas 
com história familiar de PE; 21 (28,8%) eram obesas e pri-
migestas (índice de massa corpórea pré-gestacional superior 

a 35 kg/m2); 8 (10,9%) eram portadoras de diabete melito 
pré-gestacional.

Foram excluídas pacientes portadoras de comorbi-
dades como hipertensão arterial crônica, doença renal, 
doença coronariana e doenças infecciosas.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa do HC-UFMG. As pacientes selecionadas para parti-
cipar do estudo foram informadas no momento da coleta 
e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 
Após o consentimento, as pacientes foram submetidas à 
dopplerluxometria das artérias oftálmicas entre 24 e 28 
semanas de gestação. Todos os exames foram realizados 
pelo mesmo proissional do HC-UFMG, treinado e certi-
icado em ultrassonograia.

Dopplerluxometria das artérias oftálmicas 
O Doppler orbital colorido foi obtido por examinador trei-
nado, que desconhecia as informações clínicas das pacien-
tes. Os exames foram realizados utilizando um Doppler 
colorido de alta resolução Medison 8800, com transdutor 
linear de 7,5 MHz, aplicado nos olhos fechados cobertos 
com gel de metilcelulose. As pacientes estavam em decú-
bito dorsal, e o exame teve duração média de 5 minutos. 
Uma avaliação completa dos vasos da órbita foi obtida, 
identiicando-se a artéria oftálmica e seus ramos. A artéria 
oftálmica foi estudada em seu ramo anterior, aproximada-
mente 10 mm da parede posterior da esclera, em localiza-
ção nasal em relação ao nervo óptico. O Irao foi obtido do 
olho direito, após um ciclo de, no mínimo, três ondas se-
melhantes consecutivas.

Análise estatística 
Todas as variáveis numéricas foram exploradas para se ave-
riguar os critérios de normalidade da amostra. Compara-
ções entre os dois grupos (pacientes que desenvolveram PE 
e pacientes que se mantiveram normotensas) foram reali-
zadas por meio do teste t-Student para amostras paramé-
tricas, e teste de Mann-Whitney para amostras não para-
métricas. Diferenças com signiicado estatístico foram 
consideradas quando se encontrou valor de p<0,05.

Uma curva receiver operating characteristic (ROC) foi cons-
truída para determinar os valores de sensibilidade e especi-
icidade do Irao em predizer PE. Para a construção da cur-
va, quanto menores os valores encontrados, mais positivos 
foram considerados os testes.

RESULTADOS 
Das pacientes selecionadas, 14 desenvolveram PE e 59 se 
mantiveram normotensas até o puerpério. As características 
demográicas relativas à gestação e os valores de Irao dos dois 
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grupos (pacientes que subsequentemente desenvolveram PE 
e pacientes que se mantiveram normotensas) estão expres-
sos na Tabela 1. Pacientes com subsequente desenvolvimen-
to de PE apresentaram valores de Irao menores do que pa-
cientes que se mantiveram normotensas (0,682±0,028 vs. 
0,700±0,029, p=0,044). Ao considerar o desenvolvimento de 
PE como desfecho, a área sobre a curva do Irao foi de 0,694 
(IC 0,543-0,845) (Figura 1), sem pontos com bons valores de 
sensibilidade ou especiicidade (Tabela 2).

TABELA 1 Características dos grupos de pacientes que 

desenvolveram PE e que se mantiveram normotensas

Normotensas Pré-eclâmpsia Valor p

Idade materna 

(anos)

28,5±5,9 30,2±4,8 ns*

Gestações 2,3±1,7 2,9±1,5 ns**

Peso pré- 

-concepcional (kg)

63,6±14,8 65,8±12,4 ns**

IMC (kg/m2) 23,87±5,63 24,75±4,45 ns**

Pressão arterial 

média entre 24 e 

28 semanas 

(mmHg)

83,50±7,46 88,57±7,81 ns*

Idade gestacional 

do parto 

(semanas)

39,3±1,1 35,1±2,0 p<0,001**

Peso do recém- 

-nascido (g)

3.102,74±268,37 2.505±588,47 p=0,003**

Irao entre 24 e 28 

semanas

0,700±0,029 0,682±0,028 p=0,044*

IMC: índice de massa corpórea; Irao: índice de resistência das artérias oftálmicas; ns: não sig-
niicativo; * teste t-Student; ** teste de Mann-Whitney; PE: pré-eclâmpsia.

TABELA 2 Valores de sensibilidade e especiicidade de 

predição de PE com o Irao entre 24 e 28 semanas de 

gestação

Valor de corte Irao Sensibilidade (%) Especiicidade (%)

0,65 7 93

0,66 14 93

0,67 29 88

0,68 43 81

0,69 64 68

0,70 71 56

0,71 79 51

0,72 93 37

0,73 93 22

0,74 93 8

0,75 93 5

0,76 100 2

Irao: índice de resistência das artérias oftálmicas; PE: pré-eclâmpsia.
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FIGURA 1 Curva ROC: Irao entre 24 e 28 semanas de gestação e 

predição de PE.

DISCUSSÃO 
A lesão do endotélio vascular, clinicamente caracterizada 
como disfunção endotelial, foi extensamente demonstra-
da em pacientes portadoras de PE, por meio de métodos 
biofísicos, particularmente o teste de dilatação mediada 
por luxo da artéria braquial (FMD).12,13 Valores alterados 
desse teste já foram demonstrados em pacientes que sub-
sequentemente desenvolveram PE, indicando que o teste 
pode ser usado para a predição das manifestações clínicas 
da PE e, consequentemente, que a lesão de endotélio ante-
cede as manifestações clínicas da doença.14,15

A disfunção endotelial precede as manifestações clí-
nicas da PE e persiste até 1 ano depois do parto, o que 
também gera substrato isiopatológico para explicar a 
maior incidência de complicações cardiovasculares em 
mulheres com história de PE.16 A hiperperfusão do SNC, 
expressa por valores menores do Irao, também já foi de-
monstrada em pacientes portadoras de PE.17

Uma análise transversal de 81 pacientes, sendo 56 
com PE e 25 saudáveis, observou que o Irao estava redu-
zido em pacientes com a doença, em ambas as formas de 
apresentação clínica: tardia ou precoce.8

Outro estudo18 avaliou 74 pacientes entre 24 e 28 se-
manas de gestação com alto risco para desenvolvimento 
de PE. Nessas idades gestacionais, não foi encontrada di-
ferença signiicativa nos valores de Irao entre as pacientes 
que subsequentemente desenvolveram e as que não desen-
volveram PE. No entanto, o mesmo estudo encontrou maior 
índice de pulsatilidade (IP) médio de artérias uterinas e 
menor FMD entre as mulheres que apresentaram PE. Os 



DOPPLERFLUXOMETRIA DE ARTÉRIAS OFTÁLMICAS PARA PREDIÇÃO DE PRÉ-ECLÂMPSIA

REV ASSOC MED BRAS 2014; 60(6):538-541 541

sented OARI values lower than patients that remained 
normotensive (0.682±0.028 X 0.700±0.029, p=0.044). Con-
sidering the development of PE as an outcome, the area 
under the OARI curve was 0.694 (CI 0.543 to 0.845), with 
no points obtaining good values of sensitivity or specii-
city. 
Conclusion: Doppler lowmetry of ophthalmic arteries 
between 24 and 28 weeks of pregnancy did not present 
itself as a good exam for predicting PE.

Keywords: vascular endothelium, pre-eclampsia, hyper-
tension, laser Doppler lowmetry.
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autores sugerem que, cronologicamente, o hiperluxo do 
SNC é alteração mais tardia na isiopatologia da PE, suce-
dendo a insuiciência placentária e a lesão endotelial.

No presente estudo, observou-se que as pacientes que 
desenvolveram PE apresentaram valores de Irao menores 
do que pacientes que se mantiveram normotensas 
(0,682±0,028 vs. 0,700±0,029, p=0,044). Tal fato também 
foi demonstrado por Oliveira et al.,19 ao comparar 30 mu-
lheres com PE leve, 30 com PE grave e 30 mulheres com 
hipertensão crônica com um grupo-controle constituído 
por 289 gestantes normotensas, sendo ambos os grupos 
entre 20 e 40 semanas de gestação.

A curva ROC obtida com os valores de Irao entre 24 e 
28 semanas de gestação não apresentou bons resultados 
de sensibilidade e especiicidade. Apesar de signiicativa, a 
diferença entre os dois grupos estudados pode não ter sido 
suiciente para discriminar um grupo de risco especíico. 
Esse fato pode ser explicado pela heterogeneidade etioló-
gica e de manifestações da PE, ou mesmo pela cronologia 
de eventos patológicos anteriormente proposta.18

Este estudo demonstrou que a dopplerluxometria 
de artérias oftálmicas não é um bom método preditor das 
manifestações clínicas da PE, corroborando a hipótese de 
que o hiperluxo do SNC seja também uma manifestação 
tardia da síndrome.

SUMMARY 

Ophthalmic arteries doppler lowmetry for preeclampsia 
prediction

Introduction: central nervous system (CNS) hyperperfu-
sion is one of the events that constitute the pathophysio-
logical basis for the clinical manifestations and complica-
tions of pre-eclampsia (PE). Detecting the increased low 
in the CNS through Doppler lowmetry of the ophthalmic 
artery might precede the clinical onset of PE and could be 
used as a marker for subsequent development of PE. 
Objectives: to evaluate the ophthalmic artery resistive in-
dex (OARI) values in the second trimester of pregnancy for 
prediction of the clinical manifestations of PE. 
Methods: a total of 73 patients with risk factors for the de-
velopment of PE were selected from the prenatal service at 
the HC-UFMG. They were submitted to ophthalmic artery 
Doppler lowmetry between 24 and 28 weeks of pregnancy 
and monitored until the end of the pregnancy to verify the 
occurrence of PE. ROC curves were created to determine the 
predictive characteristics of the OARI. 
Results: fourteen of the patients selected developed PE 
and 59 remained normotensive until the postpartum pe-
riod. Patients with subsequent development of PE pre-
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Objetivo: vários estudos têm analisado a produção acadêmica dos pesquisado-
res do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíico e Tecnológico (CNPq), 
em diversas áreas do conhecimento. O objetivo deste estudo foi avaliar a produ-
ção cientíica de pesquisadores de Hematologia-Oncologia, cadastrados como 
bolsistas de produtividade cientíica do CNPq. 
Métodos: os currículos Lattes de 28 pesquisadores em Hematologia-Oncologia, 
com bolsas ativas no triênio 2006 a 2008, foram incluídos na análise. As variá-
veis de interesse foram: instituição, tempo de doutoramento, orientação de alu-
nos de graduação, mestres e doutores, artigos publicados e seu impacto. 
Resultados: de um total de 411 pesquisadores em Medicina, 28 (7%) foram iden-
tiicados como da área da Hematologia-Oncologia. Houve uma discreta predo-
minância do gênero masculino (53,6%) e de bolsistas na categoria 1 (53,6%). Três 
Estados da Federação são responsáveis por 90% dos pesquisadores: São Paulo 
(21; 75%), Rio de Janeiro (3; 11%) e Minas Gerais (2; 7%). No total da carreira aca-
dêmica, os pesquisadores publicaram 2.655 artigos em periódicos, sendo a me-
diana de 87 artigos por pesquisador (intervalo interquartil [IQ] = 52-122). Des-
se total, 65% e 78% foram artigos indexados nas bases de dados Web of Science 
(WoS) e Scopus, respectivamente. Os pesquisadores receberam 14.247 citações 
na base de dados WoS, sendo a mediana por pesquisador de 385 citações. A mé-
dia de citações por artigo foi de 8,2. 
Conclusão: na presente investigação, observou-se que os pesquisadores na área 
de Hematologia-Oncologia apresentam uma produção cientíica relevante do pon-
to de vista qualitativo quando comparada a das demais especialidades médicas.

Palavras-chave: indicadores de produção cientíica; hematologia; oncologia; 
programas de pós-graduação em saúde; ciências da saúde.

INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, tem sido observado um expressivo au-
mento da produção cientíica brasileira, demonstrado pela 
crescente publicação de artigos em periódicos indexados 
concomitante com a formação de novos pesquisadores.1 
As publicações cientíicas por pesquisadores brasileiros em 
periódicos indexados saltaram de 14.237 em 2003 para 

30.415 em 2008, segundo dados da Thomson Reuters.2 Re-
centes estimativas mostram ainda que essa produção tem 
sido consistente e tem melhorado do ponto de vista qua-
litativo.3,4 Dados de janeiro a outubro de 2012 publicados 
pela Nature, por exemplo, mostram que pesquisadores bra-
sileiros publicaram 29.924 artigos.5 Além disso, em 2012, 

mailto:eduolive812@gmail.com
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0,43% da produção cientíica brasileira foi situada no topo 
dos artigos mais citados. Mais interessante, o país foi o ter-
ceiro no crescimento desse quesito, com aumento de 8,9% 
nos artigos situados no topo dos 1% mais citados.5

Em uma análise recente, mostramos que, no universo 
dos bolsistas de produtividade cientíica do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Cientíico e Tecnológico (CNPq) 
na área de Medicina, a subárea de Hematologia-Oncologia 
corresponde a 7% dos pesquisadores.6 Em uma extensa aná-
lise comparativa da produção cientíica de três grandes áreas, 
Rodrigues et al.7 mostraram que a Oncologia é um campo 
com crescente tendência a se consolidar como uma impor-
tante área no âmbito da Ciência e Tecnologia no Brasil. En-
tretanto, análises sistemáticas dos pesquisadores na área de 
Hematologia-Oncologia são ainda escassas.

Vários estudos têm analisado a produção acadêmica 
dos pesquisadores do CNPq, em diversas áreas do conhe-
cimento.8-12 O presente estudo transversal tem como ob-
jetivo descrever as características demográicas e a produ-
ção acadêmica dos pesquisadores bolsistas em Medicina 
do CNPq, cuja principal área de atuação seja a Hemato-
logia-Oncologia.

MÉTODOS 
Participantes 
Foi inicialmente constituído um banco de dados com 411 
pesquisadores registrados como bolsistas de produtivi-
dade cientíica do CNPq, de acordo com a lista fornecida 
por essa agência federal de fomento à pesquisa em feve-
reiro de 2009.6

Área de atuação 
Para essa variável, foi considerada a área especiicamente 
atribuída pelo pesquisador no currículo Lattes. Quando 
essa informação era omissa, analisava-se a produção cien-
tíica dos últimos 5 anos e atribuía-se uma área na qual ha-
via predominância de temas publicados e/ou orientados. 
Seguindo essa metodologia, identiicaram-se 28 pesquisa-
dores com atuação na área de Hematologia-Oncologia.

Desenho do estudo 
Estudo transversal.

Protocolo de coleta dos dados 
A partir da identiicação dos bolsistas, foram sistemati-
camente consultados os currículos Lattes, disponibiliza-
dos publicamente na plataforma Lattes (CNPq). A partir 
dos currículos Lattes, foi construído um banco de dados, 
com informações relativas à distribuição dos PQ por ca-
tegoria (1A, 1B, 1C, 1D e categoria 2),13 distribuição geo-

gráica e institucional, tempo de conclusão do curso de 
doutorado, produção cientíica (artigos cientíicos) e for-
mação de recursos humanos (orientação de iniciação cien-
tíica, mestrado e doutorado). Para análise da produção 
cientíica, consideraram-se todas as publicações e orien-
tações durante a carreira do pesquisador e nos 5 anos 
mais recentes do período do estudo.

Variáveis de interesse 
As seguintes variáveis foram analisadas: gênero, instituição 
do pesquisador, tempo de conclusão do doutorado, insti-
tuição de doutoramento, categoria da bolsa, orientações de 
bolsistas de iniciação cientíica (BIC), dissertação de mestra-
do e teses de doutorado, e publicações em periódicos. Em 
relação a orientações e publicações, foram avaliados os va-
lores absolutos de toda a carreira cientíica e os valores refe-
rentes ao período 2004-2008. Além disso, foram computa-
das as orientações e publicações ajustadas pelo tempo de 
doutoramento do pesquisador. Foram também pesquisa-
das as bases de dados Web of Science (WoS) do Institute for 
Scientiic Information (http://apps.isiknowledge.com/) e 
Scopus (www.scopus.com/home.url). Ambas foram consul-
tadas via site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes) (http://novo.periodicos.ca-
pes.gov.br/). Nessas bases de dados, foram pesquisados os 
artigos cientíicos publicados pelos pesquisadores listados 
na base do CNPq. O nome cientíico do pesquisador utili-
zado nessa investigação foi aquele fornecido no currículo 
Lattes, mas houve uma pesquisa intensa das possíveis varia-
ções dos nomes dos pesquisadores. Indicadores de desem-
penho também foram incluídos na análise, como o núme-
ro de citações, o índice h e o índice m.14-18

Análise estatística 
O desenvolvimento de banco de dados e as análises esta-
tísticas foram realizados com o programa Statistical  
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 18.0 para 
Windows. Para a análise estatística, em relação às catego-
rias dos bolsistas, os pesquisadores foram estratiicados 
em três grupos: níveis 1A e 1B, níveis 1C e 1D, e nível 2. 
Os dados contínuos foram reportados utilizando media-
na e intervalo interquartil (IQ). O teste não paramétrico 
de Mann-Whitney foi utilizado para a comparação entre 
as categorias de pesquisadores. Variáveis dicotômicas ou 
variáveis nominais foram comparadas pelo teste Qui-qua-
drado. Foi utilizado o nível de 5% de signiicância.

RESULTADOS 
De um total de 411 pesquisadores em Medicina, 28 (7%) fo-
ram identiicados como da área da Hematologia-Oncologia. 

http://apps.isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/home.url
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A distribuição dos 28 pesquisadores por gênero e a catego-
ria da bolsa estão sumarizadas na Tabela 1. Houve uma dis-
creta predominância do sexo masculino (53,6%) e de bolsis-
tas na categoria 1 (53,6%). Não houve diferença signiicativa 
na distribuição de categorias entre os gêneros (p=0,24). Três 
Estados da Federação são responsáveis por aproximadamen-
te 90% dos pesquisadores: São Paulo (21; 75%), Rio de Janei-
ro (3; 11%) e Minas Gerais (2; 7%). Em relação à instituição 
de origem, os pesquisadores se distribuem por nove diferen-
tes instituições no país. Contudo, três são responsáveis por 
aproximadamente 70% dos pesquisadores: Universidade de 
São Paulo – USP (8; 28,6%), Universidade Estadual de Cam-
pinas – Unicamp (8; 28,6%) e Universidade Federal de São 
Paulo – Unifesp (4; 14,3%). Três pesquisadores (10,7%) rela-
tam Pediatria como subárea de atuação.

A mediana de tempo de doutoramento dos 28 pesqui-
sadores foi de 16 anos (IQ = 13-24,5 anos). Em relação à 
instituição de doutoramento, 25 pesquisadores obtiveram 
o título no Brasil e 3 em instituições no exterior (Inglater-
ra e Alemanha). Quatro instituições são responsáveis pela 
formação de aproximadamente 80% dos pesquisadores: 
USP (9; 32%), Unifesp (6; 21,4%), Unicamp (5; 18%) e Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (3; 9%). 
Dezenove pesquisadores (68%) têm pós-doutorado, pre-
dominando instituições nos Estados Unidos (7) e no Rei-
no Unido (4).

TABELA 1 Distribuição dos pesquisadores bolsistas da 

área de Hematologia-Oncologia de acordo com gênero e 

categorização do CNPq (n = 28)

Categoria da bolsa Masculino Feminino Total (%)

1A 3 2 5 (17,8)

1B 2 1 3 (10,7)

1C 4 0 4 (14,3)

1D 1 2 3 (10,7)

2 5 8 13 (46,4)

Total 15 13 28 (100)

orientações acadêmicas 
No total da carreira acadêmica, os pesquisadores em Hema-
tologia-Oncologia orientaram 213 bolsistas de iniciação cien-
tíica (BIC), sendo a mediana de 2 (IQ = 0-10) por pesquisa-
dor, 293 dissertações de mestrado (mediana de 10, IQ = 
5,0-16) e 188 teses de doutorado (mediana de 5, IQ = 3-10). 
As medianas de orientações por ano, em relação aos valores 
ajustados pelo tempo de doutoramento, foram de 0,18 BIC, 
0,47 mestrandos e 0,32 doutorandos. Quando comparados 
os valores ajustados pelo tempo de doutoramento, não houve 
diferença significativa entre as categorias de bolsistas quanto 
à orientação de alunos BIC (p=0,58), de mestrandos (p=0,25) 
e de doutorandos (p=0,24).

Produção cientíica 
No total da carreira acadêmica, os pesquisadores publica-
ram 2.655 artigos em periódicos, sendo a mediana de 87 ar-
tigos por pesquisador (IQ = 52-122), variando de um míni-
mo de 19 artigos a um máximo de 220. No total, foram 1.719 
artigos indexados na base de dados WoS, aproximadamen-
te 65% do total de artigos publicados (mediana por pesqui-
sador de 50, IQ = 35-71). Na base de dados Scopus, foram 
2.075 artigos indexados (mediana de 69, IQ = 41-62), equi-
valente a 78% da produção acadêmica.

Ao considerar o número de artigos ajustado pelo tem-
po de doutoramento, a mediana de publicações foi de 4,4 
artigos/ano (IQ = 3,6-5,7). A mediana ajustada de artigos 
publicados na base de dados WoS foi de 2,7/ano (IQ = 2,2-
3,7), e na base de dados Scopus, de 3,4/ano (IQ = 2,5-4,6). 
Quando comparados os valores ajustados pelo tempo de 
doutoramento, não houve diferença significativa entre 
as categorias de bolsistas quanto ao número de artigos 
ao longo da carreira (p=0,26), dos artigos indexados na 
WoS (p=0,13) e dos artigos indexados na base de dados 
Scopus (p=0,35).

Todos os 28 pesquisadores aumentaram a produção 
cientíica nos últimos 5 anos analisados, considerando a mé-
dia de artigos publicados por ano. Esse incremento variou 
de 8 a 243%, com uma mediana de 85% (IQ = 39%-106%) de 
aumento na produção cientíica. A média de artigos publi-
cados na carreira cientíica dos 28 pesquisadores foi de 4,7 
por ano (DP = 3,2), enquanto nos últimos 5 anos essa mé-
dia alcançou 7 por ano (DP = 3,8). A Figura 1 ilustra a mé-
dia anual de artigos publicados em toda a carreira cientíi-
ca e a média nos últimos 5 anos para os 28 pesquisadores.

Impacto da produção cientíica 
Na carreira acadêmica, os pesquisadores em Hematologia-
-Oncologia receberam um total de 14.247 citações na base 
de dados WoS, sendo a mediana por pesquisador de 385 
citações (IQ = 208-741, variando de 68 a 1.897 citações). A 
média de citações por artigo foi de 8,2 citações (DP = 3,6). 
Houve diferença signiicativa entre as categorias quando 
comparado o número absoluto de citações recebidas pe-
los pesquisadores. A mediana de citações para os pesqui-
sadores das categorias 1A/1B foi de 701 (IQ = 518-1195), 
enquanto para as categorias 1C/1D e 2 foi de 324 (IQ = 117-
547) e de 255 (IQ = 166-483) (p=0,011), respectivamente. 
Na avaliação dos grupos, a diferença ocorreu entre os gru-
pos 1A e 1B quando comparados com os grupos 1C/1D e 
2. Entretanto, não houve diferença na comparação entre 
os grupos 1C/1D e 2 (Figura 2). Essa diferença significativa 
persistiu mesmo após o ajustamento pelo tempo após o 
doutoramento dos pesquisadores. A média para os 
pesquisadores das categorias 1A e 1B foi de 39 citações/
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tivos campos de conhecimento. Nesse sentido, este 
estudo transversal, tendo como foco os pesquisadores do 
CNPq na área de Hematologia-Oncologia, mostrou que 
ainda há poucas instituições de alta produtividade que 
lidam com a pesquisa envolvendo essas áreas do conhe-
cimento clínico. Os resultados deste estudo mostram uma 
grande concentração de produção cientíica em poucos 

ano (DP = 19,4), enquanto para as categorias 1C e 1D foi 
de 19 citações/ano (DP = 11) e para a categoria 2 foi de 24 
citações/ano (DP = 13,9) (p=0,04).

A mediana do índice h na base de dados WoS foi de 
11 (IQ = 7,2-13), variando de um mínimo de 4 a um má-
ximo de 20. Houve diferença signiicativa na comparação 
da mediana dos índices h, de acordo com a categoria da 
bolsa do pesquisador na base de dados WoS (p=0,005). A 
mediana do índice h para os pesquisadores das catego-
rias 1A e 1B foi de 14 (IQ = 12,2-16,8), enquanto para as 
categorias 1C e 1D foi de 8 (IQ = 5-12) e para a categoria 
2 foi de 9 (IQ = 6,5-11,5). A mediana do índice m, ou seja, 
o índice h corrigido pelo tempo de carreira acadêmica do 
pesquisador, na base de dados WoS foi de 0,55 (IQ = 0,39-
0,72), variando de um mínimo de 0,29 a um máximo de 
1,3. Contudo, não houve diferença signiicativa para o ín-
dice m entre as categorias dos bolsistas na base de dados 
WoS (p=0,38). A mediana do índice m para os pesquisa-
dores das categorias 1A e 1B foi de 0,58 (IQ = 0,44-0,99), 
enquanto para as categorias 1C e 1D foi de 0,41 (IQ = 0,35-
0,61) e para a categoria 2 foi de 0,62 (IQ = 0,42-0,62).

DISCUSSÃO 
Com base nos critérios para a concessão das bolsas de 
produtividade em pesquisa, que incluem a formação de 
novos pesquisadores e as publicações em periódicos in-
dexados, pode-se inferir que possivelmente essa amostra-
gem é representativa da elite acadêmica em seus respec-
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Estados da Federação, especialmente em São Paulo e no 
Rio de Janeiro.

Os pesquisadores do CNPq na área de Hematologia-
-Oncologia apresentaram um incremento médio de apro-
ximadamente 85% na produção cientíica nos últimos 5 
anos em comparação com toda a carreira acadêmica. Esse 
fato também tem sido observado tanto em outras áreas 
da Ciência da Saúde, como Odontologia, Saúde Pública 
e Fisioterapia,8,9,11,12 quanto em outras subáreas da Medi-
cina Clínica.19,20 Esse incremento relaciona-se ao atual ci-
clo positivo da produção cientíica brasileira e, possivel-
mente, reflete vários fatores, como o aumento no 
orçamento federal para a Ciência e Tecnologia e dos di-
versos mecanismos indutores estabelecidos pelas diver-
sas agências de fomento do país.4,21-23 Por exemplo, o or-
çamento federal para Ciência e Tecnologia, apesar de ser 
ainda relativamente escasso quando comparado a países 
desenvolvidos, subiu em 2008 de 1,26% para 1,43% do 
produto interno bruto (PIB) brasileiro.4,23

A análise dos pesquisadores em Hematologia-Oncolo-
gia mostrou expressivo número de artigos publicados em 
periódicos indexados. Durante a carreira acadêmica, a me-
diana foi de 87 artigos por pesquisador, idêntica à media-
na de 87 artigos dos 411 pesquisadores bolsistas na área 
de Medicina, como mostramos em estudo prévio.6 Contu-
do, os pesquisadores em Hematologia-Oncologia desta-
cam-se em termos qualitativos, pois aproximadamente 65% 
e 78% do total de artigos publicados foram indexados nas 
bases de dados WoS e Scopus, respectivamente. Deve ser 
ressaltado que esses dados qualitativos são bastante supe-
riores quando comparamos à análise geral na área de Me-
dicina. Nessa análise prévia, foi demonstrado que apenas 
51% e 68% do total de artigos publicados pelos 411 pesqui-
sadores foram indexados nas bases de dados WoS e Sco-
pus, respectivamente.6 Também são superiores aos dados 
dos pesquisadores nas subáreas de Cardiologia e de Nefro-
logia, por exemplo, os quais tiveram 55% e 58% dos artigos 
indexados na base de dados WoS e Scopus, respectivamen-
te.19,20 Esse panorama certamente relete uma produção 
cientíica de alcance internacional, uma vez que a indexa-
ção dos periódicos nessas bases de dados tem sido consi-
derada um importante parâmetro de qualidade da produ-
ção cientíica.

Apesar das contundentes críticas ao uso do fator de im-
pacto dos periódicos na avaliação de instituições e pesqui-
sadores, infelizmente esse índice continua a ser adotado por 
muitas agências de fomento à pesquisa, incluindo o 
CNPq.15,17,24-29 Entretanto, considerando a literatura atual  
sobre índices de produção cientíica, em nosso ponto de 
vista, a avaliação individual da carreira de pesquisadores 

deve ser realizada com indicadores propriamente desen-
volvidos para essa inalidade. Entre os vários indicadores 
de avaliação do desempenho dos pesquisadores, tem se 
destacado na literatura especializada o índice h, proposto 
por Hirsch.16 O índice h é um único número que procura 
sumarizar duas dimensões do desempenho acadêmico: 
produtividade (número de publicações) e visibilidade (ci-
tações para aquelas publicações).18,30,31 Um ponto que vem 
sendo enfatizado sobre o índice h é que ele contrabalança 
tanto a excessiva quantidade de publicações com poucas 
citações como também a pequena produtividade com mui-
tas citações.32 Em nossa análise, a mediana do índice h para 
os pesquisadores da área de Hematologia-Oncologia foi 
de 11, sendo ainda signiicativamente maior para as cate-
gorias 1A e 1B, com índice h de 14. A mediana do índice h 
para os pesquisadores da área de Hematologia-Oncologia 
foi semelhante à descrita previamente para as áreas de Car-
diologia e de Nefrologia, respectivamente com medianas 
de 11 e 10.19,20

Entre as desvantagens do índice h, no entanto, res-
salta-se que ele favorece os pesquisadores com longas car-
reiras e fornece um quadro incompleto de citação real de 
um determinado grupo de investigadores.26 Assim, enten-
demos que o índice h seja mais valioso se associado com 
o índice m, que leva em conta o tempo de envolvimento 
do pesquisador com a carreira acadêmica. Nesse contex-
to, é interessante ressaltar que, ao contrário do índice h, 
não houve diferença signiicativa para o índice m entre 
as categorias dos bolsistas de Hematologia-Oncologia, re-
forçando o viés desse indicador proposto por Hirsch em 
2005.16 Em nosso estudo, a mediana do índice m na base 
de dados WoS foi de 0,55, variando de um mínimo de 
0,29 a um máximo de 1,3. Essa mediana para o índice m 
foi levemente inferior à mediana de 0,62, descrita previa-
mente para um total de 411 pesquisadores da Medicina 
Clínica.13

CONCLUSÃO 
Na presente investigação, observou-se que os pesquisa-
dores do CNPq na área de Hematologia-Oncologia apre-
sentam uma produção cientíica relevante do ponto de 
vista quanti e qualitativo, superior em vários quesitos à 
apresentada por outras especialidades médicas.

AGRADECIMENTOS 
Este estudo foi parcialmente inanciado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fape-
mig), por meio dos projetos PPM-00345-11 e PPM-00273-
13. Eduardo A. Oliveira e Ana Cristina Simões e Silva são 
pesquisadores do CNPq categoria 2 na área de Medicina. 



PERFIL E PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS PESQUISADORES DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NA ÁREA DE HEMATOLOGIA-ONCOLOGIA

REV ASSOC MED BRAS 2014; 60(6):542-547 547

Hercílio Martelli-Júnior e Enrico A. Colosimo são pesqui-
sadores do CNPq categoria 2 nas áreas de Odontologia e 
Estatística, respectivamente.

SUMMARY 

Proile and scientiic production of Brazilian Council for 
Scientiic and Technological Development (CNPq) re-
searchers in Hematology/Oncology

Objective: several studies have examined the academic pro-
duction of the researchers at the CNPq, in several areas of 
knowledge. The aim of this study was to evaluate the sci-
entiic production of researchers in Hematology/Oncolo-
gy who hold scientiic productivity grants from the Brazil-
ian Council for Scientiic and Technological Development. 
Methods: the Academic CVs of 28 researchers in Hematolo-
gy/Oncology with active grants in the three-year period from 
2006 to 2008 were included in the analysis. The variables of 
interest were: institution, researchers’ time after doctorate, tu-
toring of undergraduate students, masters and PhD degree, 
scientiic production and its impact. 
Results: from a total of 411 researchers in Medicine, 28 (7%) 
were identiied as being in the area of Hematology/Oncolo-
gy. There was a slight predominance of males (53.6%) and 
grant holders in category 1. Three Brazilian states are respon-
sible for approximately 90% of the researchers:  São Paulo 
(21,75%), Rio de Janeiro (3,11%), and Minas Gerais (2, 7%). 
During their academic careers, the researchers published 2,655 
articles, with a median of 87 articles per researcher (IQR = 52 
to 122). 65 and 78% of this total were indexed on the Web of 
Science and Scopus databases, respectively. The researchers 
received 14,247 citations on the WoS database with a medi-
an of 385 citations per researcher. The average number of ci-
tations per article was 8.2. 
Conclusion: in this investigation, it was noted that re-
searchers in the ield of Hematology/Oncology have a rel-
evant scientiic output from the point of view of quantity 
and quality compared to other medical specialties.

Keywords: scientiic publication indicators, hematolo-
gy, oncology, postgraduate programs in health, health 
sciences.
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Objetivo: descrever a experiência inicial da equipe de ginecologia, em um cen-
tro de referência, na realização de cirurgia laparoscópica por portal único. 
Métodos: trata-se de estudo retrospectivo, com a revisão dos prontuários de 50 
pacientes atendidas no ambulatório de ginecologia do Hospital da Baleia – Fun-
dação Benjamin Guimarães, entre junho de 2012 e julho de 2013, e que foram 
submetidas a tratamento cirúrgico laparoscópico por portal único. Este traba-
lho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. 
Resultados: a idade média das pacientes incluídas no estudo é de 37,8 anos, va-
riando entre 18 e 70 anos, e as indicações cirúrgicas mais frequentes foram mas-
sa anexial (72%) e dor pélvica crônica (24%). O tempo médio cirúrgico foi de 94,4 
minutos, com tempo de internação médio de 25,8 horas. Em nenhum caso ocor-
reu qualquer tipo de complicação perioperatória. Registraram-se duas conver-
sões para laparotomia por diiculdade técnica durante o procedimento. Todos 
os casos de conversão apresentavam aderências pélvicas. Todas as complicações 
operatórias foram tratadas com sucesso e nenhuma delas foi considerada grave. 
Conclusão: esta é uma das maiores séries de casos da literatura em relação ao 
tratamento cirúrgico por laparoscopia de portal único em ginecologia e apresen-
ta resultados que sugerem a redução da morbidade cirúrgica e resultados estéti-
cos satisfatórios. Concluímos que a laparoscopia por portal único é uma técnica 
minimamente invasiva viável e que traz importante contribuição à construção 
de um novo cenário na cirurgia ginecológica moderna.

Palavras-chave: laparoscopia; endoscopia; procedimentos cirúrgicos em ginecologia.

INTRODUÇÃO 
A laparoscopia surgiu como técnica cirúrgica promisso-
ra na década de 1970, como um método menos invasivo 
do que a laparotomia na propedêutica e no tratamento 
de doenças das cavidades abdominal e pélvica. Trouxe di-
versos benefícios, como melhor e mais rápida recupera-
ção pós-operatória, menor necessidade de analgésicos, 
menor tempo de duração do procedimento cirúrgico e 
alta hospitalar precoce.1,2

Com a evolução das técnicas cirúrgicas, os procedimen-
tos minimamente invasivos, como a laparoscopia por portal 
único, ganham espaço na prática médica e surgem como um 
desaio à medicina moderna. Tanto os pacientes quanto os 
proissionais de saúde buscam continuamente resultados es-

téticos e funcionais melhores, com foco na qualidade  
de vida no período pós-operatório e em longo prazo, sem 
abrir mão da eiciência do tratamento cirúrgico.

A laparoscopia por portal único consiste na realização 
de apenas uma incisão para acesso à cavidade peritoneal, 
comumente localizada na cicatriz umbilical, diferentemen-
te da laparoscopia convencional, em que são confecciona-
dos de 2 a 4 portais. O uso de um portal único seria capaz 
de reduzir a morbidade operatória em relação à laparosco-
pia convencional, uma vez que a confecção de cada portal 
traz consigo o risco inerente de sangramento, lesão de ór-
gãos contíguos, formação de hérnias e comprometimento 
do resultado estético.3

mailto:augustohfbrandao@hotmail.com
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A divulgação da técnica cirúrgica de portal único, bem 
como as inovações tecnológicas sobre os materiais cirúr-
gicos, tem feito dela uma nova tendência mundial em re-
lação à propedêutica e à abordagem de doenças ginecoló-
gicas benignas, especialmente os casos de tumores anexiais.

O conceito de portal único não é novo em ginecologia, 
apesar de apenas recentemente ser reconhecido e utiliza-
do em outras áreas, sobretudo em procedimentos uroló-
gicos e gastrointestinais, como nefrectomia, apendicecto-
mia e colecistectomia.4,5 Há cerca de 150 anos, Wheeless et 
al.6,7 relataram mais de 4 mil casos de mulheres submeti-
das à laqueadura tubária com sucesso por meio de “lapa-
roscopia com trocarte único”. Em 1991, Pelosi realizou a 
primeira histerectomia por portal único.8

Mesmo após as práticas iniciais bem-sucedidas da 
técnica,6-8 esta não se difundiu como procedimento pa-
drão, por motivos que vão desde a falta de sistemas de 
acesso especíicos (como instrumentos articulados e com 
capacidade de rotação) até a necessidade de melhoria das 
ópticas utilizadas.9

Apesar do grande enfoque dado ao assunto nos dias 
atuais, ainda há poucos trabalhos disponíveis sobre o uso 
de portal único em ginecologia, resumindo-se principal-
mente a séries e relatos de casos. Poucos são estudos ran-
domizados e com número suiciente de pacientes que in-
centivem a disseminação da técnica.

O objetivo do presente trabalho é descrever a expe-
riência inicial da equipe de Ginecologia da Fundação Ben-
jamim Guimarães – Hospital da Baleia, em Belo Horizon-
te/MG, na realização de laparoscopia por portal único. 
Descreve-se a técnica utilizada, destacam-se o peril das 
pacientes cirurgicamente tratadas, bem como os eventos 
intraoperatórios e os resultados pós-operatórios em cur-
to e médio prazo.

MATERIAIS E MÉTODOS 
Desenho de estudo 
Este é um estudo retrospectivo, descritivo do tipo série 
de casos, que avaliou os dados de prontuários de 50 pa-
cientes atendidas no ambulatório de ginecologia da Fun-
dação Benjamim Guimarães – Hospital da Baleia, em Belo 
Horizonte (Minas Gerais/Brasil), no período de junho de 
2012 a julho de 2013.

Foram incluídas no estudo todas as pacientes cuja 
doença pélvica foi abordada cirurgicamente por meio de 
laparoscopia de portal único.

Na análise dos prontuários, identiicou-se que os cri-
térios para indicação e aplicação da técnica foram: doença 
anexial com diâmetro médio menor do que 9 cm, índice 
de risco de malignidade10 menor do que 200, ausência de 

hernioplastia umbilical prévia com tela sintética. Todos os 
prontuários consultados foram considerados elegíveis para 
o presente estudo, uma vez que nenhum apresentou falta 
de dados que pudesse ser considerada limitante.

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Fundação Benjamim Guimarães – Hospital da 
Baleia e é identiicado na Plataforma Brasil com CAAE 
número 17036713.6.0000.5123.

Análise estatística 
Os dados foram coletados e armazenados em um banco 
de dados criado com o programa IBM SPSS versão 20.0, 
que também foi utilizado para os cálculos estatísticos e 
a construção dos gráicos e tabelas. Foram analisadas as 
frequências de distribuição das variáveis categóricas e or-
dinárias resgatadas dos prontuários.

laparoscopia por portal único 
Para o procedimento cirúrgico, todas as pacientes foram 
submetidas à anestesia geral com entubação orotraqueal, 
à sondagem vesical de demora e foram posicionadas em 
decúbito dorsal com braços juntos ao corpo. A degerma-
ção foi realizada com solução tensoativa de clorexidina. 
No momento da indução anestésica, foi estabelecida como 
rotina a antibioticoproilaxia endovenosa com cefalospo-
rina de 1ª geração.

A técnica cirúrgica foi padronizada como descrito a 
seguir:

 
1. Injeção subcutânea periumbilical de 10 mL de bupi-

vacaína com vasoconstritor e, posteriormente, inci-
são vertical ou curvilínea (de acordo com as caracte-
rísticas anatômicas da paciente) na borda inferior da 
cicatriz umbilical, com cerca de 2,5 a 3 cm de exten-
são (Figura 1).

2. Dissecção do tecido subcutâneo e abertura da apo-
neurose e do peritônio parietal sob visão direta.

3. Fixação de pontos de reparo nos ângulos da aponeu-
rose, com io Vycril 1.0.

4. Introdução da plataforma de acesso único pela aber-
tura da cicatriz umbilical (Sitracc® – Edlo S/A Produ-
tos Médicos) (Figuras 2 e 3).

5. Insulação da cavidade abdominal com gás carbôni-
co, atingindo pressão abdominal máxima de 15 
mmHg. Após a realização do pneumoperitônio, in-
trodução da ótica de 0º e 10 mm no orifício corres-
pondente do portal.

6. Realização do inventário de toda a cavidade abdomi-
nal e pélvica.
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7. De acordo com a característica da doença pélvica e com 
o diagnóstico perioperatório, foram introduzidas as pin-
ças necessárias para o procedimento nos outros três aces-
sos de 5 mm do portal, com disponibilidade de pinça 
Maryland articulada 42 cm, pinça de apreensão lexível 
42 cm com cremalheira, pinça de apreensão de vesícula 
com cremalheira curva 50 cm, tesoura tipo Metzenbaum 
curva 42 cm (Edlo S/A Produtos Médicos).

8. Em caso de diagnóstico perioperatório de massas ane-
xiais: apreensão do ligamento próprio do ovário por 
tração direta com a pinça de apreensão lexível de 42 
cm pelo orifício de 5 mm e ligadura e secção do in-
fundíbulo pélvico após identiicação do ureter ipsi-
lateral por transparência peritoneal. O material re-
sultante da exérese, em todos os casos, foi retirado 
da cavidade pélvica através do próprio orifício umbi-
lical, utilizado para a introdução do portal, não sen-
do necessárias novas incisões na parede abdominal 
ou em fundo de saco posterior.

9. Após a retirada da lesão, era desfeito o pneumoperitô-
nio e, a seguir, a desinserção do portal por tração direta.

10. Realização da síntese da aponeurose por ráia contí-
nua com io Vycril 1.0, hemostasia, sutura da pele 
com io Vycril 4.0 e curativo local.

RESULTADOS 
A média de idade das pacientes incluídas no estudo foi de 
37,8 anos, variando entre 18 e 70 anos. Os grupos etários 
distribuíram-se da seguinte forma: 22% das pacientes com 
menos de 30 anos, 40% das pacientes entre 30 e 40 anos, 
24% de 40 a 50 anos e 14% com mais de 50 anos de idade.

As indicações cirúrgicas mais frequentes foram mas-
sa anexial (72% dos casos) e dor pélvica crônica (24% dos 
casos). Hidrossalpinge e esterilização cirúrgica responde-
ram por 2% dos casos cada.

Trinta por cento das pacientes apresentavam histó-
rico de cirurgia abdominal, entre elas 12% relatavam ape-
nas um procedimento anterior, e 28% relatavam dois ou 
mais procedimentos.

As pacientes apresentavam, predominantemente, per-
il cirúrgico favorável, tendo seu risco anestésico determi-
nado de acordo com a classiicação da Sociedade America-
na de Anestesiologia (ASA).11 Sessenta por cento eram 
saudáveis e, portanto, classiicadas como ASA I. As pacien-
tes que apresentavam doença sistêmica leve ou moderada 
(ASA II) corresponderam a 38% da amostra, e as com doen-
ça sistêmica grave, limitando as atividades (ASA III), a 2%.

O tempo médio de duração do procedimento foi de 
94,4 minutos, variando de 20 a 218 minutos. Trinta e dois 
por cento dos procedimentos duraram até 60 minutos, 

FIGURA 1 Incisão umbilical para inserção do Sitracc®.

FIGURA 3 Sitracc® após a inserção.

FIGURA 2 Sitracc®.
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métodos auxiliares, como o uso associado de dispositivo 
de manipulação intrauterino e a combinação de instru-
mentos longos e curtos, o que reduziria o atrito entre eles.15

Os resultados encontrados até o momento são positi-
vos mesmo em pacientes com peril cirúrgico desfavorável, 
como aquelas com cirurgias abdominais prévias ou com ín-
dice de massa corpórea (IMC) elevado, cuja morbidade ci-
rúrgica pode ser signiicativamente reduzida pela técnica.

Na série deste estudo, o tempo médio de internação das 
pacientes foi de 25,8 horas no pós-operatório, recebendo 
alta em boas condições clínicas, sem queixas de dor e com 
preservação das funções cotidianas. A alta precoce foi pos-
sível principalmente pela ausência de complicações pós-ope-
ratórias imediatas graves.

Resultados semelhantes foram descritos por Escobar 
e Kim. O primeiro, em trabalho publicado em 2010, ava-
liou 9 pacientes submetidas à laparoscopia por portal 
único e descreveu que a alta hospitalar ocorreu em todos 
os casos com menos de 24 horas de internação.16 Já o se-
gundo autor acompanhou de forma prospectiva 24 pa-
cientes portadoras de massas anexiais e submetidas à la-
paroscopia por portal único. Nesse estudo, não foram 
evidenciadas complicações pós-operatórias em nenhuma 
das pacientes e o período médio de internação foi de ape-
nas um dia (variando de 1 a 3 dias).17

Ao se considerar os desfechos pós-operatórios do pre-
sente estudo, observam-se redução na frequência da queixa 
de dor pós-operatória e maior rapidez no retorno às ativida-
des diárias. Destaca-se, porém, o fato de a avaliação ter sido 
realizada apenas a partir de informações fornecidas pelas 
pacientes, sem o uso de parâmetros objetivos, como escalas 
visuais de dor. Ainda assim, os achados são compatíveis com 
os resultados de um estudo recente de Fagotti et al. Em sua 
série de casos, os autores demonstraram que a técnica é se-
gura e eicaz, resultando em redução signiicativa da dor pós-
-operatória, associada a melhor resultado estético.15 Os mes-
mos autores compararam, em estudo randomizado, a taxa 
de dor pós-operatória entre pacientes submetidas à laparos-
copia por portal único e à laparoscopia por múltiplos por-
tais. Esse estudo envolveu 60 pacientes com diagnóstico ul-
trassonográico de massa anexial benigna e marcadores 
tumorais negativos, e constatou que as pacientes submeti-
das à cirurgia por portal único apresentavam menos dor, 
melhor recuperação e menor custo de internação em rela-
ção às cirurgias por múltiplos portais.18

Cho et al. publicaram estudo randomizado comparan-
do a cirurgia de portal único com a de múltiplos portais na 
realização de cistectomia com preservação ovariana. As va-
riáveis avaliadas foram o tempo para o retorno ao trabalho 
após a cirurgia, o grau de satisfação com a ferida e o nível de 

48%, entre 60 e 120 minutos, e 20% duraram mais de 120 
minutos.

As pacientes permaneceram, em média, 25,8 horas in-
ternadas, variando entre 19,9 e 68,8 horas. Oitenta e dois 
por cento das pacientes permaneceram no hospital por 
até 24 horas, e apenas 18%, por mais de 24 horas. Regis-
traram-se duas conversões para laparotomia por diicul-
dade técnica durante o procedimento. Todos os casos de 
conversão apresentavam aderências pélvicas. Não foram 
descritas complicações perioperatórias.

O seguimento pós-operatório foi realizado em pelo 
menos duas ocasiões, 15 e 45 dias após o procedimento. 
Duas pacientes apresentaram complicações pós-operató-
rias, que consistiram em um caso de infecção do sítio ci-
rúrgico e um caso de hérnia incisional.

DISCUSSÃO 
De acordo com revisão publicada em 2013, existem apro-
ximadamente 66 estudos na literatura médica direciona-
dos à cirurgia de laparoscopia por portal único em gine-
cologia, sendo 17 relatos de caso, 32 trabalhos descritivos, 
13 estudos retrospectivos e 4 estudos randomizados.12

Fagotti et al. publicaram uma das maiores séries de 
casos, com 125 pacientes submetidas à cirurgia de portal 
único em ginecologia em um período de três anos.13

Apesar de limitados, trabalhos que citam o uso do 
portal único em pacientes com doenças malignas já exis-
tem, tanto para estadiamento quanto para exérese tumo-
ral e linfadenectomia. Em 2009, Fader et al. publicaram 
estudo pioneiro sobre o uso do portal único em pacien-
tes com diagnóstico de neoplasia ginecológica maligna, 
apresentando resultados favoráveis.14

Ressaltamos, porém, que, mesmo com o crescente in-
teresse em torno dos procedimentos minimamente inva-
sivos, ainda não há consenso sobre quais devem ser os cri-
térios para a seleção das pacientes, nem estudos que 
deinam quais são os fatores determinantes de melhor 
prognóstico pós-operatório.

Aspectos importantes devem ser considerados ao se 
empregar a técnica. Como ponto positivo, destacamos 
que a introdução do sistema único (Sitracc®) por meio de 
visualização direta pode minimizar o risco de lesão de ór-
gãos adjacentes. Ressaltamos ainda a redução do tempo 
cirúrgico e o fato de a técnica não exigir grande curva de 
aprendizado para os cirurgiões já habituados à realiza-
ção de laparoscopia convencional.

Por outro lado, observa-se menor liberdade de movi-
mentação do instrumental dentro e fora da cavidade ab-
dominal, exigindo, de certa forma, maior habilidade ci-
rúrgica. Para contornar essa limitação, a literatura cita 
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dor pós-operatória em 63 pacientes, e a maioria delas, ao se-
rem questionadas, recomendaria o procedimento minima-
mente invasivo para um amigo ou familiar.19

Com relação à duração do procedimento cirúrgico, 
há diversos resultados descritos, com períodos variando 
de 421 a 79,6 minutos.15 O tempo cirúrgico médio obser-
vado no presente estudo foi de 94,6 minutos, valor supe-
rior ao encontrado na literatura. Vários são os fatores que 
inluenciam esse dado. Como se trata de técnica de im-
plantação recente no serviço, houve necessidade de trei-
namento de todos os proissionais envolvidos, desde os 
cirurgiões até as equipes de anestesia e enfermagem. De-
ve-se salientar ainda que o estudo foi desenvolvido em 
instituição de ensino, em que há treinamento de médi-
cos residentes, que, sabidamente, possuem curva de apren-
dizado maior em relação a cirurgiões experientes. Além 
disso, os procedimentos foram realizados sem o auxílio 
de instrumentadores, proissionais que poderiam contri-
buir para a otimização do tempo cirúrgico.

A baixa taxa de conversão para laparotomia encon-
trada neste trabalho é condizente com a maioria dos es-
tudos disponíveis. Mesmo em doenças que podem ofere-
cer maior diiculdade técnica, o portal único tem sido 
utilizado com sucesso. Cita-se, como exemplo, uma série 
de 20 casos de salpingectomia por portal único decorren-
te de gravidez ectópica, publicada por Yoon et al. em 2010, 
em que não houve necessidade de conversão para laparo-
tomia em nenhuma das pacientes.20 Entre os 13 casos de 
histerectomia com ou sem linfadenectomia por doença 
ginecológica maligna descritos por Fader, também não 
há descrição de conversão cirúrgica.14

Outro parâmetro comumente utilizado como indi-
cador de morbidade operatória é a estimativa da perda 
sanguínea durante o procedimento. Lee et al. avaliaram 
a perda sanguínea de 24 pacientes submetidas à histerec-
tomia vaginal videoassistida por portal único e encontra-
ram um valor médio de 400 mL.21 Já Yoon, em estudo que 
incluiu 7 casos de histerectomia subtotal com uso de mor-
celadores, evidenciou perda sanguínea média de 200 mL.22 
Os valores são animadores; porém, no único estudo ran-
domizado que avaliou esse parâmetro, Cho et al. relata-
ram que a queda do valor de hemoglobina foi estatistica-
mente maior nas pacientes submetidas à cirurgia de 
portal único (2.0 0.7 g/dL) do que nas submetidas à vi-
deolaparoscopia por múltiplos portais (1.7 0.6 g/dL). Os 
autores acreditam que essa diferença pode ser reduzida 
com o aumento da experiência dos cirurgiões em relação 
ao procedimento menos invasivo.19

Na série de casos deste estudo, não foi realizada ava-
liação objetiva da perda sanguínea, mas nenhuma das pa-

cientes necessitou de transfusão sanguínea pós-operató-
ria, uma vez que não foram identiicados sintomas de 
anemia aguda ou instabilidade hemodinâmica.

Este trabalho não teve como objetivo comparar os re-
sultados estéticos da laparoscopia por portal único com 
a cirurgia convencional, assim como qualquer outro tipo 
de comparação entre as duas técnicas. Ainda assim, du-
rante as entrevistas de seguimento pós-operatório, no-
tou-se que aquele foi um fator de impacto positivo na sa-
tisfação das pacientes com o procedimento cirúrgico.

Alguns trabalhos, como o de Song, publicado em 
2013, já comprovaram o melhor resultado estético e, con-
sequentemente, maior satisfação pós-operatória com a 
cirurgia de portal único comparada à laparoscopia por 
múltiplos portais.23 Em estudo randomizado publicado 
por Yoo e Shim recentemente, 73 pacientes foram avalia-
das quanto a dor e satisfação associadas à cicatriz cirúr-
gica após 1 mês, 6 meses e 1 ano da cirurgia por portal 
único, comparada à cirurgia por múltiplos portais. Não 
foram encontradas diferenças entre os grupos com 1 mês 
de pós-operatório; porém, em todos os outros tempos 
avaliados, as pacientes submetidas à cirurgia por portal 
único apresentaram melhores resultados.24

Apesar de relevantes, todos os estudos randomizados 
citados previamente envolvem pequeno número de pa-
cientes e há alguns resultados conlitantes, o que provo-
cava questionamentos de vários pesquisadores. O maior 
estudo sobre laparoscopia por portal único em ginecolo-
gia foi então publicado por Muriji et al.25 em abril de 2013, 
consistindo em metanálise que incluiu 15 estudos obser-
vacionais e 6 estudos randomizados, sendo 10 estudos 
sobre massa anexial e 11 sobre histerectomia, totalizan-
do 2.085 pacientes. O objetivo inicial foi comparar com-
plicações pós-operatórias, classiicando-as em “maiores” 
e “menores”. Os desfechos secundários avaliados foram: 
tempo cirúrgico, dor pós-operatória, perda sanguínea ob-
jetiva (queda da hemoglobina), tempo de internação hos-
pitalar e satisfação estética com a cicatriz. Não foram en-
contradas diferenças estatisticamente signiicativas em 
relação às complicações nos dois grupos. Observou-se di-
ferença de tempo cirúrgico de 6,97 minutos a mais para 
o portal único nas cirurgias de massas anexiais nos estu-
dos randomizados. Nos estudos relacionados à histerec-
tomia, não houve diferença no tempo cirúrgico.

Entre os desfechos secundários, a dor pós-operatória 
não pôde ser adequadamente avaliada em razão dos múl-
tiplos critérios de análise adotados pelos diferentes estu-
dos. Ainda assim, após revisão sistemática, a maioria dos 
estudos não encontrou diferença na taxa de dor após 24 
horas da cirurgia.
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Não foram encontradas diferenças no tempo de inter-
nação hospitalar entre as duas abordagens cirúrgicas; po-
rém, esta é uma variável altamente dependente de fatores 
extrínsecos ao ato cirúrgico em si, como geográicos e cul-
turais, condição socioeconômica e condições impostas pe-
los sistemas de saúde público ou privado.

Os demais desfechos secundários tiveram o viés de 
escassez de dados, não sendo, portanto, considerados sig-
niicativos na publicação.

Em artigo publicado em outubro de 2013, Song et al. 
elaboraram uma metanálise a partir de 6 estudos randomi-
zados comparando múltiplos portais e portal único em gi-
necologia, sendo 3 sobre histerectomia e 3 sobre massa ane-
xial. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 
signiicativas em relação à taxa de complicações periopera-
tórias, conversão para laparotomia, queda da hemoglobina, 
tempo para a eliminação de latos, tempo cirúrgico e tem-
po de internação hospitalar. Concluiu-se que a laparosco-
pia por portal único é comparável em eicácia e segurança à 
laparoscopia convencional, mas não houve comprovação de 
vantagens em termos de redução da dor pós-operatória e sa-
tisfação com a cicatriz cirúrgica.26

Por meio da presente análise, observa-se que a lapa-
roscopia por portal único em ginecologia é uma técnica 
viável e apresentam bons resultados em curto e médio 
prazos. Atualmente, as técnicas laparoscópicas minima-
mente invasivas representam uma evolução da laparos-
copia padrão no que compete às necessidades dos pacien-
tes em relação aos resultados funcionais e estéticos 
pós-operatórios. Apresentam ainda vantagens para os ges-
tores de saúde, pela redução da taxa de complicações e 
dos custos com internação hospitalar.

Sua maior contribuição está relacionada ao tratamen-
to de pacientes com doenças anexiais ou com suspeita de 
endometriose, mas ainda há muitas possibilidades a se-
rem exploradas com a evolução da técnica e o melhor trei-
namento dos cirurgiões envolvidos.

CONCLUSÃO 
Esta é uma das maiores séries de casos da literatura em 
relação ao tratamento cirúrgico por laparoscopia por  
portal único em ginecologia. Os dados disponíveis até o 
momento, incluindo esta série de casos, reairmam as hi-
póteses de que a técnica traz importante contribuição 
para redução da agressão cirúrgica e melhores resultados 
pós-operatórios e reforçam o fato de que diiculdades en-
contradas na fase de aprendizado não justiicam a baixa 
adesão dos ginecologistas no seu emprego regular.

Os dados observados neste trabalho vão ao encontro 
dos dados disponíveis na literatura cientíica, principalmen-
te quando se observam o breve tempo de internação, a mor-
bidade reduzida e o pequeno número de complicações pós-

-operatórias, salientando a ausência de complicações 
consideradas graves, bem como o resultado estético.

Todas essas características observadas contribuem 
para incremento da qualidade de vida das pacientes, re-
duzindo as experiências desagradáveis, o que apresenta 
íntima relação com a sensação geral de bem-estar.

As evidências acumuladas, até o presente momento, 
não mostraram vantagem proeminente da técnica de por-
tal único sobre a de portais múltiplos. Todavia, a laparos-
copia por portal único já se mostrou uma opção segura 
e viável.

Novos estudos prospectivos e randomizados ainda 
são necessários para dimensionar o alcance do impacto 
dessa técnica no reinamento do resultado estético, na re-
dução da morbidade cirúrgica e no incremento da quali-
dade de vida das pacientes.

SUMMARY 

Single-site laparoscopy in gynecology: preliminary study 
of a series of 50 cases

Objective: to describe the initial experience of a gyneco-
logy team, at a tertiary care center, when performing sin-
gle-port laparoscopic surgery. 
Methods: this is a retrospective study reviewing the me-
dical records of 50 patients treated at the outpatient gy-
necology clinic of our institution between June 2012 and 
July 2013 who underwent single-port laparoscopic sur-
gery. This study was approved by the institution’s Ethics 
in Research Committee. 
Results: the mean age of patients is 37.8 years, ranging 
from 18 to 70 years, and the most frequent surgical indi-
cations were adnexal mass (72%) and chronic pelvic pain 
(24%). The mean operative time was 94.4 minutes with a 
mean hospital stay of 25.8 hours. There were no periope-
rative complications. We recorded two conversions to la-
parotomy due to technical dificulties during the proce-
dure. All cases of conversion had pelvic adhesions. All 
operative complications were successfully treated and 
none were considered severe.
Conclusion: this is one of the largest case series in the li-
terature regarding surgical treatment by single-port la-
paroscopy in gynecology and presents evidence on reduc-
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tion of surgical morbidity and satisfactory cosmetic re-
sults. We conclude that single-port laparoscopy is a viable 
minimally invasive technique, and that it contributes to 
the construction of a new scenario in modern gynecolo-
gical surgery.

Keywords: laparoscopy, endoscopy, gynecologic surgical 
procedures.
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Objetivo: investigar o consumo alimentar de antioxidantes em pacientes por-
tadores de artrite reumatoide. 
Métodos: estudo transversal do tipo série de casos com 53 mulheres acompanha-
das no Ambulatório de Reumatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Fe-
deral de Pernambuco (HC-UFPE), de janeiro a outubro de 2012. Por meio de formu-
lário, foram coletados parâmetros sociodemográicos e antropométricos (peso, 
estatura, índice de massa corpórea [IMC], alteração ponderal). A avaliação do con-
sumo alimentar foi realizada por questionário de frequência alimentar semiquanti-
tativo, analisado por tabela de composição de alimentos. A construção do banco de 
dados e a análise estatística foram realizadas por Excel e SPSS versão 18.0, com apli-
cação de testes Qui-quadrado, Anova e t-Student, com nível de coniança de 5%. 
Resultados: amostra composta por 53 mulheres, idade de 54,51±4,24 anos e 
IMC de 25,97±5,94 kg/m2. Nas variáveis sociodemográicas, observou-se diferen-
ça estatística em procedência, ocupação e renda. O consumo diário apresentou 
signiicância para as vitaminas A, C e zinco. Nos adultos, as vitaminas A e C es-
tavam de acordo com as recomendações; nos idosos, houve baixo consumo de 
vitamina E e selênio. Foi signiicativo ao relacionar a vitamina E com a variável 
procedência.
Conclusão: demonstrou-se que os pacientes apresentaram baixo consumo de 
vitaminas A, C e zinco. Portanto, ressalta-se a importância de maior consumo 
de alimentos fontes em antioxidantes, a im de contribuir para a prevenção da 
lesão articular e a perda da função reumática, melhorando a qualidade de vida 
do paciente. 

Palavras-chave: artrite reumatoide; antioxidantes; consumo alimentar.

INTRODUÇÃO 
A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune in-
lamatória sistêmica que compromete a membrana sino-
vial das articulações periféricas. A prevalência é estimada 
em 0,5 a 1% da população, com predomínio em mulhe-
res e maior incidência na faixa etária de 30 a 50 anos.1 No 
Brasil, estudo multicêntrico veriicou prevalência de AR 
do adulto variando de 0,2 a 1%.2

A AR é caracterizada por inlamação local e sistêmica 
com elevada concentração plasmática de citocinas pró-in-
lamatórias, como interleucina-6, interleucina-1-beta, fator 
de necrose tumoral-alfa e proteínas de fase aguda, caracte-
rizando um quadro de estresse oxidativo. A doença pode es-

tar relacionada à suscetibilidade genética, manifestando-se 
em resposta a um estímulo ambiental. No entanto, a causa 
ou as causas exatas da doença são desconhecidas.3

O termo estresse oxidativo é deinido como um dis-
túrbio pró-oxidante, conduzindo a um dano celular. Vá-
rias células podem tolerar grau leve de estresse oxidativo, 
pois apresentam capacidade de defesa antioxidante e sis-
tema de reparo, os quais reconhecem e removem molé-
culas daniicadas pela oxidação,4 como as enzimas antio-
xidantes, que constituem a primeira defesa endógena de 
neutralização das espécies reativas de oxigênio (EROs), e 
os nutrientes antioxidantes.

mailto:brunanolascosiqueira@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.60.06.014
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Os nutrientes antioxidantes são substâncias que, em 
baixas concentrações, retardam ou minimizam a oxida-
ção de substratos oxidáveis.5 Entre os antioxidantes não 
enzimáticos responsáveis pelo menor estresse oxidativo 
celular e molecular, as vitaminas A, C e E, o zinco e o se-
lênio merecem atenção especial.6

Os progressos nas pesquisas clínicas têm demonstra-
do associação entre ingestão de nutrientes antioxidantes 
e menor formação de radicais livres, bem como aspectos 
relacionados à patogênese da doença,7 constatando que 
esses antioxidantes, efetivamente, suprimem a liberação 
de citocinas inlamatórias, reduzindo EROs,8 e apresen-
tam efeito protetor no desenvolvimento de AR.9

O intuito deste estudo foi avaliar o consumo alimen-
tar de micronutrientes antioxidantes, associando com va-
riáveis sociodemográicas, estado nutricional, faixa etária 
e alterações ponderais após uso de drogas antirreumáticas.

MÉTODOS 
Estudo transversal do tipo série de casos, com duração 
de 10 meses (2012), no qual foram avaliadas 53 mulhe-
res portadoras de AR, no Ambulatório do Serviço de Reu-
matologia do Hospital das Clínicas da Universidade Fe-
deral de Pernambuco (HC-UFPE), Recife/PE. Foram 
incluídos pacientes com 20 anos de idade ou mais, de 
áreas urbana e rural de Pernambuco.

Foram excluídos os pacientes que não souberam in-
formar seu consumo alimentar preciso, amputados, ges-
tantes, lactantes e em fases avançadas da patologia.

Avaliaram-se os parâmetros sociodemográicos (idade, 
gênero, procedência, estado civil, ocupação, renda familiar, 
grau de escolaridade) e antropométricos, por meio de me-
didas de peso (kg), estatura (m) e índice de massa corpórea 
(IMC) (kg/m2), com classiicação segundo a Organização 
Mundial da Saúde10 para adultos e Lipschitz11 para idosos.

Além disso, os pacientes foram classiicados quanto 
à presença de alteração ponderal.12 Primeiramente, infor-
maram seu peso habitual anterior à doença reumática, 
pelo qual foi possível observar ganho, perda ou manuten-
ção de peso relacionado ao atual e associado ao uso de 
drogas antirreumáticas.

O consumo alimentar foi realizado em frequência diá-
ria por questionário de frequência alimentar semiquanti-
tativo (QFASQ), adaptado por Rohenkohl,13 estruturado 
em cinco grupos distintos de micronutrientes (vitamina 
A, vitamina C, vitamina E, zinco e selênio), elaborado a par-
tir de fontes alimentares brasileiras, com quantidades ra-
zoáveis desses micronutrientes, consumidas com frequên-
cia pela população brasileira e baseado na tabela de 
composição de alimentos de Philippi.14 Utilizaram-se ál-

bum ilustrativo com medidas caseiras para fracionamen-
to adequado e tabela de composição de alimentos de Phi-
lippi14 para análise de frequência de consumo alimentar.

A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa envolvendo seres humanos do Centro de Ciên-
cias da Saúde/UFPE, sob o n. 0510.0.172.000-11.

Análise estatística 
A construção do banco de dados e a análise estatística  
foram realizadas nos programas Excel e Statistical  
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 18.0 (SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA), respectivamente.

As variáveis contínuas foram testadas quanto à nor-
malidade por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov, 
quando necessárias. As variáveis com distribuição nor-
mal foram descritas na forma de médias e seus respecti-
vos desvios-padrões.

Na veriicação da associação estatística, foram apli-
cados os testes Qui-quadrado, Anova e t-Student para 
comparação de médias, sendo apresentados seus respec-
tivos valores de p para avaliação da existência de signii-
cância estatística. A razão de prevalência foi utilizada 
como medida de efeito, considerando o consumo alimen-
tar dos principais antioxidantes nos pacientes como va-
riável dependente. Para rejeição da hipótese de nulidade, 
adotou-se o nível de coniança de 5%.

RESULTADOS 
O estudo foi constituído por 53 mulheres, com idade mé-
dia de 54,51±4,24 anos (70% adultos e 30% idosos) e com 
IMC médio de 25,97±5,94 kg/m2. Não houve associação 
entre alteração ponderal e uso de drogas antirreumáticas.

A Tabela 1 apresenta características sociodemográi-
cas e clínicas da amostra. Pode-se observar que procedência 
de área urbana, ocupação ativa de pacientes no mercado 
de trabalho e renda de 1 a 3 salários mínimos foram carac-
terísticas signiicativas do grupo. Vale ressaltar que não fo-
ram detectadas diferenças nos demais parâmetros. Contu-
do, foi percebida uma tendência de maior número de 
indivíduos alfabetizados e com sobrepeso.

Quanto ao consumo diário de micronutrientes antio-
xidantes entre as faixas etárias (Tabela 2), observou-se signi-
icativa maior ingestão de vitaminas A, C e zinco nos idosos. 
Em relação à adequação de consumo pelas Dietary Referen-
ce Intakes (DRI), denota-se adequação maior que 100% de 
vitamina A e C nos adultos e inadequação de vitamina E e 
selênio nos idosos.

Na Tabela 3, foram comparados os fatores sociode-
mográicos com os micronutrientes consumidos inade-
quadamente (vitamina E, selênio e zinco).
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TABELA 1 Associação das características 

sociodemográicas, antropométricas e clínicas da amostra 

(n = 53)

Variáveis n (%) Média Desvio- 

-padrão

Valor de 

p

Procedência

Área urbana 29 

(54,7%)

57,55 11,76 0,040*

Área rural 24 

(45,3%)

50,83 11,27

Estado civil

Solteiro/viúvo/

divorciado

28 

(52,8%)

56,50 12,56 0,201

Casado/união estável 25 

(47,2%)

52,28 10,98

Ocupação

Ativo 41 

(77,4%)

56,68 10,94 0,013*

Inativo 12 

(22,6%)

47,08 12,59

Renda

Sem renda 6 (11,3%) 48,00 13,71

< 1 salário mínimo 8 (15,1%) 46,38 12,43 0,021**

1 a 3 salários mínimos 39 

(73,6%)

57,18 10,64

Escolaridade

Analfabeto 5 (9,4%) 55,40 4,56 0,863

Alfabetizado 48 

(90,6%)

54,42 12,46

Estado nutricional

Baixo peso 4 (7,7%) 56,75 14,84

Eutroia 18 

(34,6%)

52,56 13,12 0,856

Sobrepeso 19 

(36,5%)

55,58 12,69

Obesidade 11 

(21,2%)

55,27 8,81

Drogas antirreumáticas

Uma droga 27 

(50,9%)

51,93 9,57 0,108

Mais de uma droga 26 

(49,1%)

57,19 13,62

* Teste t-Student; **Anova.

TABELA 2 Adequação da ingestão diária de antioxidantes e comparação entre faixas etárias (n = 53)

Nutrientes Consumo 

médio

Valor de 

referência (DRI)

Adultos Adequação 

(%)

Idosos Adequação 

(%)

Valor de p

Vitamina A (mcg) 953,81 700 838,17 119,74 1221,23 174,46 0,037*

Vitamina C (mg) 147,15 75 117,72 156,96 215,19 286,92 0,036*

Vitamina E (mg) 8,51 15 8,83 58,87 7,77 51,80 0,505

Selênio (mcg) 24,48 55 22,09 40,16 30,01 54,56 0,283

Zinco (mg) 5,77 8 4,73 59,12 8,17 102,12 0,038*

* Teste t-Student; Dietary Reference Intakes (DRI) 2000: vitaminas E, C, selênio; DRI 2001: vitamina A e zinco.

DISCUSSÃO 
Observou-se no presente estudo idade média de 54,51±4,24 
anos, com predominância de mulheres, corroborando os 
achados da maioria dos autores que avaliaram consumo 
de antioxidantes.13,15

Quanto ao IMC, estão de acordo com os dados de Ave-
lar, Melo e Souza,16 em grupo semelhante ao deste estudo, 
que veriicaram IMC de 26,39±3,80 kg/m2. Por outro lado, 
Fernandes et al.17 encontraram maior porcentagem de obe-
sos em sua amostra, em que 68,3% apresentaram algum 
grau de obesidade.

Os dados da literatura são escassos quando relacio-
nam consumo de antioxidantes e/ou doenças reumáticas 
com procedência do paciente e renda per capita. Segundo 
alguns autores,18,19 doentes reumáticos são um grupo pre-
valente de inativos (em torno de 30%), corroborando esta 
pesquisa. Corbacho e Dapueto,20 com igual número de 
indivíduos e patologia deste estudo, observaram resulta-
dos semelhantes quanto à escolaridade e bastante dife-
rentes em relação à terapia de drogas antirreumáticas, 
apenas 24,5% utilizando tratamento combinado.

Evidências sugerem alta ingestão de vitamina C e baixa 
de vitamina E, ao avaliar o consumo alimentar de mulheres 
com AR,15 dados semelhantes aos deste grupo. Edmonds et 
al.21 mostraram que suplementação de vitamina E (600 mg/
dia) melhora os sintomas clínicos da doença, por um possí-
vel mecanismo de redução na formação de prostaglandinas, 
moléculas produzidas durante o processo inlamatório.

Ao avaliar a ingestão de selênio, Salvador et al.15 detec-
taram que 90% da amostra teve consumo maior que as re-
comendações, fato conirmado por Hagfors et al.22 e não 
constatado por esta pesquisa, que detectou inadequação 
maior que 40% das DRI. Dados atuais conirmam a impor-
tância do selênio na AR, uma vez que a sua deiciência está 
relacionada com maior incidência da doença.23
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mo de micronutrientes não foi associado com fatores so-
ciodemográicos.

Quanto ao tratamento medicamentoso da AR, dro-
gas anti-inlamatórias e imunomoduladoras são consa-
gradamente utilizadas em pacientes portadores de AR, 
embora possam ser ocasionalmente capazes de promo-
ver efeitos metabólicos preocupantes (obesidade, intole-
rância à glicose, alterações de peso e apetite);27 em con-
trapartida, o paciente pode eventualmente apresentar 
anorexia persistente, diminuição na absorção e/ou utili-
zação alterada de nutrientes, promovendo hipercatabo-
lismo, desnutrição e alteração na composição corpórea,28 
conirmando os achados deste estudo, que detectou maior 
tendência à perda de peso no grupo total e nas diferen-
tes faixas etárias.

CONCLUSÃO 
Esta pesquisa demonstrou que os pacientes com AR apresen-
taram baixo consumo de micronutrientes antioxidantes: vi-
taminas A, C e zinco. Portanto, ressalta-se a importância de 
orientação alimentar baseada nas grandes fontes de micro-
nutrientes antioxidantes, principalmente frutas, vegetais crus, 
peixes e sementes oleaginosas, a im de contribuir na preven-
ção da lesão articular e da perda da função reumática.

Quanto ao consumo de vitamina A, Bae et al.24 ob-
servaram que a ingestão diária foi signiicativamente me-
nor nos pacientes com AR do que no grupo-controle, o 
que não foi demonstrado por este estudo.

A literatura atual é escassa com referência à associa-
ção do consumo de antioxidantes com o estado nutri-
cional em doenças reumáticas. Em obesos saudáveis, 
Marreiro et al.25 encontraram redução nas concentra-
ções plasmáticas de zinco, demonstrando que sua su-
plementação reduz a resistência insulínica. Com esses 
achados, denota-se a inluência desse antioxidante nas 
alterações do estado nutricional, fato observado na pre-
sente pesquisa.

Poucos estudos apresentam relação entre consumo 
de micronutrientes e fatores sociodemográicos. Pesqui-
sa26 realizada no Brasil sugere que a ingestão de vitamina 
E é inadequada, independentemente de gênero, idade, 
raça, renda, classe social e estado nutricional, corrobo-
rando os resultados deste grupo. Por outro lado, foi evi-
denciado 13,4% de consumo inadequado de selênio, di-
ferindo dos resultados deste estudo (55%). Em relação ao 
zinco, encontrou-se 52,1% de inadequação em toda a 
amostra, semelhante aos achados desta pesquisa nos adul-
tos (40%). No entanto, na casuística brasileira, o consu-

TABELA 3 Relação das características sociodemográicas com o consumo alimentar (n = 53)

Variáveis Vitamina E Selênio Zinco

Média Desvio- 

-padrão

Valor de p Média Desvio- 

-padrão

Valor de p Média Desvio- 

-padrão

Valor de p

Procedência

Urbana 6,97 4,46 0,017* 28,31 25,84 0,213* 6,24 5,17 0,507*

Rural 10,38 5,64 19,86 22,23 5,20 6,11

Estado civil

Solteiro/viúvo/

divorciado

9,33 4,79 0,234* 29,65 26,34 0,103* 6,96 5,96 0,102*

Casado/união estável 7,60 5,71 18,69 21,09 4,44 4,91

Ocupação

Ativo 8,43 5,23 0,843* 27,07 25,67 0,155* 6,51 5,55 0,076*

Inativo 8,78 5,62 15,64 17,64 3,26 5,16

Renda

Sem renda 7,99 6,86 19,52 18,21 4,47 6,61

< 1 salário mínimo 8,52 4,60 0,968** 12,08 15,79 0,223** 2,49 3,53 0,132**

1 a 3 salários mínimos 8,59 5,27 27,79 26,05 6,64 5,59

Escolaridade

Analfabeto 10,76 6,13 0,320* 18,19 26,83 0,550* 4,16 5,82 0,503*

Alfabetizado 8,23 5,18 25,14 24,36 5,94 5,59

*T-test, **Anova.
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SUMMARY 

Intake of antioxidants in patients with rheumatoid arthritis

Objective: to investigate dietary intake of antioxidants 
in patients with rheumatoid arthritis. 
Methods: this is a cross-sectional case series study with 53 
women accompanied at the Rheumatology Outpatient Cli-
nic, Hospital das Clínicas/UFPE, from January to October 
2012. Demographic and anthropometric parameters (weight, 
height, body mass index, weight change) were collected by 
means of a form. The assessment of food consumption 
was conducted using a semi-quantitative food frequency 
survey, analyzed according to a food composition table. 
Database construction and statistical analysis were perfor-
med using Excel and SPSS version 18.0, using chi-squared 
test, Anova, and Student’s t-test, at a conidence level of 5%. 
Results: the sample was composed of 53 women with a 
mean age of 54.51 ± 4.24 years and BMI of 25.97 ± 5.94 
kg/m². In the sociodemographic variables, statistically 
signiicant differences in origin, occupation, and income 
were observed. Daily consumption showed signiicance 
for vitamins A, C, and zinc. In adults, vitamins A and C 
were in accordance with recommendations, while in the 
elderly a low intake of vitamin E and selenium was ob-
served. The relation between vitamin E and origin was 
signiicant. 
Conclusion: patients demonstrated low consumption of 
vitamins A, C, and zinc. Therefore, there is a need for in-
creased consumption of foods rich in antioxidants in or-
der to contribute to the prevention of joint injury and 
loss of rheumatic function, thus, improving quality of 
life of patients. 

Keywords: arthritis, rheumatoid, antioxidants, micro-
nutrients.
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Objetivo: embora a endometriose seja uma doença prevalente, cujo diagnósti-
co precoce é fundamental para a prevenção de sua progressão, é uma condição 
frequentemente negligenciada em adolescentes. O objetivo deste estudo é levan-
tar as características clínicas das pacientes adolescentes com endometriose acom-
panhadas em um hospital terciário. 
Métodos: levantamento retrospectivo de 394 pacientes submetidas à cirurgia 
com diagnóstico histológico de endometriose no Setor de Endometriose da Di-
visão de Clínica de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo, de 2008 a 2013. Foram incluídas 21 adoles-
centes (idade menor de 21 anos). 
Resultados: a idade média foi de 17,95±1,48 anos, a média de tempo para a con-
irmação diagnóstica foi de 2,96±2,93 anos e a idade do início dos sintomas foi em 
média de 15,28±3,03 anos. Os locais de acometimento foram ovariano (38%), pe-
ritoneal (47,6%) e retrocervical (23,8%). Dismenorreia esteve presente em 80,9% 
das adolescentes (sendo severa em 33,3% dos casos) e dor pélvica crônica em 66,6%. 
Conclusão: endometriose em adolescentes é um importante diagnóstico dife-
rencial de dor pélvica e cistos anexiais, principalmente entre aquelas sem respos-
ta ao tratamento convencional. As principais formas de acometimento são pe-
ritoneais e ovarianas. Apesar do início dos sintomas na adolescência e dos 
avanços nos métodos de imagem, ainda se observa demora no diagnóstico des-
sa doença. 

Palavras-chave: endometriose; adolescente; dismenorreia; cistos ovarianos.

INTRODUÇÃO 
Endometriose é uma doença ginecológica deinida pela 
presença de glândula e/ou estroma endometrial fora da ca-
vidade uterina.1 Os locais de acometimento são ovários e 
região retrocervical, em maior frequência, além de peritô-
nio pélvico, vagina, reto, sigmoide, apêndice, ureter e bexi-
ga, entre outros.2 É uma das doenças ginecológicas mais 
frequentes, podendo estar presente em 10 a 15% das 
mulheres em idade fértil e em até 70% das mulheres com 
quadro de dor pélvica crônica.1,3 Sua etiopatogenia ainda 
é controversa e diversas teorias foram propostas para jus-
tiicar a presença dessa doença.1,4,5 Pode ser classiicada 
como supericial, ovariana e profunda, sendo esta última 

caracterizada pela infiltração dos implantes endometriais 
acima de 5 mm de profundidade.6,7

A endometriose apresenta diversas formas de apre-
sentação clínica. A principal queixa das pacientes com 
endometriose é a dor pélvica crônica (acíclica) e a dis-
menorreia, com incidência de até 75%. Outras queixas 
incluem infertilidade, dispareunia de profundidade, dis-
túrbios urinários e intestinais cíclicos, associados ao pe-
ríodo menstrual.5 A prevalência de endometriose pode 
chegar de 40 a 60% em pacientes com queixa de disme-
norreia e de 30 a 40% em mulheres com queixa de infer-
tilidade.6,8-11
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Esse quadro clínico pode acometer mulheres duran-
te o período reprodutivo, incluindo a adolescência, dei-
nida como fase de transição da infância para a idade adul-
ta, ocorrida entre 10 e 19 anos de idade, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS).12 A principal quei-
xa ginecológica apresentada pelas adolescentes é a disme-
norreia, que acomete entre 60 e 93% dessas pacientes. Na 
maioria dos casos, trata-se de dismenorreia primária ou 
funcional, relacionada aos ciclos ovulatórios, mais fre-
quentes após 2 a 3 anos da menarca. A isiopatologia da 
dismenorreia primária ainda é controversa e envolve a li-
beração de leucotrienos e prostaglandinas, que causam 
sintomas sistêmicos, como náuseas e cefaleia, e sintomas 
locais pélvicos, secundários à potente vasoconstrição e 
contração miometrial, levando a isquemia e dor.13 Apesar 
da alta prevalência de dismenorreia em adolescentes, mui-
tas meninas não procuram ajuda proissional e não fa-
zem tratamento.14 Em estudo de 2006, Houston et al. re-
lataram que 98% das adolescentes usam terapias não 
farmacológicas, como repouso e compressas quentes (com 
taxas de sucesso de 40% ou menos) e 30 a 70% se autome-
dicam com analgésicos simples, sendo que 57% utilizam 
doses abaixo das recomendadas.15

A dismenorreia secundária é aquela relacionada a 
anormalidades pélvicas e pode ser encontrada em até 10% 
das adolescentes, tendo a endometriose como principal 
causa.13 Como a incidência de doenças ginecológicas au-
menta com a idade, dismenorreia secundária é mais pre-
valente em adultas jovens do que em adolescentes.13

O tratamento da endometriose em adolescentes apre-
senta particularidades por conta da idade das pacientes. O 
uso de anticoncepcionais hormonais e anti-inlamatórios 
não apresenta nenhuma restrição. Contudo, o uso de aná-
logos de hormônio liberador de gonadotroina (GnRH) 
deve ser ponderado, em virtude de seus efeitos colaterais.16

OBJETIVO 
Embora seja uma doença prevalente, cujo diagnóstico 
precoce é fundamental para prevenir sua progressão, a 
endometriose frequentemente é negligenciada em pacien-
tes na puberdade. O objetivo deste estudo foi levantar as 
características clínicas das pacientes adolescentes com 
endometriose acompanhadas em um hospital terciário.

MÉTODOS 
O estudo foi conduzido de forma retrospectiva, por meio 
do levantamento de prontuários, sendo, assim, isento da 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.

Foi realizada análise retrospectiva do banco de dados 
do Setor de Endometriose da Divisão de Clínica de Gine-

cologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) no pe-
ríodo de 2008 a 2013, aplicando-se como critério de 
inclusão pacientes de até 20 anos com diagnóstico de en-
dometriose conirmado histologicamente.

Após anamnese e exame clínico, todas as pacientes 
com suspeita clínica de endometriose realizaram avalia-
ção por imagem especializada para esse im, com ultras-
sonograia transvaginal e pélvica, com preparo intestinal 
prévio ao exame, ou ressonância magnética de pelve (caso 
a paciente não tenha iniciado atividade sexual). Os dados 
clínicos relativos às diferentes dores referidas pelas pa-
cientes são medidos por meio da escala visual analógica 
de dor, variando de 0 a 10, sendo 10 a pior dor.

Tratamento clínico hormonal com contraceptivos com-
binados ou progestagênios contínuos foi indicado para as 
pacientes que não apresentaram, nessa avaliação, evidências 
de lesões (pois pode tratar-se de endometriose supericial), 
em casos de endometriomas ovarianos menores que 3 cm 
ou na presença de endometriose profunda, desde que não 
acometesse ureter, apêndice, íleo terminal e/ou retossigmoi-
de em condições de suboclusão. Periodicamente, com inter-
valos médios de 6 meses, as pacientes foram reavaliadas cli-
nicamente e com exames de imagem, quando apropriado, 
considerando-se falha do tratamento medicamentoso caso 
não houvesse melhora dos sintomas (medida com auxílio 
da escala visual de dor) e/ou se ocorresse aumento das le-
sões, mesmo na vigência do uso dos hormônios esteroides. 
Quando não havia lesões visualizadas no exame de imagem, 
indicava-se videolaparoscopia diagnóstica e, havendo endo-
metriose profunda e/ou endometrioma ovariano, partia-se 
para o tratamento cirúrgico da doença.

Com esse protocolo, entre 394 pacientes submetidas 
à cirurgia com diagnóstico de endometriose nesse perío-
do, foram selecionadas 21 adolescentes. Além desses da-
dos, todas foram avaliadas quanto a sintomas, idade do 
diagnóstico, tempo de história clínica, grau de instrução, 
local de acometimento da doença e antecedente familiar. 
Também foram avaliadas quanto à presença de focos de 
doença no peritônio, ovário e/ou em localização iniltra-
tiva profunda.

RESULTADOS 
A média etária das pacientes foi de 17,95±1,48 anos, varian-
do de 13 a 20 anos, e a raça das pacientes foi predominan-
temente branca (n = 15), correspondendo a 68% dos casos. 
O grau de instrução foi elevado nas pacientes acometidas, 
correspondendo a 72,7% (n = 16) com ensino médio com-
pleto ou cursando. Apenas duas pacientes apresentavam 
antecedente familiar de endometriose (Figura 1).
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FIGURA 1 Número de adolescentes com diagnóstico de endometriose por idade. HC-FMUSP, 2008-2013.

Após a cirurgia, 19 pacientes receberam tratamento clí-
nico adjuvante: anticoncepcional oral combinado (42,8%), 
análogo de GnRH (33,3%), progestagênio oral (19%), dis-
positivo intrauterino liberador de levonorgestrel (4,7%) e 
danazol (4,7%).

DISCUSSÃO 
Estima-se que a prevalência de endometriose em adoles-
centes seja de 45 a 70% naquelas submetidas à laparosco-
pia por dor pélvica crônica.13,16 No presente estudo, entre 
as pacientes adolescentes com diagnóstico conirmado 
de endometriose, a média de idade encontrada foi de 
18,24±1,48 anos, com variação de 13 a 20 anos, e media-
na de 17 anos, em conformidade com outros trabalhos 
na literatura, em que a média etária de diagnóstico foi de 
18,6 anos.16

Conforme já apresentado em outros estudos, a inci-
dência de endometriose é maior em pacientes brancas. Nes-
te estudo, a incidência chegou a 68% das pacientes. Tem-
pleman descreveu maior incidência de absenteísmo escolar 
em pacientes brancas com endometriose do que em pa-
cientes negras, o que pode representar maior prevalência 
da doença nesse grupo de adolescentes.17 Também foi pos-
sível observar neste estudo a importância da endometrio-
se em pacientes com nível educacional mais elevado, uma 
vez que 72,7% das pacientes se encontravam no ensino mé-
dio, dado observado por outros autores.17-19

Observou-se que a média de tempo decorrida entre o 
início dos sintomas álgicos referidos pelas pacientes e a con-
irmação diagnóstica da doença foi de 2,96±2,93 anos, va-

A média de tempo decorrida entre o início dos sintomas e 
a conirmação diagnóstica foi de 2,96±2,93 anos, varian-
do de 6 meses a 4 anos, e a idade do início dos sintomas 
foi em média de 15,28±3,03 anos (Tabela 1). Os locais de 
acometimento da doença estão descritos na Tabela 2.

TABELA 1 Quadro clínico das adolescentes com 

endometriose

Sintomas % (n)

Dismenorreia 80,9 (17)

Leve (EVA 1 a 4) 28,5 (6)

Moderada (EVA 5 a 7) 19 (4)

Incapacitante (EVA 8 a 10) 33,3 (7)

Dor pélvica crônica 66,6 (14)

Infertilidade 4,7 (1)

Dispareunia (profundidade) 33,3 (7)

Sintomas intestinais cíclicos 14,2 (3)
EVA: escala visual analógica de dor (0 a 10).

TABELA 2 Características clínicas das adolescentes com 

endometriose

Características clínicas % (n)

Antecedente familiar de endometriose 9,4 (2)

Raça

Branca 71,4 (15)

Negra 23,8 (5)

Parda 7 (1)

Local de acometimento pela doença

Ovariano 38 (8)

Peritoneal supericial 47,6 (10)

Retrocervical 23,8 (5)

Retrocervical e ovariano 9,4 (2)
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Em mais da metade dos casos avaliados no presente 
estudo, as adolescentes apresentavam dismenorreia de mo-
derada intensidade ou incapacitante (EVA acima de 5), sen-
do em 16 delas a queixa inicial. Dor pélvica crônica também 
foi observada na maioria das pacientes (66,6%). Esse dado 
é corroborado pela literatura, em que o sintoma que levou 
ao diagnóstico da doença foi dor pélvica aguda ou crôni-
ca em 79% das pacientes e massa pélvica em 21%.14-17,23

O acometimento pela doença foi, em sua maioria, pe-
ritoneal (47,6%) e ovariano (38%). Endometriose profun-
da foi diagnosticada em 33,3% das adolescentes, com aco-
metimento retrocervical em todas, sem correlação com 
quadro clínico exuberante. O principal sintoma apresen-
tado por esse grupo foi dor pélvica acíclica. Na literatu-
ra, os estágios iniciais são menos frequentes em adoles-
centes e endometriose ovariana é comum, sugerindo que, 
apesar de a dor ser o principal sintoma que leva ao exa-
me ginecológico, a cirurgia é mais indicada quando há 
achado ultrassonográico de cisto ovariano.16,24

O tratamento pós-cirúrgico foi em sua maioria com an-
ticoncepcional oral combinado (42,8%). O dispositivo intrau-
terino liberador de levonorgestrel foi usado apenas em uma 
paciente e o análogo de GnRH foi usado em 33,3% delas. É 
importante salientar que o GnRH não deve ser utilizado em 
pacientes menores de 17 anos de idade e que seu uso deve ser 
feito por períodos curtos, em razão dos efeitos do hipoestro-
genismo, como fogachos e osteopenia, principalmente.16

CONCLUSÃO 
A endometriose em adolescentes é uma doença a ser con-
siderada como importante diagnóstico diferencial de dor 
pélvica e cistos anexiais, principalmente entre aquelas com 
dor refratária ao uso de medicações habituais. As princi-
pais formas de acometimento são peritoneais e ovarianas, 
mas, apesar dos avanços nos métodos de imagem, ainda 
se observa demora no diagnóstico dessa doença, que mui-
tas vezes inicia seus sintomas durante a adolescência, tra-
zendo prejuízos físicos e emocionais, com grande impac-
to na qualidade de vida dessas meninas. O ginecologista 
deve estar atento aos sinais e sintomas para fazer um diag-
nóstico precoce, evitando, assim, o avanço da doença e pro-
piciando o tratamento mais adequado para cada paciente.

SUMMARY  

Endometriosis is important cause of pelvic pain in ado-
lescence

Objective: despite endometriosis being a common disea-
se, where early detection is key to preventing its progres-

riando de 6 meses a 4 anos, e a idade do início dos sintomas 
foi, em média, de 15,28±3,03 anos. Deve-se considerar que 
parte das queixas apresentadas pelas adolescentes relacio-
na-se a distúrbios psicossociais comuns nesse momento da 
vida, o que acaba provocando atraso no diagnóstico de doen-
ças crônicas. De acordo com a Associação Americana de En-
dometriose, 66% das mulheres adultas descrevem o início 
das queixas de dor pélvica antes dos 20 anos de idade e, mes-
mo aquelas que procuraram ajuda de especialistas, precisa-
ram de pelo menos quatro proissionais para chegar ao diag-
nóstico correto. Pacientes com quadro de endometriose 
antes dos 19 anos de idade demoraram, em média, 12,1 anos 
para o diagnóstico de endometriose, enquanto mulheres 
com mais de 30 anos demoraram 3,3 anos.2,8,13,20

Arruda et al. aplicaram questionários em 200 pacien-
tes, em média, 26 meses após diagnóstico histológico de 
endometriose. Dentre as pacientes analisadas, 2,5% tinham 
menos de 20 anos de idade, 50% tinham entre 30 e 39 anos 
e 20,5% tinham mais de 40 anos. A principal queixa era a 
dismenorreia, presente em 67% das pacientes, sendo que 
dor pélvica crônica foi encontrada em 12,5%, infertilidade, 
em 10%, dispareunia, em 5,5% e mais de um sintoma, em 
88%. O intervalo médio entre o início dos sintomas e o 
diagnóstico de endometriose foi de 7 anos, demorando 9 
anos quando os sintomas se iniciaram na adolescência e 
apenas 3 anos quando iniciados após os 30 anos de idade. 
As pacientes com queixa de dor pélvica demoraram em mé-
dia 6 meses para procurar um médico, enquanto as pacien-
tes com queixa de infertilidade demoraram em média 1,7 
ano. Apesar de 44% das pacientes apresentarem sintomas 
antes dos 20 anos de idade, apenas 3,5% obtiveram o diag-
nóstico deinitivo nessa faixa etária.21

Outro estudo, publicado em 2010, baseou-se em dados 
de doze centros da Itália, que estudam pacientes com endo-
metriose. Foram avaliadas 39 pacientes com idade entre 10 
e 21 anos quanto às queixas apresentadas e aos achados la-
paroscópicos com conirmação histológica. A média etária 
de diagnóstico foi de 18,6 anos, sendo que três casos foram 
diagnosticados antes dos 15 anos de idade. Não foram ob-
servadas malformações genitais que pudessem justiicar a 
precocidade da doença. A principal queixa apresentada para 
desencadear o início da investigação foi dor pélvica crônica 
com característica acíclica ou dor pélvica aguda. Em três pa-
cientes, a investigação se deu a partir de massas anexiais.16

Estudo realizado na Nova Zelândia avaliou 163 pacien-
tes com diagnóstico histológico de endometriose no pe-
ríodo de 2003 a 2009. Dentre essas, 20 eram adolescentes. 
A principal queixa foi dismenorreia em 80% delas, versus 

55% entre as adultas, e o uso de mais de um analgésico para 
controle da dor foi de 95% versus 59%, respectivamente.22
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sion, it is a condition often overlooked in adolescents. 
The aim of this study was to report the clinical characte-
ristics of adolescent patients with endometriosis moni-
tored in a tertiary hospital. 
Methods: a retrospective study of 394 patients undergoing 
surgery with a histological diagnosis of endometriosis at the 
Endometriosis Division of the Gynecology Department at 
the Hospital das Clínicas of the University of São Paulo Me-
dical School from 2008 to 2013. 21 adolescents were inclu-
ded (aged under 21 years). 
Results: the age ranged from 17.95 ± 1.48 years, the ave-
rage time for diagnostic conirmation was 2.96 ± 2.93 
years, and the age at the onset of symptoms was 15.28 ± 
3.03 years on average. The sites affected were ovarian (38%), 
peritoneal (47.6%) and retrocervical (23.8%). Dysmenor-
rhea was found in 80.9 % of adolescents (severe in 33.3% 
of cases) and chronic pelvic pain in 66.6%. 
Conclusion: endometriosis in adolescents is an impor-
tant differential diagnosis from pelvic pain and ovarian 
cysts, mainly among those with no response to conven-
tional treatment. The main forms of involvement are pe-
ritoneal and ovarian. Despite the onset of symptoms in 
adolescence and advances in imaging methods, the diag-
nosis of this disease is still delayed. 

Keywords: endometriosis, adolescent, dysmenorrhea, 
ovarian cysts.
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Objetivo: identiicar padrões na distribuição espaço-temporal dos casos de den-
gue ocorridos no município de Cruzeiro, SP. 
Métodos: foi desenvolvido um estudo ecológico e exploratório utilizando fer-
ramentas de análise espacial e com dados de casos de dengue obtidos do Sinan-
Net. Foi feita uma análise por área, tomando-se como unidade o setor censitá-
rio do Instituto Brasileiro de Geograia e Estatística (IBGE). Foram analisados 
os meses de março a junho de 2006 e 2011, que mostraram o avanço da doença. 
Utilizou-se o programa TerraView 3.3.1; foram calculados os índices de Moran 
global, mês a mês, e o estimador de Kernel. 
Resultados: no ano de 2006, foram georreferenciados 691 casos de dengue (taxa 
de 864,2 casos/100 mil hab.); os índices de Moran e p-valores foram signiicativos 
nos meses de abril e maio (IM = 0,28, p=0,01; IM = 0,20, p=0,01) com densidades 
maiores nas regiões central, norte, nordeste e sul. Em 2011, foram geocodiicados 
654 casos (886,8 casos/100 mil hab.); os índices de Moran e p-valores foram signi-
icativos nos meses de março e abril (IM = 0,28, p=0,01; IM = 0,16, p=0,05) com den-
sidades nas mesmas regiões de 2006. O índice de Moran global (IM) é uma medi-
da global de autocorrelação espacial, que indica o grau de associação espacial no 
conjunto de informações a partir do produto em relação à média. O IM varia en-
tre -1 e +1, e a ele pode ser atribuído um nível de signiicância (p-valor). O valor 
positivo aponta para uma autocorrelação espacial positiva ou direta. 
Conclusão: foi possível identiicar padrões na distribuição espaço-temporal dos 
casos de dengue ocorridos no município de Cruzeiro, SP, e localizar os setores 
censitários onde a epidemia teve início e como evoluiu.

Palavras-chave: dengue; sistemas de informação geográica; vigilância epide-
miológica; estudo ecológico; distribuição espacial da população. 

INTRODUÇÃO  
Na década de 1980, foram registrados novos casos de den-
gue no Brasil1 e no Estado de São Paulo; em 1986, a den-
gue foi deinida como doença de notiicação compulsória.2 
O Vale do Paraíba, mais precisamente no município de São 
Sebastião, no litoral norte, sofreu uma epidemia de den-
gue em 2002, com 972 contaminações autóctones.3,4

Um estudo realizado no município de São José do Rio 
Preto entre setembro de 2001 e agosto de 2006, utilizando 
abordagem espacial, permitiu identiicar áreas de maior ris-
co para ocorrência de dengue, concentradas na região nor-
te da cidade. O processo de geocodiicação foi obtido pela 
equiparação dos endereços dos casos de dengue com o mapa 
de segmento de logradouros fornecido pela prefeitura.5

O georreferenciamento e as técnicas de análise espa-
cial têm sido cada vez mais utilizados para avaliar a dis-
tribuição dos vetores e das doenças por eles transmitidas, 
tendo contribuído para a melhoria das atividades de vi-
gilância e controle. Sua maior utilidade é traçar estraté-
gias dependentes das várias realidades que compõem o 
município. Assim, o uso dessas ferramentas proporciona 
a identiicação de áreas de risco que mereçam a intensii-
cação e/ou a priorização de medidas de controle. Souza-

-Santos e Carvalho6 demonstraram que a análise de dados 
espaciais é uma importante ferramenta na vigilância e no 
controle não apenas de Aedes aegypti, mas de outros inse-
tos vetores. 

mailto:luiz.nascimento@unitau.com.br
http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.60.06.016
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Nessa linha, podem ser citados os artigos de Barbo-
sa e Lourenço,7 nos quais se demonstra que a incorpora-
ção de técnicas de geoprocessamento e a análise espacial 
no programa, desde que utilizados imediatamente após 
a realização das atividades, podem contribuir com as ações 
de controle, indicando os aglomerados espaciais de maior 
incidência. Vale citar também o estudo de Carvalho e Nas-
cimento,8 o primeiro realizado em município do Vale do 
Paraíba paulista, utilizando-se técnicas de geoprocessa-
mento para estudar a distribuição espaço-temporal da 
dengue, sendo possível identiicar um padrão da epide-
mia ocorrida no município de Cruzeiro em 2006. 

Este artigo tem por objetivo identiicar padrões na 
distribuição espaço-temporal dos casos de dengue ocor-
ridos no município de Cruzeiro nos meses de março a ju-
nho de 2006, comparando com os mesmos meses de 2011. 
Os dois anos escolhidos se justiicam pela ocorrência de 
epidemia, e os meses elencados correspondem ao perío-
do de maior incidência de casos.

MÉTODOS 
A área de estudo refere-se ao município de Cruzeiro, lo-
calizado no extremo leste do Estado de São Paulo, na re-
gião denominada Vale do Paraíba paulista; latitude 22º 
33’ Sul e longitude 44º 60’ Oeste, a uma altitude de 514 
metros, ocupando 331 km2, sendo que 36 km2 constituem 
a área urbana e 295 km2, a área rural9 (Figura 1).

FIGURA 1 Localização do município de Cruzeiro com divisões 

territoriais e tendo a Rodovia Presidente Dutra como destaque.10

O clima é tropical (quente e úmido), com temperatura 
variando entre 20 e 27ºC. Os meses mais quentes são 
compreendidos entre novembro e abril, e os mais frios, 
entre maio e outubro. As chuvas se fazem mais presentes 
entre dezembro e março, sendo janeiro o mês mais chu-
voso. O período mais seco compreende os meses de ju-
nho a setembro. 

Os casos de dengue que ocorrem no município são 
notiicados junto ao Setor de Vigilância Epidemiológica 
Municipal e conirmados mediante critério laboratorial 
ou clínico-epidemiológico, conforme orientações do Mi-
nistério da Saúde.11

O estudo ecológico e exploratório consistiu em rela-
cionar os casos de dengue notiicados e conirmados, iden-
tiicar o endereço e a data de aparecimento dos primei-
ros sintomas, distribuindo no mapa do município de 
acordo com os 96 setores censitários urbanos referentes 
ao ano 2000, fornecidos pelo IBGE (http://downloads.
ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm).

Foram utilizadas as seguintes abordagens para veriicar  
associação entre a incidência de dengue: mapeamento da 
ocorrência de casos em 2006 e 2011 segundo os meses de 
março, abril, maio e junho; análise estatística espacial para 
veriicação de autocorrelação por meio do índice de Moran 
global e local e o estimador de Kernel. 

Para identiicar a presença de autocorrelação espacial, 
foram utilizados os indicadores de Moran global (IM), que 
analisam se há aglomerados de setores com altas taxas e 
aglomerados de baixas taxas. O IM varia entre -1 e +1 e a 
ele pode ser atribuído um nível de signiicância (p-valor); 
esse índice considera as taxas de cada setor censitário em 
relação às taxas dos setores vizinhos e a média dessa taxa. 

Uma vez calculado o IM, é importante estabelecer sua 
validade estatística, estimando sua signiicância. Se esse va-
lor corresponder a um extremo de uma simulação de distri-
buição, trata-se de um valor com signiicância estatística. 
Quanto mais próximo de 1 (um), maior a semelhança entre 
vizinhos. O valor 0 (zero) indica inexistência de correlação, 
e valores negativos indicam dessemelhança. Utilizou-se o 
programa de domínio público TerraView, desenvolvido pela 
Divisão de Processamento de Imagens (DPI) do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (www.dpi.inpe.br/terraview/
index.php).

O estimador de Kernel, como referido, avalia os even-
tos tendo o ponto como unidade de análise. Ao conside-
rar que o dado populacional é agrupado e a unidade mí-
nima oficial de agrupamento é o setor censitário, ao 
atribuir-se ao centroide dessa região o dado populacional 
conhecido, tem-se a possibilidade de estimar a intensida-
de desse processo (população), usando-se uma função Ker-
nel. As áreas mais escuras (hot spots) correspondem às re-
giões com maior densidade de casos.

RESULTADOS  
Foram georreferenciados 691 casos de dengue em 2006 (taxa 
de 864,2 casos/100 mil habitantes). Os primeiros casos foram 
identiicados na região central e os últimos casos, nas regiões 

http://ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm
http://www.dpi.inpe.br/terraview/
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norte, nordeste e central. No mês de março, foram registra-
dos 35 casos, variando de 0 a 7 por setor censitário; no mês 
de abril, 358 casos, variando de 0 a 20; no mês de maio, 271 
casos, variando de 0 a 15; e no mês de junho, 23 casos, varian-
do entre 0 e 3 casos por setor censitário. Não foi possível iden-
tiicar o endereço de quatro dos casos conirmados, por falta 
de preenchimento da icha de notiicação. 

Os mapas temáticos com a distribuição de casos (Fi-
gura 2), segundo os meses de 2006, mostram que os pri-
meiros ocorreram no mês de março, na região central e les-
te, às margens do Rio Paraíba do Sul e seu eluente, o 
Córrego da Barrinha, acompanhando também o trajeto da 
estrada de ferro, que corta a região central do município, 
e da estrada de rodagem, que liga o município de Cruzei-
ro a Lavrinhas. No mês de abril, houve o aparecimento de 
casos em praticamente todos os setores censitários, avan-
çando para sul, sudoeste, região central e nordeste. Em 
maio, 76 (79%) setores censitários tiveram pelo menos um 
caso de dengue, com maior número de casos nas regiões 
central, sul, sudeste e leste, acompanhando o curso do Rio 
Paraíba do Sul e do Córrego da Barrinha. No mês de junho, 
somente dois setores apresentaram três casos, localizados 
nas regiões norte, nordeste, central e sul.

A Tabela 1 apresenta os IM e seus respectivos p-valo-
res dos meses de março, abril, maio e junho de 2006 e 
2011. Pode-se observar que o índice de Moran global foi 
signiicativo nos meses de abril e maio de 2006, com au-
tocorrelação positiva. 

TABELA 1 IM e p-valores da distribuição espacial dos 

casos de dengue, em Cruzeiro, 2006 e 2011

Meses IM 2006  p-valor IM 2011  p-valor

Março 0 ,0 8 0 ,0 9 0 ,2 3 0 ,0 1

Abril 0,28 0,01 0,16 0,05

Maio 0,20 0,01 0,05 0,24

Junho 0,01 0,46 0,08 0,09

Em 2011, foram geocodiicados 654 casos de dengue (taxa 
de 886,8 casos/100 mil habitantes). Os primeiros casos 
ocorreram também no mês de março, nas regiões norte, 
nordeste, central, sul e sudoeste, e os últimos acontece-
ram na região norte. No mês de março, foram geocodii-
cados 70 casos, variando de 0 a 14 por setor censitário; 
no mês de abril, 292 casos, variando de 0 a 24; no mês de 
maio, 279 casos, variando de 0 a 26; e no mês de junho, 
13 casos, variando entre 0 e 2 casos por setor censitário. 
Não foi possível identiicar o endereço de 55 casos con-
irmados. A impossibilidade de geocodiicação desses ca-
sos deveu-se, sobretudo, à ausência ou à insuiciência das 
informações contidas na base de dados do Sinan e à fal-
ta de preenchimento da icha de notiicação.

Os mapas temáticos com a distribuição de casos (Fi-
gura 2), segundo os meses do primeiro semestre de 2011, 
mostram que os primeiros casos ocorreram no mês de 
março, às margens do Rio Paraíba do Sul, das Estradas 
de Rodagem Cruzeiro-Passa Quatro e Cruzeiro-Lavrinhas. 
No mês de abril, os casos foram localizados nas regiões 
central, sul, norte, nordeste e noroeste, tomando toda a 
extensão urbana do município. Em maio, 80 (83%) seto-
res censitários tiveram pelo menos um caso de dengue. 
No mês de junho, somente um setor apresentou mais de 
um caso de dengue, situado na região norte. 

FIGURA 2 Distribuição dos casos de dengue segundo setores 

censitários ocorridos nos meses de março (A), abril (B), maio (C) e 

junho (D) de 2006, e nos meses de março (A’), abril (B’), maio (C’) e 

junho (D’) de 2011, em Cruzeiro.

Como já mencionado, os IM e seus respectivos p-valores 
dos meses de março, abril, maio e junho de 2011 estão 
demonstrados na Tabela 1. Pode-se observar que os IM fo-

A A’

B B’

C C’
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A introdução do vírus da dengue em Cruzeiro produ-
ziu duas ondas epidêmicas de grande magnitude da for-
ma clássica da doença. O risco de ocorrência dessas epi-
demias era previsto, haja vista a intensa circulação do 
vírus na região, bem como a incidência da doença em mu-
nicípios vizinhos.

A infestação do mosquito transmissor do vírus da 
dengue, a densidade populacional e a inexistência de imu-
nidade de grupo contra esse agente podem ser apontadas 
como possíveis fatores que propiciaram a ocorrência das 
epidemias, não só na primeira onda, que aconteceu de 
forma explosiva, mas também na segunda, que apresen-
tou maior taxa de incidência (864,2 e 886,8 casos por 100 
mil habitantes, respectivamente). 

Nos dois momentos, a epidemia teve início em uma 
região, espalhando-se por quase todas as regiões da área 
urbana, acompanhando as margens do Rio Paraíba do 
Sul e das rodovias e ferrovias que cortam o município e 
são responsáveis pela grande circulação de pessoas, pro-
dutos e veículos. Essa tendência também foi observada 
no estudo realizado no município de Tupã, SP.7

No mês de abril, houve um acentuado aumento na 
notiicação e na conirmação dos casos, possivelmente 
em consequência da presença de criadouros em área ur-
bana, população suscetível, temperaturas elevadas e alto 
índice pluviométrico.

A cobertura trimestral da atividade “Casa a Casa” no 
município foi atingida pelos agentes de controle de en-
demias em quase todo o município. Mesmo assim, hou-
ve epidemia de dengue em 2006 e 2007.12

Nas epidemias em Cruzeiro, talvez uma explicação 
para a ocorrência de casos concentrados em regiões dife-
rentes do município seja a diminuição de indivíduos sus-
cetíveis na região em que maior número de casos ocorreu, 
deslocando, dessa maneira, a concentração da epidemia 
para outra área. 

No presente estudo, houve queda no registro de ca-
sos novos a partir do mês de junho, em que se registram 
temperaturas mais amenas e umidades mais baixas. Isso 
sugere fortemente que as condições climáticas adversas 
à proliferação do vetor têm importante papel no térmi-
no da transmissão da doença na cidade.13

Três fatores devem ser considerados na queda do nú-
mero de casos de uma epidemia: esgotamento de indiví-
duos suscetíveis; intervenções do controle vetorial e con-
dições naturais desfavoráveis, como diminuição da 
temperatura e umidade, reduzindo a população vetorial, 
e boas condições de saneamento básico. Áreas mais po-
bres, mas com boas condições de saneamento básico, po-
dem ter os mesmos níveis de infestação de áreas mais ri-

ram signiicativos nos meses de março e abril, com auto-
correlação positiva, e apresentaram signiicância.

No mês de março de 2006, a maior densidade de ca-
sos ocorreu nas regiões central e norte, conforme demons-
trado pelo estimador de Kernel. Nos meses de abril e maio, 
a maior densidade ocorreu nas regiões norte, central e sul. 
No mês de junho, o hot spot se manifestou nas regiões cen-
tral, norte, nordeste, noroeste e sudeste (Figura 3). 

FIGURA 3 Mapas temáticos comparativos com o estimador de 

Kernel da distribuição de casos de dengue notiicados e conirmados, 

segundo os meses de março (A), abril (B), maio (C) e junho (D) de 2006 

e março (A’), abril (B’), maio (C’) e junho (D’) de 2011, em Cruzeiro.

O mês de março de 2011 apresentou maior densidade na re-
gião oeste. No mês de abril, o hot spot se concentrou próxi-
mo à região central, voltado para o norte. Em maio, a maior 
densidade ocorreu na região central, espalhando-se um pou-
co para leste, norte, nordeste e oeste. No mês de junho, o hot 

spot se deslocou para a região norte-sul (Figura 3). 

DISCUSSÃO 
Neste estudo, realizado em dois momentos diferentes, uti-
lizando técnicas de geoprocessamento, foi possível identi-
icar um padrão espaço-temporal das epidemias de den-
gue ocorridas no município de Cruzeiro, em 2006 e 2011.
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cas. Por outro lado, áreas com alta cobertura dos serviços 
de abastecimento de água e maior aglomeração de pes-
soas no mesmo domicílio apresentaram maior concen-
tração do vetor.14 Quanto aos indivíduos suscetíveis, su-
gere-se que, em 2006, apenas um tipo de vírus circulou 
na região, o sorotipo DEN-3, e, portanto, as pessoas tor-
naram-se imunes após contato com ele, situação seme-
lhante encontrada no município de Tupã.7

Em 2011, o sorotipo circulante foi o DEN-1, que se 
instalou no município pela primeira vez e encontrou toda 
a população suscetível, inclusive aqueles já sensibilizados 
pelo DEN-3, resultando em outra epidemia.

O IM aplicado aos casos de dengue ocorridos nos me-
ses de março, abril e maio de 2006 e 2011 apresentou va-
lores positivos, indicativos de autocorrelação espacial po-
sitiva. Os valores tendem a ser semelhantes nos setores 
vizinhos, indicativo de que a ocorrência de casos de den-
gue no município está conectada, sendo forte o relacio-
namento entre os setores e, ainda mais forte, entre os se-
tores vizinhos próximos. É importante salientar que o IM 
apresentou correlação espacial positiva para os meses de 
abril e maio de 2006 e para março e abril de 2011. Ape-
nas o mês de junho de 2011 apresentou IM negativo, o que 
leva a crer que existem setores com altos índices de casos 
de dengue, rodeados de setores com baixos índices, mas 
não houve signiicância estatística. 

Ao comparar os mapas com os estimadores de Ker-
nel de 2006 e 2011 (Figura 3), pode-se observar que o hot 

spot também não apresentou o mesmo comportamento 
durante as duas epidemias. Em 2006, o hot spot teve iní-
cio na região central e caminhou no sentido norte-sul e 
leste-oeste; em 2011, teve início na região centro-oeste, 
caminhou para a região central e, inalmente, para as re-
giões norte-sul e leste-oeste. 

Nos meses de abril e maio dos dois anos, houve acen-
tuado aumento na notiicação e na conirmação dos ca-
sos, possivelmente em consequência do aumento no nú-
mero de criadouros em área urbana, população suscetível, 
temperaturas elevadas e alto índice pluviométrico. O ris-
co para dengue foi também identiicado em áreas de maior 
concentração de indivíduos, grande diversidade econô-
mica, forte adensamento populacional, alta densidade 
domiciliar e alta densidade de lotes vagos (terrenos bal-
dios) em bairros mais afastados da região central.15

As medidas de controle da dengue têm sido baseadas 
exclusivamente no controle químico do vetor, em detri-
mento de importantes fatores moduladores da dinâmi-
ca de transmissão da doença, especialmente os relaciona-
dos a determinantes sociais, como ocupação espacial e 
condições de vida. Portanto, a cada introdução de um 
novo sorotipo, ocorre nova epidemia.15

O crescimento acelerado da população urbana pro-
picia grandes fontes de indivíduos suscetíveis e infecta-
dos, concentrados em áreas restritas. Esse fato, associa-
do às condições precárias de saneamento, moradia e a 
fatores culturais próprios dos grandes centros urbanos, 
proporciona condições ecológicas favoráveis à transmis-
são do vírus da dengue.16

Portanto, é compreensível que localidades com maior 
proporção de população urbana possam apresentar in-
cidências elevadas de dengue.17 É importante que seja 
veriicada a relação espacial entre a transmissão de den-
gue e outras variáveis, como o grau de imunidade da po-
pulação, a efetividade das medidas de controle, o grau 
de infestação pelo vetor, os hábitos e as atitudes da po-
pulação, entre outros. É importante ressaltar que os es-
tudos com abordagens de localizações espaciais e uso 
de Sistemas de Informação Geográica (SIG), embora re-
centes na área da saúde, tornam-se aos poucos impres-
cindíveis para a análise da determinação das doenças.15

Apesar das orientações da vigilância epidemiológica 
da dengue em se investigar os prováveis locais de infec-
ção, considerando residência, local de trabalho e viagens, 
na icha de investigação padronizada pelo Ministério da 
Saúde, apenas os dados referentes ao endereço de residên-
cia são estruturados para permitir uma localização pre-
cisa do caso. Dessa forma, análises considerando o ende-
reço do paciente como o local de exposição aos fatores de 
risco assumem uma imobilidade dos indivíduos e igno-
ram qualquer possibilidade de exposição em outros lo-
cais, como ambiente de trabalho ou lazer.18

Com a utilização de informações originadas apenas nos 
serviços públicos de saúde, é possível que uma parcela dos 
casos não seja computada, além da ocorrência de casos cuja 
manifestação clínica seja discreta, levando à subnotiicação. 
Outras fontes de erros podem ser consideradas, como o de-
saparecimento de resultados de exames, diagnósticos inde-
terminados e a não localização dos endereços. 

Diiculdades encontradas no georreferenciamento dos 
casos notiicados da doença, em função de problemas no 
endereçamento, impediram a localização de casos em seto-
res censitários.1,5 Contudo, não podemos airmar onde está 
o foco de infecção, pois é possível que as pessoas tenham 
contraído a doença em suas próprias residências, mas tam-
bém pode ter sido no trabalho, em trânsito ou em qualquer 
outro lugar no município. Mesmo com as diiculdades des-
critas, a localização pontual dos casos ou a agregação de in-
formações em pequenas áreas, como o setor censitário, pode 
ser bastante esclarecedora.18

A avaliação de exposições diferenciadas aos fatores 
envolvidos na transmissão permite identiicar áreas geo-
gráicas com maior risco de infecção, sendo imprescindí-
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vel para a elaboração de programas preventivos e de con-
trole de dengue.19

CONCLUSÃO 
Por meio da técnica de geoprocessamento, foi possível 
mapear o endereço das residências de pessoas acometi-
das pelas epidemias de dengue ocorridas no município 
de Cruzeiro em 2006 e 2011 e mostrar como a doença se 
espalhou pela cidade nas duas ocasiões, tendo em vista a 
presença de dois sorotipos diferentes do vírus e a susce-
tibilidade dos indivíduos. 

SUMMARY 

Space-time description of dengue epidemic in Cruzeiro, 
SP, in 2006 and 2011

Objective: to identify patterns in the spatial and tempo-
ral distribution of cases of dengue fever occurring in the 
city of Cruzeiro, state of São Paulo (SP). 
Methods: an ecological and exploratory study was un-
dertaken using spatial analysis tools and data from den-
gue cases obtained on the SinanNet. The analysis was car-
ried out by area, using the IBGE census sector as a unit. 
The months of March to June 2006 and 2011 were asses-
sed, revealing progress of the disease. TerraView 3.3.1 was 
used to calculate the Global Moran’s I, month to month, 
and the Kernel estimator. 
Results: in the year 2006, 691 cases of dengue fever (rate 
of 864.2 cases/100,000 inhabitants) were georeferenced; 
and the Moran’s I and p-values were signiicant in the 
months of April and May (IM = 0.28; p = 0.01; IM = 0.20; p 

= 0.01) with higher densities in the central, north, nor-
theast and south regions. In the year 2011, 654 cases of 
dengue fever (rate of 886.8 cases/100,000 inhabitants) 
were georeferenced; and the Moran’s I and p-values were 
signiicant in the months of April and May (IM = 0.28; p = 
0.01; IM = 0.16; p = 0.05) with densities in the same re-
gions as 2006. The Global Moran’s I is a global measure 
of spatial autocorrelation, which indicates the degree of 
spatial association in the set of information from the pro-
duct in relation to the average. The I varies between -1 
and +1 and can be attributed to a level of signiicance (p-

-value). The positive value points to a positive or direct 
spatial autocorrelation. 
Conclusion: we were able to identify patterns in the spa-
tial and temporal distribution of dengue cases occurring 

in the city of Cruzeiro, SP, and locate the census sectors 
where the outbreak began and how it evolved.

Keywords: dengue, geographic information systems, epi-
demiological surveillance, ecological study, spatial distri-
bution of the population.  
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Objective: the main aim of this study was to describe the authors’ experience 
with the surgical treatment of endometrial cancer without systematic lympha-
denectomy. 
Methods: a retrospective cohort study was carried out on a subset of patients suf-
fering of clinically early-stage endometrial carcinoma who underwent hysterec-
tomy and salpingo-oophorectomy without systematic (radical) lymph nodes dis-
section at our centers from June, 2002, to November, 2011. Descriptive statistics 
were explored as medians (interquartile range) or frequencies (percentages), as ap-
propriated, and the Kaplan–Meier method was applied for survival estimation. 
Results: eighty-three patients who underwent surgical treatment with no lym-
ph node dissection (n = 20; 24.1%) or with only a sampling procedure (n=63; 
75.98%) were selected for analysis. Among these patients, 27 (32.53%) underwent 
surgery alone and 56 (67.46%) received some adjuvant treatment. Postoperative 
complications occurred in ive patients (6.02%). Over a median follow-up of 27.4 
months (Q25 = 13.7 – Q75 = 46.5), 15 (18.07%) patients suffered from relapses and 
11 deaths occurred as result of disease recurrence. Cumulative 1, 2 and 3-year di-
sease-free survivals were 97.32, 91.18 and 78.02%, respectively. 
Conclusion: on a case-by-case basis, the surgical treatment of clinically early-sta-
ge endometrial carcinoma without systematic lymphadenectomy did not seem to 
decrease survival outcomes and presented low rates of surgical morbidity in our 
experience, but was also related to a high rate use of adjuvant therapy.

Keywords: endometrial neoplasms, survival analysis, lymph node dissection.

INTRODUCTION
Endometrial cancer is the most frequent malignancy of 
the female genital tract in developed countries and stands 
as second most common in developing countries, accoun-
ting for approximately 319,498 newly diagnosed cases of 
cancer worldwide.1 An estimated 5,900 new cases of en-
dometrial cancer are expected to be diagnosed in 
2014/2015 in Brazil, with a cumulative risk estimated in 
5,79/100,000 women in this country.2 Fortunately, since 
vaginal bleeding is commonly associated with the presen-
ce of disease, the majority of patients with endometrial 
cancer are diagnosed at an early-stage, resulting in ove-

rall favorable prognosis with high cancer-speciic survi-
val rates.3,4

Although simple hysterectomy plus bilateral salpingo-
-oophorectomy remains a cornerstone for the management 
of endometrial cancer, whether patients suffering of this 
malignancy would beneit from systematic lymph node 
dissection is a matter of great debate.5-10 The pelvic lymph 
nodes represent the most common site of extra-uterine di-
sease in patients with clinical early-stage disease and thus, 
pelvic lymph node dissection is incorporated as an inte-
gral part of the standard surgical procedures recommen-
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ded to treat early-stage endometrial carcinomas;3 however 
more conservative surgical approaches without lympha-
denectomy might reduce treatment-related morbidity in 
these settings.

Since evidences from two large randomized European 
trials reporting that lymphadenectomy had no effect on 
survival for women with apparent early-stage endometrial 
cancer,5,6 this current study aimed to describe our expe-
rience with the management of early-stage endometrial 
carcinoma in a subset of our patients who underwent sur-
gical treatment without systematic lymphadenectomy.

METHODS
Study design
A retrospective cohort study was carried out on patients 
who underwent surgical treatment for early-stage endo-
metrial carcinoma at the Hospital de Cancer de Pernam-
buco (HCP) and at the Instituto de Medicina Integral 
(IMIP) from June, 2002, to November, 2011. Using our 
own database, we included for analysis patients who un-
derwent hysterectomy and salpingo-oophorectomy wi-
thout systematic lymph nodes dissection or with only a 
sampling dissection. We also limited our study to adults 
(≥18 years) with complete data in their medical records 
and excluded patients with ≥10 nodes dissected in the 
sampling procedure or who had gross and unresectable 
extra-uterine disease at laparotomy, and those patients 
with non-epithelial/mixed histology (i.e.: carcinosarco-
mas). This study protocol was reviewed by our Ethics Re-
search Committee (CAAE: 09894712.9.0000.5201).

Variables, outcomes and analytical approach 
The baseline characteristics were reviewed as some clinical/
pathologic prognostic factors, such as age, histological type 
and grade, lymph node metastasis, depth of myometrial 
invasion, cervical involvement, evidence of extra-uterine 
disease, and pathological FIGO stage. We summarized the 
descriptive statistics as medians (interquartile range) or 
frequencies (percentages), as appropriated.

Disease-free survival was explored as a function of 
time after surgical treatment until the date of disease re-
currence or the end of the study. Data on those patients 
with no recurrence at the time of analysis were ‘censored’ 
for survival estimation. Patients were usually followed up 
with clinical general/pelvic exams, lab tests and imaging 
exams every 3-6 months in the irst two years, every 6-12 

months up to 5-year, and annually thereafter. The Statis-
tica Data Analysis Software System, Version 8.0 (Statsoft, 
Inc., Tulsa, OK, USA) was used to disease-free survival es-
timation applying the Kaplan–Meier method.

Sample characteristics
A subset of 104 patients suffering from clinically early-sta-
ge endometrial carcinoma was treated surgically without 
systematic lymphadenectomy at our centers from June, 
2002, to November, 2011. All of them had biopsy-proven 
endometrial carcinoma reported after pre-operative hyste-
roscopy (n = 67, 63.8%), uterine curettage (n = 29, 27.61%) 
or other procedures (n = 8, 7.61%). This sample included 
patients with endometrioid (n = 92, 88.46%), clear cell (n = 
8, 7.69%) and other tumors (n = 4, 3.84%).  Most of the pa-
tients did not smoke (85.84%) and lived at the metropolitan 
area from the capital city of Pernambuco State (68.67%). Their 
median age and number of pregnancies were 63 (Q25 = 56 

– Q75 = 70) and 4 (Q25 = 2 – Q75 = 5), respectively. Amongst 
these eligible patients, 21 were excluded from our inal 
analysis mainly due to nodal counts ≥10 nodes (n = 12), 
gross extra-uterine disease (n = 2), loss on follow-up (n = 6) 
and carcinosarcoma histology (n = 1).

The same surgical team performed all procedures using 
standard techniques (i.e.: hysterectomy and bilateral salpin-
go-oophorectomy) without systematic lymphadenectomy 
(n = 24, 23.07%) or with only a sampling procedure alone (n 

= 80, 76.92%). A single dose of cefazolin (2g) was applied as 
antibiotic prophylaxis and transurethral catheterization 
used for postoperative bladder drainage, being removed on 
the irst postoperative day. Adjuvant radiotherapy usually 
included external pelvic radiotherapy (total dose ranging 
from 45 to 50 Gy; 180 cGy/day) and/or vaginal HDR bra-
chytherapy fractioned in 4 daily doses (total dose of 15 Gy). 
This treatment was offered based on the pathological FIGO 
staging and evidence of high-intermediate risk factors. When 
applied, chemoradiation included concurrent cisplatin-ba-
sed chemoteraphy (40 mg/m2). Radiation, platinum or ta-
xane-based chemotherapy, and best support care were offe-
red after disease recurrence, as appropriated. 

Results
Our analysis involved 83 patients who underwent surgical 
treatment with only a sampling procedure (n = 63; 75.98%) 
or no lymph node dissection (n = 20; 24.1%). Five patients 
suffered from postoperative complications (6.02%), such as 
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wound infection (n = 1) and wound dehiscence (n = 4). Among 
all patients, 56 (67.46%) received some adjuvant treatment, 
including radiotherapy (n = 44, 53.01%), chemotherapy (n = 
3, 3.61%) or chemoradiation (n = 9, 10.84%). The usage rate 
of adjuvant therapy was 61.9 and 85% for the sampling and 
no lymph node dissection groups, respectively. The post-

-operative pathological exam involved 270 pelvic lymph no-
des dissected (median = 3; Q25 = 1 – Q75 = 5) from patients 
who underwent sampling lymph node dissection. Most of 
them had no metastatic nodes (n = 58; 92.06%). Pelvic wa-
shing was collected from 75 (90.36%) patients and none 
had positive free-cancer cells. Baseline characteristics re-
garding some clinical and pathological prognostic factors 
are summarized in Table 1.

At a median follow-up of 27.4 months (Q25 = 13.7 – 
Q75 = 46.5), 15 (18.07%) patients suffered from disease re-
currence. These relapses were recorded as pelvic (n = 1), 
peritoneal/retro-peritoneal (n = 4) vaginal (n = 2), distant 
metastasis to lung (n = 1) and bone (n = 1), mixed pelvic 
and retroperitoneal (n = 1), and others/not reported (n = 
5). Eleven deaths occurred as a result of disease recurren-
ce. Three patients were alive with disease at the time of 
this analysis, receiving palliative chemotherapy (n = 2) or 
best support care (n = 1). One patient presented vaginal 
recurrence and received salvage radiotherapy. Overall, our 
cumulative 1, 2 and 3-year disease-free survivals were 97.32, 
91.18 and 78.02%, respectively (Figure 1).

DISCUSSION
Lymph node dissection is performed by skeletonizing ves-
sels and removing lymph node baring fat tissue, whereas 
a comprehensive systematic lymphadenectomy usually 
includes the pelvic and para-aortic nodes. Nevertheless, 
although lymph node dissection is important to nodal 
staging of patients with endometrial cancer, its therapeu-
tic value for patients with early-stage disease has been 
questioned.5,6 Thus, following the publication of two lar-
ge randomized European trials suggesting no survival be-
neit for routine pelvic lymphadenectomy in endometrial 
cancer,5,6 we considered important to present our expe-
rience with the surgical management of clinically early-
-stage endometrial without radical lymphadenectomy 
using our data from Northeast Brazil.

The choice of treatment without systematic lympha-
denectomy was made on a case-by-case basis, taking into 
account clinical/pathologic features, surgical indings 

TABLE 1 Baseline characteristics

Prognostic factors n (%)

Age (years)

≤50

 51 – 70 

>70

9 (10.8)

59 (71.1)

15 (18.1)

Histological type

Endometrioid

Others

74 (89.1)

9 (10.8)

Histological grade

G11

G2/32

55 (66.3)

28 (33.7)

Myometrial invasion

<50%

≥50%

45 (54.3)

38 (45.8) 

Cervical involvement 

Present

Absent

24 (28.9)

59 (71.1)

Lymph node metastasis

Present 

Absent

5 (6)

78 (94)

Extra-uterine disease

Present 

Absent

5 (6)

78 (94)

FIGO Stage (pathological)

I

II

III

56 (67.5)

18 (21.7)

9 (10.8)
1G1: well differentiated.
2G2: moderately differentiated; G3: poorly or undifferentiated.

complete censored
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FIGURE 1 Kaplan–Meier disease-free survival. The correspondent 

1, 2 and 3-year disease-free survival were 97.32, 91.18 and 78.02%, 

respectively.
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tic lymphadenectomy should be recommended as treat-
ment for these patients, whereas the pelvic lymphadenec-
tomy alone might be an insuficient surgical procedure 
for endometrial cancer in patients at risk of lymph node 
metastasis.9 Accordingly, pelvic and para-aortic lympha-
denectomy currently have been our preferred approach 
for patients with intermediate or high risk of recurrence, 
while conservative surgical approaches with no lymph 
node dissection or with a sampling dissection alone have 
been applied in order to reduce treatment-related mor-
bidity only for low-risk patients and old or very obese pa-
tients. Unfortunately, laparoscopic approach to endome-
trial cancer 12 has not been easily available for our patients 
from the public health system at present. 

Considering the available evidences supporting the 
surgical treatment of endometrial cancer without lympha-
denectomy for low-risk patients,5,6,9,11 the identiication of 
patients at low-risk of recurrence before surgery is a cor-
nerstone for the management of this malignancy.13-17 Ne-
vertheless, how accurately these patients may be identiied 
preoperatively remains unclear.13 Exploring this important 
issue, Kang et al.14 developed a low-risk criteria for lymph 
node metastasis based on serum CA-125 levels and magne-
tic resonance imaging data (i.e.: depth of myometrial inva-
sion, lymph node enlargement, and extension beyond ute-
rine corpus) that can be obtained before surgery. According 
to these authors, this preoperative risk prediction model 
resulted in the accurate identiication of a low-risk group 
for lymph node metastasis among patients with endome-
trial cancer (AUC = 0.89), with a false negative rate lower 
than 2%. However, in light of others indings, an accurate 
evaluation of tumor diameter15 and lymphovascular spa-
ce involvement,16,17 both pre or intra-operatively, should 
also be incorporated as a tool to predict lymph node me-
tastasis and to guide operations with or without radical 
lymphadenectomy. Whether a selective approach based on 
predictive models using serum CA-125 and magnetic reso-
nance imaging as criteria or based on intra-operative as-
sessment of pathological prognostic factors is more cost-

-effective than routine lymphadenectomy in patients with 
endometrial cancer, especially for developing countries, re-
quires further and careful evaluation.18 

Finally, it is important to highlight that most of the 
overall cancer recurrences occur early in the irsts 2-3 years 
after treatment, which justiies the use of disease-free sur-
vival as a primary end-point, especially because the 3-year 
disease-free survival is an excellent predictor of later ove-
rall survival. Further, more than a third of deaths are 

and patient’s characteristics. However, while a radical 
lymphadenectomy was not performed, the majority of 
our patients underwent some pelvic lymph node dissec-
tion as a sampling procedure in order to improve their 
nodal staging. In our experience, replacing the systema-
tic lymphadenectomy with a sampling procedure, or no 
procedure at all, did not impair disease-free survival and 
also presented low rates of surgical morbidity. Interes-
tingly, albeit similar rates of lymph node metastasis (if 
nodes harvested), most of our patients (67.46%) recei-
ved some adjuvant treatment compared to the report by 
Benedetti Panici et al.6 and the Astec trial5 – about 33% 
in both European trials. Similar results were also pre-
viously described by Chan et al.,11 who explored the Sur-
veillance, Epidemiology and End Results (SEER) pro-
gram conducted by the United States National Cancer 
Institute from 1988 to 2001, including a population da-
tabase of 39,396 women with endometrioid corpus can-
cer who underwent hysterectomy and bilateral salpin-
go-oophorectomy with or without lymph node resection. 
According to these authors, women who did not under-
go a systematic lymphadenectomy had a signiicantly 
increased use of adjuvant radiotherapy, with a usage rate 
of adjuvant radiotherapy two times higher (32.8% vs. 
16.4%, p<0.001) – as we also observed comparing our 
sample to the report by Benedetti Panici et al.6 and the 
Astec trial.5 In our experience, the increased use of ad-
juvant treatments was probably related to the inaccura-
cies of our preoperative staging and the lack of some 
standardized prognostic information from the patho-
logical exams (i.e.: lymphovascular invasion) in many of 
the irst years of the period analyzed. 

Even though the report by Benedetti Panici et al.6 and 
the Astec trial5 have both suggested that lymphadenec-
tomy had no effect on survival for women with apparent 
early-stage endometrial cancer, some of their limitations 
are open to criticism as the inclusion of low-risk patients, 
and the lack of systematic para-aortic lymphadenectomy 
or lack of standardization of postoperative treatment.7,8 
In view of these limitations, Todo et al.9 compared two 
cohorts of patients receiving either pelvic lymphadenec-
tomy or combined pelvic and para-aortic lymphadenec-
tomy for endometrial cancer. Applying multivariate analy-
sis, these authors observed that pelvic and para-aortic 
lymphadenectomy reduced the risk of death compared 
with pelvic lymphadenectomy alone in patients with in-
termediate or high risk of recurrence (0.44, 0.30−0.64; 
p<0.0001), suggesting that combined pelvic and para-aor-
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usually not related to endometrial cancer itself,4,5 proba-
bly due to a combination of increased life expectancy and 
an epidemic of obesity that predisposes to this disease,3 
which strongly suggest that disease-free survival can be 
used as a better primary end-point in such studies. In the-
ses settings, we expect to have detected almost all recur-
rences at the time of this analysis. Additionally, by using 
a data from Northeast Brazil, this descriptive study made 
it possible to estimate how reproducible conclusions from 
European trials can be when applied to heterogeneous 
populations in Brazil.

CONCLUSION
On a case-by-case basis, the surgical treatment of clinically 
early-stage endometrial carcinoma without systematic lym-
phadenectomy did not seem to decrease survival outcomes 
and presented low rates of surgical morbidity in our expe-
rience. However, this conservative approach was also rela-
ted to high rate use of adjuvant therapy.

RESUMO

Tratamento cirúrgico do câncer de endométrio em está-
gio clínico precoce sem linfadenectomia radical.

Objetivo: descrever a experiência dos autores com o trata-
mento cirúrgico do câncer de endométrio em estádio pre-
coce sem linfadenectomia radical. 
Métodos: realizou-se estudo de coorte retrospectivo envol-
vendo um subgrupo de pacientes com câncer de endomé-
trio em estágio clínico precoce tratadas com histerectomia 
e salpingo-ooforectomia sem linfadenectomia radical, em 
dois centros pernambucanos, de junho de 2002 a novem-
bro de 2011. As variáveis foram descritas como mediana (in-
tervalo interquartílico) ou frequências (percentuais), utili-
zando-se o método de Kaplan-Meier para a estimativa das 
taxas de sobrevivência. 
Resultados: oitenta e três pacientes submetidas a tratamen-
to cirúrgico sem dissecção linfonodal (n = 20, 24,1%) ou com 
dissecção apenas por amostragem (n = 63; 75,98%) foram 
selecionadas para análise. Entre essas pacientes, 27 (32,53%) 
foram tratadas somente com cirurgia e 56 (67,46%) recebe-
ram tratamento adjuvante. Cinco pacientes apresentaram 
complicações pós-operatórias (6,02%). Durante o acompa-
nhamento mediano de 27,4 meses (Q25 = 13,7 - Q75 = 46,5), 
15 (18,07%) pacientes apresentaram recorrência, dentre as 
quais 11 faleceram em decorrência da recidiva neoplásica. 
Observou-se sobrevivência cumulativa proporcional livre de 

doença em um, dois e três anos de 97,32, 91,18 e 78,02%, res-
pectivamente. 
Conclusão: em um contexto de indicação caso-a-caso, o tra-
tamento cirúrgico do câncer de endométrio em estádio pre-
coce sem linfadenectomia radical parece não ter prejudica-
do a sobrevivência e apresentou baixas taxas de morbidade 
cirúrgica em nossa experiência, mas também foi acompa-
nhado de elevada utilização de terapia adjuvante.

Palavras-chave: neoplasias do endométrio, análise de so-
brevida, excisão de linfonodo.
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Conflito de interesse: nenhum

Introdução: estima-se que o número de casos de pacientes com crises não epi-
lépticas psicogênicas (CNEP) seja de 2 a 33 por 100 mil habitantes. O índice de 
CNEP corresponde ainda a, aproximadamente, 19% dos pacientes tratados como 
epilépticos. Os pacientes com CNEP são tratados como portadores de epilepsia 
refratária, chegando ao limite máximo do tratamento medicamentoso e sem a 
obtenção de resultados satisfatórios. 
Objetivo: relatar os efeitos do tratamento psicanalítico individual em pacien-
tes com CNEP de forma a avaliar a evolução do quadro clínico de CNEP e veri-
icar sua associação com gênero, tempo de crise, prejuízos sociais, afetivos e pro-
issionais, bem como término do tratamento. 
Métodos: a casuística foi composta por 37 pacientes com diagnóstico de CNEP 
feito por meio da monitoração por vídeo-EEG. Foram realizadas sessões de trata-
mento psicanalítico: atendimento clínico individual com frequência semanal, com 
duração aproximada de 50 minutos e duração total de 48 sessões em 12 meses. 
Resultados: este estudo constatou elevado índice de sucesso no tratamento dos 
pacientes com CNEP: 29,7% (n = 11) de cessação/cura dos sintomas e 51,4% (n = 
19) de redução das crises convulsivas. Foi constatada associação entre cessar ou re-
duzir as crises e gênero (p<0,01), religião (p<0,01) e término do tratamento (p<0,01). 
Conclusão: este estudo apontou eicácia do tratamento psicanalítico individual 
realizado com pacientes com CNEP, podendo ser considerada uma forma de as-
sistência essencial para que haja decréscimo ou cessação das crises.

Palavras-chave: crise não epiléptica psicogênica; transtorno conversivo; psica-
nálise; tratamento.

INTRODUÇÃO 
Os sintomas psicogênicos são comuns na medicina. Es-
timativas conservadoras consideram que cerca de 10% de 
todos os pacientes em serviços médicos possuem sinto-
mas psicogênicos. Na clínica neurológica, representam 
9% dos pacientes admitidos no hospital e, provavelmen-
te, maior porcentagem dos pacientes que procuram o am-
bulatório. Sintomas como paralisia, mutismo, distúrbios 
visuais, sensoriais, do movimento, do equilíbrio e dor re-
presentam um desaio no estabelecimento do diagnósti-
co e tratamento. A exceção é a crise não epilética psicogê-

nica (CNEP): o diagnóstico é certo de sintoma 
psicogênico e o tratamento deve ser psicológico.

Reconhecida como um problema de saúde pública,1 
a CNEP pode ser deinida como episódios de alteração 
de movimentos, sensações ou experiência similar à epi-
lepsia causada por processo psicológico e sem associação 
com descarga elétrica cerebral.2 Sua prevalência na popu-
lação geral é difícil de ser calculada, dadas a subnotiica-
ção e a diiculdade de se realizar diagnóstico preciso. Tem-

-se, portanto, extensa variabilidade na apresentação dessas 
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taxas, entre 2 e 33 por 100 mil habitantes. Os índices de 
CNEP correspondem a, aproximadamente, 5% dos pa-
cientes com diagnóstico de epilepsia.3

Estima-se que, dos pacientes que buscam atendimen-
to em centros de epilepsia em hospital terciário, entre 10 
e 58% não apresentam epilepsia.3 Um em cada 4 ou 5 pa-
cientes encaminhados à realização do videoeletroencefa-
lograma (vídeo-EEG) com diagnóstico de epilepsia intra-
tável não terá conirmado esse diagnóstico, e a maioria 
apresentará CNEP.4

A diiculdade de diagnóstico decorre da semelhança 
com crises epilépticas, da diversidade de manifestação 
dessas crises e das alterações encontradas no EEG.5,6 Pa-
cientes com CNEP, antes do correto diagnóstico – que 
pode demorar décadas –, são tratados como portadores 
de epilepsia refratária, utilizando doses máximas de me-
dicamentos anticonvulsivantes, com risco de complica-
ções iatrogênicas; têm, em média, seis passagens por uni-
dades de emergência no semestre anterior ao correto 
diagnóstico7 e diversas internações em UTI, resultando 
em redundância no diagnóstico por imagem e testes la-
boratoriais. Esses fatores acarretam prejuízos econômi-
cos signiicativos para o paciente, para a família e para os 
serviços de saúde. Como consequência, a qualidade de 
vida do paciente com CNEP e o índice de desemprego (22 
a 23%) são piores do que aqueles encontrados em pacien-
tes com epilepsia.8,9 Essas condições vividas no decorrer 
dos anos de tratamento sem resultados terapêuticos le-
vam o paciente a procurar programas governamentais de 
ajuda inanceira, como auxílio-doença e mesmo aposen-
tadoria por invalidez. Dessa forma, o impacto econômi-
co de CNEP é incomensurável. Decorre de custos diretos 
da avaliação diagnóstica, intervenções, exames laborato-
riais, uso ineicaz de anticonvulsivantes, internações hos-
pitalares e de custos indiretos relacionados à perda de em-
prego do paciente e de familiares/cuidadores.10

O diagnóstico padrão-ouro deve ser realizado com re-
gistro simultâneo das manifestações clínicas (vídeo) e do 
EEG,11 e é indicado para todos os pacientes que apresen-
tam crises convulsivas frequentes, apesar da utilização dos 
medicamentos prescritos.12 De posse dos resultados da gra-
vação, aliados a uma boa história neurológica e psiquiátri-
ca, é raro que a dúvida diagnóstica (epilepsia versus CNEP) 
não possa ser respondida, tendo-se o diagnóstico de CNEP 
com alto grau de coniabilidade.13 No entanto, o monito-
ramento por vídeo-EEG só está disponível em grandes cen-
tros de atenção à saúde.14,15

Diversos tratamentos para pacientes com CNEP são 
referidos na literatura: biofeedback,16 hipnose,17 acupuntu-
ra,18 estimulação magnética transcraniana19 e psicotera-

pia.2,5,20-24 No entanto, a quantidade de estudos encontra-
dos com enfoque no tratamento psicológico é limitada.20

Em estudo realizado25 com intuito de veriicar com 
proissionais de saúde qual o método que julgavam mais 
eicaz no tratamento das CNEP, foi constatado que, na 
opinião de 91% desses proissionais, o tratamento psico-
terápico é o mais eicaz. Prigatano et al.21 avaliaram a ei-
cácia de uma intervenção psicoterapêutica e constataram 
a importância do trabalho terapêutico individual.

Kalogjera-Sackellares,26 psicanalista, deine as CNEP 
pós-traumáticas como resposta a uma experiência (ou vá-
rias) traumática que o paciente não conseguiu elaborar, em 
virtude da impossibilidade de seus recursos psicológicos. 
Na CNEP do desenvolvimento, as crises são consideradas 
resultado não de um trauma único ou mesmo de um cur-
so de vida cronicamente traumático, mas, sim, de uma di-
iculdade de lidar com as grandes e complexas tarefas vi-
tais do desenvolvimento psicossocial, como passagem da 
adolescência à vida adulta, por exemplo.

Especiicamente nos casos de pacientes que apresen-
tam sintomas conversivos, a busca pelos fatores incons-
cientes e relacionados ao sintoma é a via utilizada para 
permitir que o conlito, ao ser tornado consciente, encon-
tre outra via simbólica para sua manifestação, pela pala-
vra, principalmente, tornando desnecessária a descarga 
violenta da agressividade no corpo.

Este estudo se justiica uma vez que pacientes com 
CNEP são tratados como portadores de epilepsia refra-
tária, chegando ao limite máximo do tratamento medi-
camentoso (uso de anticonvulsivantes e psicotrópicos) 
sem a obtenção de resultados satisfatórios na redução 
das crises e na melhora da qualidade de vida. Isso impli-
ca onerosos custos hospitalares e ocasiona prejuízos in-
comensuráveis à vida pessoal, familiar e social desses pa-
cientes. 

Desse modo, o objetivo deste estudo é relatar os efei-
tos do tratamento psicanalítico individual em pacientes 
com CNEP de forma a avaliar a evolução do quadro clí-
nico de CNEP e veriicar sua associação com sexo, tempo 
de crise, prejuízos sociais, afetivos e proissionais, bem 
como término do tratamento. Para apresentação dos da-
dos quantitativos acerca dos resultados obtidos, utilizou-

-se como critério de eicácia a redução ou a cessação das 
crises convulsivas.

MÉTODOS 
Trata-se de estudo prospectivo longitudinal, tendo sido 
o projeto e o Termo de Consentimento Livre e Esclareci-
do aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da insti-
tuição (CapPesq n. 383/04).
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Pacientes 
A casuística foi composta por todos os pacientes encami-
nhados para tratamento psicanalítico ambulatorial, con-
secutivamente, no período de 2004 a 2007, pelo Grupo 
de Epilepsia de hospital terciário universitário.

Todos os pacientes encaminhados possuíam diagnós-
tico de CNEP realizado por meio da monitoração por ví-
deo-EEG. Os proissionais que o realizaram comunicaram 
o diagnóstico ao paciente e recomendaram a suspensão do 
uso de anticonvulsivantes, exceto nos casos de epilepsia e 
CNEP concomitantes. Os pacientes inseridos relataram 
não estar realizando tratamento psiquiátrico. Nenhum de-
les apresentou alteração estrutural no exame de neuroima-
gem. Os pacientes diagnosticados tanto com epilepsia 
quanto com CNEP tinham síndromes epilépticas idiopá-
ticas. Todos os pacientes inseridos no estudo, inclusive 
aqueles que receberam diagnóstico de CNEP por meio da 
monitoração por vídeo-EEG, eram tratados, anteriormen-
te à realização do exame, como portadores de epilepsia re-
fratária.

Dos 48 pacientes encaminhados, 11 (2 do sexo mas-
culino e 9 do sexo feminino) não aceitaram o diagnós-
tico de CNEP e o tratamento psicanalítico, tendo sido 
excluídos deste estudo. Desse modo, os dados apresen-
tados dizem respeito a 37 pacientes, sendo 27% (n = 10) 
com diagnóstico de epilepsia e CNEP concomitante-
mente. 

A Tabela 1 apresenta as características demográicas 
dos 37 pacientes que participaram do estudo.

TABELA 1 Dados demográicos dos 37 pacientes 

incluídos no estudo, coletados antes do início do 

tratamento

Número de pacientes n = 37

Idade, anos

 Mediana (Q1–Q3) 32 (22–43)

 Mínimo-Máximo 11-59

Anos de crise

 Mediana (Q1–Q3) 8 (2–17)

 Mín–Máx 0,4–45

Estado civil

 Casado 15 (40,6%)

 Solteiro/separado 22 (59,4%)

Religião

 Budista 2 (5,4%)

 Católico 13 (35,2%)

 Espírita 8 (21,6%)

 Evangélico 7 (18,9%)

 Não declarou 7 (18,9%)

Para a análise do material presente nas sessões psicanalí-
ticas, foram utilizados os seguintes instrumentos:

 • Roteiro de entrevista inicial, com o objetivo de co-
letar informações como: idade, estado civil, escola-
ridade, ocupação, religião, renda pessoal e renda fa-
miliar, frequência das crises, tempo do início das 
crises, o que o paciente acreditava ser causa das cri-
ses, prejuízos decorrentes das crises, reação diante 
do encaminhamento para tratamento psicanalítico 
e expectativas quanto ao tratamento. 

 • Roteiro para elaboração de diagnóstico psicanalíti-
co: modos como o paciente se posiciona frente a si-
tuações geradoras de angústia, estratégias defensi-
vas, recursos simbólicos; o sintoma como “formação 
de compromisso” entre as forças conscientes e in-
conscientes. 

 • Sessões de entrevistas diagnósticas: foram realiza-
das entre 3 e 4 entrevistas preliminares para elabo-
ração do diagnóstico psicanalítico.

 • Sessões de atendimento psicanalítico: consultas de 
atendimento clínico individual com frequência se-
manal, com duração aproximada de 50 minutos, face 
a face, e duração total de 48 sessões em 12 meses. 

 • Roteiro de entrevista de inalização: aplicada ao tér-
mino do tratamento, com o objetivo de investigar di-
iculdades e facilidades em segui-lo; o que mudou 
após o tratamento; frequência e intensidade das cri-
ses, comparadas ao início dele.

Os dados clínicos dos atendimentos foram coletados de 
acordo com o referencial psicanalítico, por meio de rela-
tos clínicos de sessões. As sessões não foram gravadas, 
para não interferir em seu resultado. A transcrição dos 
atendimentos foi realizada a partir da memória das ses-
sões. Esses dados foram sistematicamente discutidos em 
reuniões clínicas com a proissional responsável pelo pro-
jeto, com o objetivo de sistematizar a organização do ma-
terial coletado e possibilitar maior rigor na identiicação 
e classiicação das características dos sujeitos, bem como 
a consecução dos objetivos propostos.

Análise estatística 
Os casos clínicos foram tomados em suas particularida-
des e tratados individualmente. No entanto, para a apre-
sentação dos resultados de modo quantitativo, foram 
criados indicadores para avaliação pré e pós-tratamento 
psicanalítico. 

Os resultados foram apresentados na forma de mé-
dias, medianas, desvios-padrão, frequências absolutas e 
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sação/cura dos sintomas e 51,4% (n = 19) de redução das 
crises convulsivas. 

Os pacientes (n = 11; 100%) que recusaram o trata-
mento psicanalítico compareceram pessoalmente ao se-
tor de agendamento e informaram que não acreditavam 
no diagnóstico de CNEP e iriam buscar outros serviços 
médicos para continuar o tratamento da “epilepsia”.

Quando associados os resultados obtidos ao término 
do tratamento, constatou-se signiicância estatística entre 
as variáveis término do tratamento (p<0,01), sexo (p<0,01) 
e religião (p<0,01). A Tabela 2 apresenta os resultados.

relativas. Para as tabelas 2x2, foram utilizados o teste exa-
to de Fisher e o teste não paramétrico de Mann-Whitney. 
Para comparar resultados em mais do que dois grupos, 
utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Foi 
adotado como nível de signiicância o valor 0,05 (alfa = 
5%). Com isso, níveis descritivos (p) inferiores a esse va-
lor serão considerados signiicativos (p<0,05).

RESULTADOS  
Este estudo constatou elevado índice de sucesso no tra-
tamento dos pacientes com CNEP: 29,7% (n = 11) de ces-

TABELA 2 Distribuição dos dados de acordo com a associação entre evolução do quadro de CNEP e término do 

tratamento, sexo, diagnóstico, prejuízos sociais, prejuízos afetivos, prejuízos proissionais, auxílio do INSS, religião e idade 

dos 37 pacientes incluídos no estudo

Variáveis analisadas Evolução do quadro clínico de CNEP

Cessou

n = 11

Reduziu

n = 19

Não reduziu

n = 7

Total

n = 37

p

Término do tratamento          

< 0,01#Não 2 (10,5%) 10 (52,6%) 7 (36,8%) 19 (100%)

Sim 9 (50%) 9 (50%) 0 18 (100%)

Sexo

<0,01#Feminino 5 (17,2%) 18 (62,1%) 6 (20,7%) 29 (100%)

Masculino 6 (75%) 1 (12,5%) 1 (12,5%) 8 (100%)

Diagnóstico

>0,99#CNEP 14 (51,9%) 8 (29,6%) 5 (18,5%) 27 (100%)

CNEP + Epilepsia 3 (30%) 5 (50%) 2 (20%) 10 (100%)

Prejuízos sociais

0,41#Não 3 (20%) 8 (53,3%) 4 (26,7%) 15 (100%)

Sim 8 (36,4%) 11 (50%%) 3 (13,6%) 22 (100%)

Prejuízos afetivos

0,45#Não 7 (41,2%) 7 (41,2%) 3 (17,6%) 17 (100%)

Sim 4 (20%) 12 (60%) 4 (20%) 20 (100%)

Prejuízos proissionais

0,29#Não 5 (22,7%) 11 (50%) 6 (27,3%) 22 (100%)

Sim 6 (20%) 8 (53,3%) 1 (6,7%) 15 (100%)

Recebe auxílio do INSS

0,90#Não 7 (29,2%) 13 (54,2%) 4 (16,7%) 24 (100%)

Sim 4 (30,8%) 6 (46,2%) 3 (23,1%) 13 (100%)

Religião

<0,01#Declarou 11 (36,7%) 16 (53,3%) 3 (10%) 30 (100%)

Não declarou - 3 (42,9%) 4 (57,1%) 7 (100%)

Idade (anos)

0,93##Mediana (Q1-Q3) 32 (14–47) 28 (21–43) 36 (24–43)

Mín-Máx nov/59 13-58 18-45

# Generalização do teste exato de Fisher; ## Teste Kruskal-Wallis; INSS: Instituto Nacional de Seguridade Social.
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Não foi constatada signiicância estatística (p=0,06) 
na associação entre o término do tratamento e o tempo 
de crise, conforme os dados apresentados na Tabela 3.

TABELA 3 Distribuição dos 37 pacientes de acordo com 

tempo de crise e término do tratamento

Término do tratamento

Tempo de crise Não Sim Total p

< 2 anos 4 (50%) 4 (50%) 8 (100%)

0,06#2 a 15 anos 12 (70,6%) 5 (29,4%) 17 (100%)

> 15 anos 3 (25%) 9 (75%) 12 (100%)

Total 19 (51,4%) 18 (48,6%) 37 (100%)
# Generalização do teste exato de Fischer. 

DISCUSSÃO  
Os altos índices de sucesso no tratamento de pacientes 
com diagnóstico de CNEP por meio do método psicana-
lítico – tendo levado à cura dos sintomas em 29,7% (n = 
11) e a sua diminuição em 51,4% (n=19) – leva a reletir, 
inicialmente, sobre a associação entre CNEP, “as grandes 
conversões” e psicanálise. A CNEP pode, de fato, ser re-
conhecida como histeria, ou síndrome conversiva; no en-
tanto, a conotação do senso comum de histeria tornou o 
termo pejorativo, tendo sido observada sua alteração nos 
manuais internacionais de classiicação diagnóstica. 

A diminuição da repressão sexual, detectada como 
responsável pelo aparecimento da histeria, levou à cren-
ça da erradicação dessa condição. No entanto, de acordo 
com Hermann,27 itens da psicopatologia raramente de-
saparecem sem deixar vestígios. Podem ser alteradas a pa-
toplastia e a frequência, mas não ocorre o desaparecimen-
to do quadro.27 Assim, não se trata aqui de comprovar a 
eicácia do método psicanalítico, demonstrada por Freud 
no meio acadêmico há mais de um século. Trata-se de 
apresentar os resultados obtidos por meio do método 
psicanalítico, consolidando que o tratamento efetivo se 
inicia com o diagnóstico preciso do neurologista e o en-
caminhamento certeiro ao tratamento psicológico. 

A análise da relação crise conversiva versus função do 
meio ambiente versus função do médico serve como fun-
damento para analisar as diiculdades e resistências apre-
sentadas por 22,9% (n = 9) dos pacientes ao tratamento 
psicanalítico. Essas resistências precisam ser entendidas 
dentro do contexto a que tais sujeitos estão expostos: anos 
de diagnóstico de “epilepsia”, tratamento medicamento-
so e crises intensas e, subitamente, diagnóstico de CNEP. 
Desse modo, a cura – que parecia de responsabilidade do 

médico neurologista – torna-se responsabilidade do pa-
ciente, é subjetiva, psicológica. Seria possível acreditar que, 
após anos de tratamento medicamentoso e de tanto sofri-
mento, a cura do sintoma é mesmo de responsabilidade 
do sujeito que sofre? Como apontar para a família, que 
também sofre, que não se trata de disfunção orgânica, mas 
de produção de sintoma psíquico? Estaria agora o sujeito 
mentindo, ingindo, forjando a convulsão? Mais do que 
isso, poderia estar “louco”? Constrangido e sem entender 
direito o que pode estar acontecendo, o paciente nega a 
oferta para tratamento, não necessariamente por ser psi-
canalítico ou psicológico, mas por estar inserido em um 
campo difuso, que parece inconsistente com tanto sofri-
mento. Assim, não basta diagnosticar. É necessário tam-
bém autorizar a busca do tratamento adequado. 

Decorre daí que o vínculo terapêutico entre neurolo-
gista e paciente contribui para que o paciente aceite ou 
não o diagnóstico de CNEP28 e compreenda que a possi-
bilidade de ajuda, mais do que isso, a cura, decorre do au-
xílio de outro proissional. Nesse momento, a compreen-
são do que é psicogênico e as consequências implícitas 
decorrentes da reação dos familiares, da diferenciação do 
que é inconsciente e do que é voluntário, podem levar o 
indivíduo a aceitar o diagnóstico e se tratar com o psica-
nalista. Quando o diagnóstico não é bem recebido, ini-
cia-se um processo iatrogênico e a busca por outros ser-
viços que reproduzam erroneamente o diagnóstico de 
epilepsia. Howell et al.29 apontam que 50% dos pacientes 
admitidos no serviço de emergência da Inglaterra que 
chegam com diagnóstico de epilepsia não têm a doença. 
Esses pacientes possuem alto risco para comorbidades ia-
trogênicas, uma vez que, ao apresentarem uma crise e se-
rem levados aos serviços de emergência, apesar de terem 
CNEP, serão novamente diagnosticados equivocadamen-
te como tendo epilepsia.4

Assim, a primeira providência ao se constatar a CNEP 
é propiciar a compreensão e a aceitação do paciente ao 
diagnóstico.4 Para tanto, o diagnóstico de CNEP deve ser 
dado em ambiente de coniança, reconhecendo as crises 
e o sofrimento decorrente delas, com encaminhamento 
preciso, mas propiciando amparo, com seguimento am-
bulatorial a longo prazo, evitando-se também o recome-
ço do uso das drogas antiepilépticas, que podem ser re-
introduzidas inadvertidamente em prontos-socorros.

Os estudos cientíicos têm mostrado que o período de 
latência entre a manifestação dos sintomas e o diagnósti-
co correto de CNEP é de 7,2 anos.30 Além disso, 3/4 dos pa-
cientes com CNEP são tratados com anticonvulsivantes.2 
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Este trabalho foi desenvolvido em hospital terciário e, pos-
sivelmente, a média de tempo para o correto diagnóstico 
ter sido inferior às encontradas na literatura tenha relação 
com o atendimento em um centro de excelência. 

Dos estudos descritos sobre a eicácia do tratamento 
psicológico, Prigatano et al.21 relataram diminuição das cri-
ses em 66,6% (n = 5) dos pacientes que concluíram o trata-
mento psicológico (n = 9) e indicaram o aumento da fre-
quência das crises em 11,1% (n = 1). Em estudo realizado a 
partir de programa terapêutico com 16 pacientes,31 com du-
ração de 12 semanas em média, os autores constataram ces-
sação das crises em 9 (56,2%) pacientes. King et al.32 trata-
ram 14 pacientes e relataram, entre cessação e melhora das 
crises, efetividade em 79%. A abordagem educacional tam-
bém é apontada33 como forma de apoio e auxílio aos pacien-
tes, visando à aceitação da natureza psíquica de seus sinto-
mas e à necessidade de acompanhamento psicológico.

Quando comparados os resultados dos estudos des-
critos anteriormente com os apresentados neste trabalho 
(81,1% de redução ou cura do sintoma, sendo 29,7% de 
cura e 51,4% de diminuição das crises), a efetividade do 
tratamento torna-se evidente. Assim, apesar de os custos 
envolvidos em tratamentos psicanalíticos/psicológicos 
serem considerados altos, tornam-se, no tratamento ao 
paciente com CNEP, diminutos, se considerados os anos 
de diagnóstico equivocado, a assistência em ambulató-
rios neurológicos, as idas e vindas a prontos-socorros e o 
alto custo da medicação utilizada. Mais do que isso, há 
também os custos sociais, proissionais e pessoais decor-
rentes da atividade do sintoma. Por esse prisma, o custo 
do tratamento psicanalítico e o tempo de 48 sessões são 
irrisórios, objetivos e assertivos.

Os pacientes desta amostra eram considerados como 
tendo prognóstico ruim, dados a cronicidade da doença, 
o recebimento de auxílio inanceiro do INSS e o diagnós-
tico concomitante de CNEP e epilepsia. Apesar disso, os 
resultados obtidos com o método psicanalítico quanto à 
diminuição e à cessação das crises foram superiores àque-
les apresentados na literatura cientíica,21,34 uma vez que 
esses estudos apresentam apenas o declínio na frequên-
cia das crises, e não a cessação dos sintomas.

Os pacientes que concluíram o tratamento psicana-
lítico (aqui considerado em 48 sessões) obtiveram melhor 
evolução do quadro de CNEP. As maiores taxas de efeti-
vidade podem ser observadas em tratamentos mais lon-
gos, em que ocorre o encontro do sujeito que sofre e pre-
cisa falar de si com o profissional capacitado para 
auxiliá-lo na tarefa de encontrar outros meios para a ma-

nifestação da subjetividade e a elucidação dos conlitos 
inconscientes.35 Schmutz35 destaca que, ao analisar o fato 
de o tratamento psicanalítico não se mostrar eicaz para 
todos os pacientes, deve-se levar em consideração que o 
abandono do tratamento pode ser interpretado como 
uma escolha, consciente ou inconsciente, pela manuten-
ção da condição de doente em razão dos ganhos secun-
dários presentes nessa condição.

Ao analisar o dado de que, no sexo masculino, a cessa-
ção das crises foi mais frequente, ao passo que no feminino 
houve sua maior redução, questiona-se se esse resultado 
pode estar atribuído à maior diiculdade nas mulheres em 
abandonar por completo as CNEP. Em caso airmativo, es-
taríamos diante de uma condição em que a diiculdade em 
perder a identidade de “doente” ou de “epiléptica” implica-
ria satisfação inconsciente cuja marca da repetição aponta 
o paradoxo presente na própria crise dissociativa – o mo-
mento de desconexão, para além da doença, é também a bus-
ca inconsciente por uma zona de conforto intrapsíquica. O 
efeito catártico da crise é, em si, uma tentativa de “cura”, por 
isso pode ser difícil, em alguns casos, prescindir dela. 

No que diz respeito a possuir religião, pode-se pensar que 
esse fator permite aos sujeitos algum tipo de dialetização do 
sintoma, uma vez que é possível estabelecer relação simbóli-
ca entre aquele que sofre e sua crença de que algo pode mo-
diicar sua condição para além das intervenções puramente 
orgânicas. Quando há a certeza inequívoca da organicidade 
das crises, convocar o sujeito a se questionar, em análise, so-
bre sua participação na formação dos sintomas mostra-se 
uma tarefa muito mais árida. Nesse caso, o grau de aceitação 
do diagnóstico e da proposta do tratamento pode inluenciar 
os resultados da intervenção. Iniciar o tratamento psicanalí-
tico, de algum modo, já implica assumir uma parcela de res-
ponsabilidade na condição apresentada, pois convida o pa-
ciente a falar de si e, ao ser estimulado a construir hipóteses 
e empreender um trabalho investigativo a respeito das mani-
festações sintomáticas, torna-o, necessariamente, responsá-
vel pela sua parcela na formação dos sintomas. 

CONCLUSÃO 
Este estudo apontou a eicácia do tratamento psicanalí-
tico individual realizado em pacientes com CNEP, poden-
do ser considerado uma forma de assistência essencial 
para que haja decréscimo ou cessação das crises. 

A constante conexão entre subjetividade e organis-
mo, tão evidenciada e comprovada nos indivíduos com 
diagnóstico de CNEP, convoca os proissionais de saú-
de a reletir sobre a presença do inconsciente no cená-
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rio médico, deixando claro que, aquém ou além da tec-
nologia, a subjetividade se manifesta e pede para ser 
escutada e tratada.

SUMMARY

Psychogenic non-epileptic seizures and psychoanalytical 
treatment: results

Background: the occurrence of psychogenic non-epilep-
tic seizures (PNES) is estimated to be between 2 to 33 ca-
ses in every 100,000 inhabitants. The number of patients 
with PNES reaches 19% of those treated as epileptics. Pa-
tients with PNES are treated as if they had intractable 
epilepsy, with unsatisfactory results even after medica-
tion treatment is used to its maximum. The aim of this 
study is to present the effects of individual psychoanaly-
tical treatment in patients with PNES, assessing its im-
pact in the evolution of the clinical picture and its asso-
ciation with sex, time of disease, social, psychological and 
professional harm, as well as going through with treat-
ment. 
Methods: The case base was composed of 37 patients 
with PNES. The diagnosis was reached with video-EEG 
monitoring. Psychoanalytical treatment was carried out 
through 12 months of weekly sessions timed for around 
50-minutes each, in a total of 48 individual sessions. 
Results: This study found a high rate of success in the 
treatment of PNES patients. 29.7% (n=11) of patients had 
cessation or cure of symptoms and 51.4% (n=19) had a 
decrease in the number of episodes. There is an associa-
tion between cessation or decrease in the number of epi-
sodes and sex (p<0.01), religion (p<0.01) and concluding 
treatment (p<0.01). 
Conclusion: Individual psychoanalytical treatment 
applied to patients with PNES is considered effective and 
can be an essential form of assistance for the reduction 
or cessation of episodes. 

Keywords: psychogenic non-epileptic seizures, conver-
sion disorder, psychoanalysis, treatment.
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Objective: to evaluate neonatal morbidity and mortality in monochorionic-
-diamniotic (MCDA) twin pregnancies complicated by selective intrauterine 
growth restriction (sIUGR) and non-selective intrauterine growth resctriction 
(nsIUGR). 
Methods: neonatal morbidity parameters and mortality were analyzed in 34 
twins with IUGR (< 10th percentile on twins’ growth charts): 18 with sIUGR and 
16 with nsIUGR. The sIUGR group was made up of 18 pregnancies in which 
growth was restricted in only one fetus (n = 18). The nsIUGR group was compo-
sed of 8 pregnancies in which both fetuses presented restricted growth (n = 16). 
Cases of twin-to-twin transfusion syndrome and fetal malformation were not 
included in the study. 
Results: the MCDA twin pregnancies with sIUGR had a higher rate of orotra-
cheal intubation (p = 0.001) and mechanical ventilation (p = 0.0006), as well as 
longer than average fasting time (p = 0.014) compared to those in which the fe-
tuses had nsIUGR. A higher incidence was also observed of types II and III um-
bilical artery Doppler velocimetry patterns in the sIUGR cases (p = 0.002).  The-
re was no signiicant difference between the two groups as to mortality during 
pregnancy and the neonatal period (p = 0.09).  
Conclusion: in MCDA twin pregnancies, sIUGR presents more severe umbilical 
artery Doppler velocimetry abnormalities and worse morbidity than nsIUGR. 

Keywords: monozygotic twins, disease in twins, fetal growth retardation, laser 
Doppler lowmetry, morbidity, newborn infant.

INTRODUCTION 
Intrauterine growth restriction (IUGR) in monochorio-
nic pregnancies may affect one (selective IUGR, sIUGR) 
or both fetuses (non-selective IUGR, nsIUGR).  However, 
when affecting both fetuses, IUGR morbidity, as compa-
red with sIUGR morbidity in MCDA pregnancies, remains 
unknown.6

Selective intrauterine growth-restriction (sIUGR) af-
fects 12-15% of monochorionic pregnancies.1 The mono-
chorionic placenta structure accounts for most of the 
morbidity associated with these pregnancies.  A greater 
incidence of marginal or velamentous umbilical cord in-
sertion, unequal sharing of the placental bed, and unba-
lanced arterio-venous anastomoses, with consequent com-
pensatory mechanisms, make each monochorionic 
placenta an individual and atypical arrangement.2,3

Gratacos et al.,4 in 2004, initiated a series of studies 
demonstrating increased neonatal morbidity in mono-
chorionic and diamniotic (MCDA) pregnancies affected 
by sIUGR with abnormalities in Doppler velocimetry.  In 
2007, Gratacos et al.,5 comparing groups of sIUGR-affec-
ted MCDA pregnancies with different umbilical artery 
Doppler velocimetry patterns (normal Doppler, persis-
tent absent or reversed end diastolic velocity low, inter-
mittent absent or reversed end diastolic velocity low), re-
ported, in the group with the latter pattern, a higher rate 
of intrauterine death (IUD) in the smaller fetus and of 
brain lesions in  the larger fetus.

Gao et al.,7 evaluated neonatal morbidity in 7 preg-
nancies with IUGR in both fetuses and 71 cases of sIU-
GR; the control group consisted of 217 cases without 
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IUGR. In their study, conducted with a mixed sample of 
mono and dichorionic twin pregnancies, monochorioni-
city turned out to be a higher risk factor for IUGR, espe-
cially sIUGR (p<0.001).  The groups associated with IUGR 
had a higher incidence of intrauterine death (IUD) and 
neonatal death (ND) (p<0.001).  

However, there are no studies in the literature, speci-
ically complicated by sIUGR compared to nsIUGR in 
MCDA pregnancies.  

The aim of the current study was to evaluate prena-
tal evolution as well as perinatal morbidity and morta-
lity in MCDA twin pregnancies complicated by sIUGR in 
contrast with nsIUGR.

METHODS
This was a retrospective cohort study involving 34 mo-
nochorionic-diamniotic fetuses with IUGR (< 10th per-
centile, according to the Alexander et al.8 growth chart). 
We included cases that were followed up in our twin cli-
nic and delivered in our hospital between 2004 and 2010. 
The study was approved by the Hospital’s Ethics Com-
mittee (0092/10).

The sIUGR group comprised 18 pregnancies in which 
only one fetus was restricted in growth (n = 18).  The nsIU-
GR group was composed of 8 pregnancies in which both 
fetuses presented restricted growth (n = 16).   

Cases with twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS) 
(n = 43), fetal malformation (n = 36), as well as three ca-
ses of sIUGR and IUD prior to 26 weeks that did not de-
liver in our institution and chorionicity not determined 
were not included in the study.

In our twin clinic, management of monochorionic twin 
pregnancies includes serial evaluations of fetal biometry, 
Doppler velocimetry, and biophysical proile, as well as mo-
nitoring of TTTS signs and amniotic luid volume. 

Ultrasound examination was performed transabdo-
minally using a 3.5-5.0 MHz curvilinear-array transducer 
(Envisor – Phillips; Voluson Expert- GE). Fetal weight was 
estimated using the four-parameter formula (head and 
abdominal circumferences, biparietal diameter, and fe-
mur length) described by Hadlock et al..9 Gestational age 
was estimated based on the date of the last menstrual pe-
riod and on irst-trimester or two consecutive second-tri-
mester ultrasound scans. Selective IUGR was deined as 
estimated fetal weight below the 10th percentile in one 
twin according to a nomogram for twins.8

Oligohydramnios was deined as the deepest vertical 
pocket (DVP) of 2 cm or less and polyhydramnios as the 
DVP of 8 cm or greater prior to 20 weeks and 10 cm or 
greater after 20 weeks.10 Diagnosis criteria for TTTS was 

considered as previously described.11 Chorionicity was 
determined by irst-trimester ultrasound examination 
and/or pathoanatomical examination in all cases.

Doppler examination of the umbilical artery (UA) 
was performed in a free loop of the umbilical cord near 
the respective fetus. Whenever the UA was altered, eva-
luation was performed in three other areas of the umbi-
lical cord. Abnormal UA Doppler was classiied according 
to the characteristics of diastolic low:5 type I (positive 
with increased pulsatility index, PI); type II (persistent ab-
sent or reversed end diastolic velocity low, AREDF), and 
type III (intermittent absent or reversed end diastolic ve-
locity low, iAREDF).

Cases with IUGR but normal UA Doppler were fol-
lowed every two weeks. Cases with abnormal Doppler and 
gestational age below 26 weeks were examined weekly. In 
our nursery, viability is considered after 26 weeks of ges-
tation; therefore, cases with type I Doppler were monito-
red weekly and cases with type II or III were admitted to 
the hospital and monitored daily with Doppler veloci-
metry of UA, middle cerebral artery, and ductus venosus in 
combination with biophysical proile and fetal heart rate 
measurements. All cases were managed expectantly as 
they were not subjected to laser therapy or selective feti-
cide.

Delivery indication due to fetal deterioration was con-
sidered before 28 weeks when there was AREDF in the 
ductus venosus; after this period, if any of the following pa-
rameters were present: ductus venosus PI persistently abo-
ve 1.0,12 persistently abnormal fetal heart rate traces, and 
maintenance of abnormal biophysical proile (< 6) in eva-
luations 6 hours apart.  Cases with AREDF or iAREDF 
not presenting fetal deterioration were delivered at 34 
weeks of gestation. For type I, in accordance with our pro-
tocol for monochorionic twin pregnancy, delivery was 
scheduled at 36 weeks or earlier if fetal deterioration was 
observed.     

Indicated preterm delivery was carried out based on 
either maternal or fetal conditions. Prophylactic antena-
tal corticosteroids (2 daily IM 12mg betamethasone) were 
administered only if preterm delivery (< 34 weeks) was 
anticipated. All cases were delivered in our institution 
and the neonates were kept in the nursery adjacent to the 
maternity ward. The placentas underwent pathoanato-
mical examination; however, perfusion studies of the vas-
cular shunts were not performed.

Major perinatal outcomes of the siblings in each group 
were compared. Outcome variables related to neonatal 
morbidity were gestational age at hospital admittance, 
gestational age at birth, birth weight, ive-minute Apgar 
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score < 7, length of hospital stay,  length of stay in neo-
natal intensive care unit (ICU), fasting time, orotracheal 
intubation, mechanical ventilation, and the presence of 
respiratory diseases (hyaline membrane, iatrogenic pneu-
mothorax, emphysema, pulmonary hypertension, wet 
lung syndrome, pneumonia and/or bronchopulmonary 
dysplasia), infectious diseases (pneumonia, sepsis), neu-
rological disorders (intraventricular hemorrhage, IVH; 
periventricular leukomalacia, PVL; multicystic leukoen-
cephalomalacia), and blood disorders (anemia, neutro-
penia, polycythemia). Variables of perinatal outcome were 
also recorded, such as hospital discharge, intra-uterine 
death, and death during nursery admission.                   

The chi-square test or Fisher exact test were used to 
test the homogeneity of the groups in terms of propor-
tions. Mean differences between the two groups were com-
pared using Student t test or Mann-Whitney test. The le-
vel of signiicance was set at 5% for all tests. 

RESULTS
Eighteen twins with sIUGR and 16 with nsIUGR were analy-
zed with respect to neonatal morbidity and mortality.

Mean maternal age was lower in the sIUGR group 
(p<0.001).  Otherwise, groups did not differ from each 
other:  parity, previous miscarriages and rates of gestatio-
nal diabetes mellitus, chronic hypertension, and preeclamp-
sia were similar (Table 1).

Table 2 displays the neonatal morbidity and morta-
lity data.  It can be seen that mean gestational age at hos-
pital admittance for control of fetal surveillance was lo-
wer in the sIUGR group (p = 0.024) and that there was 
longer time of fasting in the nursery (p = 0.014) as well 
as a higher need for orotracheal intubation (p = 0.001) 

and use of mechanical ventilation (p = 0.0006) among 
the newborns with sIUGR.  Mean gestational age at deli-
very, mean birth weight and total length of nursery and 
neonatal ICU stay did not differ signiicantly between the 
two groups. 

Three fetuses with restricted growth (2 with sIUGR 
and 1 with nsIUGR) progressed to IUDs; all had REDF in 
the umbilical artery (type II). One fetal death occurred at 
26 weeks of gestation with ductus venosus PI equaling 1.44 
at the last evaluation.  The fetus was receiving corticothe-
rapy for lung maturation; the non-restricted twin was also 
dead.  Another fetus died at 28 weeks of gestation; the duc-

tus venosus PI (0.82) and biophysical proile parameters were 
normal 24 hours prior to death. The co-twin was delivered 
at 32 weeks of gestation (nsIUGR). In the third case, fetal 
death was diagnosed at 32 weeks of gestation, and, as in 
the previous case, the ductus venosus PI (0.85) and biophy-
sical proile parameters were normal 24 hours prior to 
death; delivery of the co-twin was performed soon after de-
tection of the fetal death of the growth-restricted one. The-
re was no difference in the incidence of IUD and ND 
between the two groups (p = 0.092; Table 2).

Table 3 shows the distribution of Doppler velocimetry 
patterns in the sIUGR and nsIUGR groups.  Type I UA 
Doppler velocimetry was more frequent in the nsIUGR 
group, whereas type II and type III UA Doppler veloci-
metry occurred more often in the sIUGR  group.

DISCUSSION
Although the two study groups were no different regar-
ding gestational age at delivery and birth weight, the 
MCDA pregnancies complicated by sIUGR had a higher 
incidence of neonatal morbidity than the nsIUGR group.  

TABLE 1 Characteristics of the study population. sIUGR = selective intrauterine growth restriction; nsIUGR = non-selective 

intrauterine growth restriction

sIUGR (n = 18) nsIUGR (n =16) p value

Male (n, %)         11 (61.1) 12 (75.0) 0.387*

Parity (mean, SD)  0.33 ± 1.50 1.50 ± 2.78 0.429**

Miscarriages (mean, SD) 0.39 ± 0.78 0.13 ± 0.35 0.531**

Maternal age (mean, SD) 25.83 ± 6.97 35.00 ± 7.07 0.001***

Gestational diabetes (n, %)        2 (11.1) 2 (12.5) 1.000****

Chronic hypertension (n, %)        5 (27.8) 4 (25.0) 1.000****

Preeclampsia (n, %)        7 (38.9) 6 (37.5) 0.933*

* Chi-square test.
** Parametric Mann-Whitney test.
*** Student t test.
**** Fisher exact test.
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often seen in nsIUGR twins than in sIUGR twins. Our 
indings led us to question whether sIUGR and nsIUGR 
arise from different mechanisms regarding placental an-
gio-structure, the former being related to vascular com-
munication, as described in previous studies,3,5,14,15 and 
the latter to placental insuficiency. Also, we wondered if 
the older maternal age in the nsIUGR-related cases is a 
predictor of  placental insuficiency.  The non-assessment 
of placental vascularization in our study, however, pre-
vents the conirmation of these hypotheses. 

All three IUD cases (2 cases of sIUGR and 1 case of 
nsIUGR) reported herein were associated with UA 
Doppler velocimetry type II (REDF).  Our data agree 
with those by Ishi et al.,16 who reported a higher risk for 
IUD and ND in IUGR cases with persistent AREDF.  No 
difference was found between the study groups in rela-
tion to IUD or ND.  However, our indings suggest a 
tendency towards higher mortality in the sIUGR group: 
a total of 8 cases of IUD and ND (44.4%) as against the 
2 cases in the nsIUGR group (12.5%).  A larger number 
of cases may be necessary to evaluate with greater cer-
tainty the seemingly discrepant mortality rates of the 
two groups.

Selective IUGR was associated with postnatal need for in-
tubation and mechanical ventilation and longer fasting 
time during nursery stay than that of the nsIUGR group.

The reports by Gratacos et al.4,5,13 showed that sIUGR is 
associated with intermittent UA low pattern (type III) and 
that the type of Doppler alteration is related to the number 
and diameter of artery-artery anastomoses. That prompted 
us to investigate if there were any differences between the 
sIUGR and nsIUGR groups regarding Doppler low pattern. 

In our study, type II and type III UA Doppler low pat-
terns were more frequently in sIUGR twins than in nsIU-
GR twins. On the other hand, type I UA pattern was more 

TABLE 2 Neonatal morbidity and mortality parameters in selective and non-selective intrauterine growth restriction (sIUGR; 

nsIUGR). GA: gestational age; ICU: intensive care unit

sIUGR (n = 18) nsIUGR (n =16) p value

GA at hospitalization (weeks, mean, SD) 29.8 (2.8) 31.4 (2.1) 0.024*

GA at delivery (weeks, mean, SD) 33.4 (1.6) 33.4 (1.6) 0.953*

Birth weight (g, mean, SD) 1093.4 (341.3) 1274.7 (264.7) 0.111**

Length of stay (days, mean, SD) 35.2 (10.2) 45.4 (34.8) 0.707*

Neonatal ICU stay (days, mean, SD) 14.7 (16.0) 21.9 (19.4) 0.271*

Fasting time (days, mean, SD) 7.5 (7.8) 3.0 (6.9) 0.014*

Apgar < 7 – 5th minute (n, %) 2 (12.5) 1 (6.6) 1.000***

Orotracheal intubation (n, %) 10 (62.5) 1 (6.6) 0.001****

Mechanical ventilation (n, %) 12 (75.0) 2 (13.3) 0.0006****

Neonatal ICU (n, %) 13 (81.2) 9 (60.0) 0.252***

Infection (n, %) 10 (62.5) 7 (46.6) 0.376****

Intraventricular hemorrhage (n, %) 3 (18.7) 5 (33.3) 0.433***

Blood disorders (n, %) 12 (75.0) 9 (60.0) 0.457***

Respiratory disease (n, %) 14 (87.5) 8 (53.3) 0.092***

Outcome 0.092***

Intrauterine fetal death 2 (11.1) 1 (6.2)

Neonatal death 6 (33.3) 1 (6.2)

* Parametric Mann-Whitney test.
** Student t test.
*** Fisher exact test.
**** Chi-square test (orotracheal intubation, power = 0.94 and mechanical ventilation, power = 0.97).

TABLE 3 Distribution of umbilical artery Doppler 

patterns5 in selective and non-selective intrauterine growth 

restriction (sIUGR; nsIUGR)

sIUGR nsIUGR p value

n % n %

Type I 2 11.1 11 68.8 0.002

Type II 11 61.1 4 25

Type III 5 27.8 1 6.2

Total 18 100 16 100

Fisher exact test
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Our results were similar to those by Ishi et al.16 who 
observed a higher risk of death in cases below the 3rd cen-
tile of the normal curve for singleton pregnancies, but 
instead, we chose to use a speciic twin curve in order to 
identify the most severe cases.8 

It was thus possible to observe, in the sIUGR group, a 
higher rate of neonatal morbidity and of severe UA Doppler 
velocimetry patterns, perhaps due to the greater seriousness 
of placental dysfunction as characterized by UA Doppler ve-
locimetry (AREDF and iAREDF pattern – types II and III ac-
cording to categorization by  Gratacos et al.).5 Therefore, sIU-
GR points toward the need for closer fetal surveillance given 
the risk of neonatal complications and IUD in such cases.

The gestational age at delivery in sIUGR reported by 
previous studies16 was lower (32 weeks) compared  to the 
present study  (33.36 weeks),  showing that less severe ca-
ses were included in our study owing to late referral of 
such cases to a tertiary center. Probably, several of the se-
vere cases had died in utero before reaching our center.      

The present study relects data from a single tertiary 
Center without discrepancies in the management of the ca-
ses. Therefore, we present a small number of cases as com-
pared to multicenter studies.5,13,16 However, we found signi-
icant association of sIUGR with mechanical ventilation and 
orotracheal intubation (0.97 and 0.94 , respectively).

The present series was not submitted to laser therapy or 
selective feticide, showing the natural evolution of the cases.    

There are no studies comparing neonatal outcome in 
cases of sIUGR and nsIUGR in MCDA pregnancies. Gao 
et al.,7 when evaluating IUGR in mono and dichorionic 
pregnancies, observed that monochorionicity was a risk 
factor for IUGR.  In the present study, MCDA twin preg-
nancies with sIUGR presented higher rate of severe UA 
Doppler abnormalities leading to a worse neonatal prog-
nosis compared to MCDA twin pregnancies with nsIUGR.

RESUMO 

Restrição de crescimento intrauterino em gêmeos mono-
coriônicos diamnióticos.

Objetivo: avaliar a morbidade e mortalidade neonatal 
em gestações monocoriônicas e diamnióticas (MCDA) 
acometidas pela restrição de crescimento fetal seletiva 
(RCFS) e não seletiva (RCFNS). 
Métodos: os parâmetros de morbidade e mortalidade 
neonatais foram avaliados em 34 gêmeos com RCF (abai-
xo do percentil 10 de uma curva de crescimento para gê-

meos): 18 com RCFS e 16 com RCFNS. O grupo com 
RCFS teve origem em 18 gestações, em que somente um 
feto apresentava RCF. O grupo com RCFNS teve origem 
em 8 gestações em que ambos os fetos apresentavam RCF. 
Foram excluídos deste estudo casos da síndrome da trans-
fusão feto-fetal e malformações fetais. 
Resultados: os gêmeos de gestações MCDA com RCFS 
apresentaram maior frequência de entubação orotraqueal 
(p=0,001), ventilação mecânica (p=0,0006) e maior tem-
po em jejum durante internação (p=0,014), quando com-
parados aos gêmeos de gestações MCDA com RCFNS. No 
grupo com RCFS, também foram observados maior fre-
quência de tipos II e III de dopplervelocimetria de artéria 
umbilical (p=0,002). Não houve diferença signiicativa 
entre os grupos quanto à mortalidade neonatal (p=0,09). 
Conclusão: em gestações gemelares MCDA, a RCFS re-
presenta maior frequência de alterações severas na velo-
cimetria Doppler da artéria umbilical e piores resultados 
na morbidade neonatal. 

Palavras-chave: gêmeos monozigóticos, doenças em gê-
meos, retardo do crescimento fetal, luxometria por laser 
Doppler, morbidade, recém-nascido. 
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Introdução: o registro das emissões otoacústicas permitiu comprovar que a cóclea, 
além de receber os sons, produz energia acústica. Com a medida das emissões otoa-
cústicas – produto de distorção (EOAPD), veriica-se o crescimento da resposta de 
acordo com a intensidade do estímulo sonoro apresentado (curva de crescimento). 
Objetivo: determinar os limiares de surgimento das EOAPD nas frequências de 
2.000 e 4.000 Hz com estímulo de 20 a 65 dB NPS e estabelecer os valores de slo-

pe obtidos nas curvas de crescimento. 
Métodos: foram estudados 39 neonatos com 5 a 28 dias de vida sem indicadores 
de risco para perda auditiva. A captação das curvas de crescimento das EOAPD  
foi realizada em 2.000 e 4.000 Hz com nível de intensidade variando de 20 a 65 
dB em dois paradigmas (20 a 40 dB NPS e 40 a 65 dB NPS). 
Resultados: houve diferença estatística signiicante dos limiares de surgimen-
to das EOAPD dependendo do critério utilizado. Os limiares foram, em média, 
mais elevados em 4.000 Hz do que em 2.000 Hz, e o slope foi, em média, maior 
em 2.000 Hz do que em 4.000 Hz; porém, com diferença não signiicante em am-
bos os casos. 
Conclusão: os limiares de surgimento foram, em média, 30 dB NPS em 2.000 
Hz e 35 dB NPS em 4.000 Hz. Os valores do slope variaram, em média, entre 3 e 
4, chegando a 15 em alguns casos.

Palavras-chave: emissões otoacústicas espontâneas; testes auditivos; audição; 
recém-nascido. 

INTRODUÇÃO  
O registro das emissões otoacústicas (EOA) é um méto-
do utilizado para detecção de alterações auditivas de ori-
gem coclear.1 A cóclea realiza, entre outras funções, a 
ampliicação dos sons, a qual é realizada de forma não 
linear em cócleas saudáveis, ou seja, existe na cóclea um 
mecanismo de compressão que permite que a amplii-
cação ocorra em proporções diferentes, dependendo da 
intensidade do estímulo (fraco, médio e forte). Para sons 
fracos, a ampliicação é linear, e para sons de média in-
tensidade, a ampliicação é menor, a qual se denomina 
compressão coclear.2

Medidas diretas da não linearidade coclear não são 
possíveis. Como consequência, o acesso a não linearida-
de da cóclea humana tem que ser realizado com medidas 
não invasivas e indiretas, segundo Gorga et al.3

Com a medida das EOA – produto de distorção  
(EOAPD), é possível veriicar o crescimento da resposta de 
acordo com o nível de intensidade do estímulo sonoro apre-
sentado – curva de crescimento (CC), conforme Abdala.4

O estudo da função de crescimento das EOAPD tem 
se mostrado um instrumento muito favorável para o aces-
so e o entendimento da isiologia coclear, em especial o 
mecanismo de compressão e a não linearidade coclear, além 
do funcionamento das células ciliadas externas. A realiza-
ção da curva de crescimento das EOAPD (EOAPD CC), 
também chamada de função de crescimento ou função de 
entrada e saída (input/output), possibilita obter o limiar de 
surgimento das EOAPD.5 A ocorrência da compressão das 
EOAPD em neonatos pode ser interpretada como um in-
dício de redução do ganho da ampliicação coclear com 
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aumento do nível de estímulo. A presença de compressão  
nessa fase, além de sugerir integridade coclear, é um forte 
indicativo de que, já ao nascimento, a função periférica per-
mite maior ampliicação dos sons de baixo nível de inten-
sidade, favorecendo as tarefas auditivas que requerem ha-
bilidade de resolução temporal. A não linearidade é 
importante para o reconhecimento da fala em ambiente 
ruidoso.6 Os sons são dinâmicos, com mudanças constan-
tes nos parâmetros de espectro, amplitude, localização es-
pacial e duração. O processo de perceber mudanças rápi-
das no padrão do estímulo, integrando-se às informações 
que ocorrem ao longo do tempo, é denominado processa-
mento temporal. O conhecimento da ocorrência desse pa-
drão ao nascimento reairma a hipótese de haver maturi-
dade no sistema periférico auditivo na fase neonatal, 
predispondo ao desenvolvimento da habilidade de resolu-
ção temporal já nessa fase.7

Dessa forma, emerge a importância de pesquisas acer-
ca das possíveis aplicações clínicas desse teste. A isiologia 
coclear representa importante objeto de estudos e tornou-

-se a maior motivação para a realização deste trabalho: ob-
ter uma compreensão mais especíica da cóclea e de seu fun-
cionamento, podendo, assim, colaborar quando houver 
perda dessas funções cocleares, visando, principalmente, à 
população neonatal, com a qual pode ser desenvolvido um 
trabalho de intervenção e estimulação precoces, e até mes-
mo complementar à triagem auditiva neonatal (TAN). A am-
pliicação não linear do som realizada pela cóclea indica que 
ela apresenta funcionamento normal, mais especiicamen-
te no que se refere à função das células ciliadas externas 
(CCE), e uma ampliicação linear para todos os níveis de in-
tensidade do estímulo indica cóclea com alteração.8

Em alterações somente de orelha média, o funciona-
mento das CCE não é comprometido, portanto, a curva de 
crescimento obtida terá a mesma coniguração de um exa-
me normal, ou seja, com ampliicação não linear, podendo 
apresentar apenas aumento do limiar de surgimento das 
EOAPD. A realização da EOAPD CC em bebês que “falham” 
no Programa de Triagem Auditiva Neonatal seria impor-
tante e útil para diferenciar presença de líquido amniótico/
vérnice no conduto auditivo externo (CAE) e/ou disfunção 
tubária de uma alteração coclear,9 otimizando o encami-
nhamento para o diagnóstico audiológico.

Com a obtenção dos limiares de surgimento das EOA-
PD, pode-se auxiliar o trabalho de indicação de aparelho 
auditivo em casos de perdas leves a moderadas, aumen-
tando as informações fornecidas ao proissional que rea-
lizará esse procedimento.10

Esta linha de pesquisa, além da sua possível aplica-
bilidade, é pouco explorada em neonatos e, portanto, 
justiicam-se estudos nessa área e nessa população espe-
cíica.

OBJETIVO 
Determinar os limiares de surgimento das EOAPD nas fre-
quências de 2.000 e 4.000 Hz, com variação do estímulo 
de 20 a 65 dB NPS (nível de pressão sonora em decibel).

Estabelecer os valores do slope (inclinação obtida do 
crescimento das EOAPD com o aumento do estímulo) 
obtidos nas curvas de crescimento nas frequências de 
2.000 e 4.000 Hz, em função da intensidade.

MÉTODOS 
Trata-se de um estudo prospectivo, transversal e descritivo, 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (projeto n. 277/10) 
e realizado no Setor de Fonoaudiologia dessa instituição, 
com neonatos nascidos de março a agosto de 2011. Todos 
os neonatos testados nasceram na Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo e foram testados após a alta 
hospitalar. Nesse momento, os pais ou responsáveis pelo 
neonato receberam encaminhamento para realização da 
TAN no Setor de Fonoaudiologia, com data e horário mar-
cados, o que ocorreu até 4 semanas após o nascimento, pos-
sibilitando a investigação no período neonatal.

Casuística 
Critérios de inclusão:

 • neonatos nascidos a termo, acima de 37 semanas, 
segundo a classiicação New Ballard Score;11

 • sem indicador de risco para surdez, segundo o Joint 
Committee on Infant Hearing (JCIH);12

 • com EOA por estímulo transiente e/ou produto de 
distorção presentes no programa de triagem audi-
tiva neonatal;

 • assinatura do termo de consentimento livre e escla-
recido. 

Critério de exclusão:
 • neonatos que não dormiram ou que acordaram du-

rante a realização do exame.

Foram incluídos, neste estudo, 39 neonatos e realizados 
14 exames em cada um. O período total de avaliação foi, 
em média, de 30 minutos por neonato em uma única 
sessão. 
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Caracterização da amostra 
Foram convidados a participar deste estudo 51 neonatos; 
porém, 12 não mantiveram as condições necessárias para 
a realização do exame, ou porque acordaram durante a 
avaliação, ou não dormiram para que se pudesse come-
çar a testagem, ou não apresentaram respostas na TAN 
com emissões otoacústicas. Assim, participaram deste es-
tudo 39 neonatos, sendo 21 (53,8%) do sexo masculino e 
18 (46,2%) do sexo feminino. As características perinatais 
dos neonatos podem ser visualizadas na Tabela 1.

TABELA 1 Distribuição das características perinatais dos 

neonatos (n = 39) 

Peso 

(g)

Idade 

gestacional 

(semanas)

Dias de 

vida na 

avaliação

Apgar 1º 

minuto

Apgar 5º 

minuto

Média 3.337,4 39,2 12,72 - -

Mediana 3.375 39 10 9 10

DP 471,2 0,9 5,75 0,6 0,5

Mínimo 2.290 38 5 7 9

Máximo 4.085 41 28 9 10

DP = desvio-padrão; n = número de neonatos.

Equipamento 
O equipamento utilizado para coleta de dados deste es-
tudo foi o ILO V6 Otodynamics Analyser, Analisador de 
Emissões Cocleares ILO292 DP Echoport Versão 6 Otody-
namics, London. Foi utilizada sonda neonatal de inser-
ção (SGS-8) conectada ao canal A da unidade externa do 
equipamento ILO.

Procedimento 
Os exames foram realizados em cabine acústica. A forma 
da curva do estímulo foi monitorada na orelha em tem-
po real, garantindo qualidade e coniabilidade dos dados 
coletados. A sonda foi calibrada acusticamente, em cavi-
dade de 1 cm3, para avaliação em neonatos, diariamente. 
Não foi realizada a otoscopia antes do procedimento.

O neonato, em estado de sono natural, foi posiciona-
do para a realização da avaliação, iniciando-se 50% dos exa-
mes pela orelha direita e 50% pela orelha esquerda, garan-
tindo, assim, a não interferência da primeira orelha testada.

Foi realizada a adaptação da sonda para captação das 
EOAPD CC na primeira orelha a ser testada, sendo obti-
das as captações na seguinte ordem de procedimentos: 

 • EOAPD CC em 2.000 Hz paradigma geral;
 • EOAPD CC em 2 000 Hz paradigma 1;
 • EOAPD CC em 2.000 Hz paradigma 2;

 • EOAPD CC em 4.000 Hz paradigma 1;
 • EOAPD CC em 4.000 Hz paradigma 2.

Sendo que:

 • paradigma 1 (P1): L2 de 20 a 40 dB NPS;
 • paradigma 2 (P2): L2 de 40 a 65 dB NPS;
 • paradigma geral (PG): L2 de 35 a 65 dB NPS.

Em seguida, foram repetidos os mesmos procedimentos 
na segunda orelha.

Realizaram-se as EOAPD CC nos paradigmas P1 e P2, 
baseando-se na hipótese de o slope ser maior (maior incli-
nação da curva) em sons fracos (20 a 40 dB NPS) e me-
nor (menor inclinação da curva) em sons médios (40 a 65 
dB NPS). 

Foi observada a qualidade de cada exame, asseguran-
do igualdade nas condições de avaliação quanto a colo-
cação das sondas, intensidade do estímulo, estabilidade 
e nível de ruído. Dessa maneira, apesar de o estudo das 
EOA na população neonatal ser delicado, aumenta-se a 
coniabilidade na resposta observada. 

A EOAPD CC foi realizada nas duas orelhas. Foram 
apresentados dois tons puros de frequências primárias 
denominados f1 e f2. As respostas para análise foram ob-
tidas em 2f1-f2, sendo f1/f2 =1,22. As frequências de f2 
escolhidas foram 2.000 e 4.000 Hz, por serem as mais uti-
lizadas em estudos com essa população.13 As intensida-
des da frequência de f2 (L2) variaram de 20 a 65 dB NPS, 
divididas em três paradigmas:

 • paradigma 1: L2 variou de 20 a 40 dB NPS com in-
tervalos de 3 dB;

 • paradigma 2: L2 variou de 40 a 65 dB NPS com in-
tervalo de 3 dB;

 • paradigma geral: L2 variou de 35 a 65 dB NPS com 
intervalo de 5 dB. 

A intensidade de L1 (intensidade de f1) foi ajustada de 
acordo com a fórmula L1= 0,4L2+39, de Kummer et al.14

Os exames foram inalizados quando o ruído de fun-
do encontrava-se igual ou abaixo de 0 dB NPS, após, no 
mínimo, três varreduras.

Para a análise da resposta na relação sinal/ruído (S/R), 
foram adotados os seguintes critérios:

 • Lim0 (limiar zero): intensidade na qual a relação 
S/R é maior ou igual a zero;

 • Lim6 (limiar seis): intensidade na qual a relação S/R 
é maior ou igual a 6.
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(Tabela 2). Observou-se que as diferenças entre os parâme-
tros utilizados na pesquisa (Lim0 e Lim6) foram signiican-
tes nas frequências de 2.000 e 4.000 Hz em ambas as orelhas. 
Entretanto, quando se comparou orelha esquerda com ore-
lha direita, as diferenças não foram signiicantes. 

Estudo descritivo do slope obtido com as EoAPD CC 
Foi realizada a análise descritiva dos valores do slope ob-
tido com a realização das EOAPD CC nas frequências de 
2.000 e 4.000 Hz nos três paradigmas utilizados no estu-
do (Tabelas 3 e 4). 

Compararam-se os valores do slope obtidos nos pa-
radigmas P1 e P2 em 2.000 Hz na orelha direita e na 
orelha esquerda, não sendo obtida diferença signifi-
cante entre eles em ambas as orelhas. Na comparação 
dos valores do slope obtidos nos paradigmas P1 e P2 
em 4.000 Hz na orelha direita e na orelha esquerda, não 
foi observada diferença significante entre eles. Com-
pararam-se os valores do slope obtidos, nas frequências 
de 2.000 e 4.000 Hz no paradigma 1, na orelha direita, 
não sendo obtida diferença significante entre as fre-
quências, o mesmo ocorrendo no paradigma 2. Quan-
do se compararam os valores do slope obtidos nas fre-
quências de 2.000 e 4.000 Hz no paradigma 1 e no 
paradigma 2, na orelha esquerda, não foi obtida dife-
rença significante entre as frequências. 

Para obtenção do slope, foram estabelecidos três critérios 
conforme as intensidades ixadas:

 • PG = intensidade variando de 35 a 65 dB NPS em 
degraus de 5 dB, em 2.000 Hz;

 • P1 = intensidade variando de 20 a 40 dB NPS em 
degraus de 3 dB, em 2.000 e 4.000 Hz;

 • P2 = intensidade variando de 40 a 65 dB NPS em 
degraus de 3 dB, em 2.000 e 4.000 Hz.

Análise estatística 
A análise estatística foi realizada no Programa SPSS ver-
são 13.0, e o cálculo amostral, por meio do programa Pri-
me, considerando o nível de signiicância de 0,05.

Para a análise descritiva, foram calculadas as medi-
das resumo para as variáveis quantitativas. Para as variá-
veis qualitativas, foram feitas as frequências absolutas e 
relativas e gerados gráicos do tipo boxplot; também foi 
utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon, sendo ado-
tado nível de signiicância de 5% em todos os testes.

RESULTADOS 
Estudo dos limiares de surgimento das EoAPD obtidos com a 
curva de crescimento  
Foram comparados os limiares Lim0 e Lim6 nas orelhas di-
reita e esquerda e nas frequências de 2.000 e 4.000 Hz  

TABELA 2 Distribuição dos limiares de surgimento em decibéis obtidos nos dois parâmetros (Lim0 e Lim6) por orelha e por 

frequência

  Orelha direita Orelha esquerda

2.000 Hz 4.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz

Lim0 Lim6 Lim0 Lim6 Lim0 Lim6 Lim0 Lim6

Mínimo 22 25 28 28 19 19 19 19

Média 28,13 32,32 34,69 38,66 28,97 33,27 33,62 37,21

DP 6,25 7,7 6,8 8 6,4 7,2 8,4 9,4

Mediana 25 28 31 37 28 32,5 31 37

Máximo 53 53 59 44 44 50 62 62

p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001

Lim0: limiar em que relação sinal/ruído é ≥ zero; Lim6: limiar em que a relação sinal/ruído é ≥ 6; DP: desvio-padrão; p: nível de signiicância.
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TABELA 3 Distribuição dos valores do slope obtidos em 2.000 Hz nos três paradigmas para a orelha direita e esquerda

  2.000 Hz

Orelha direita Orelha esquerda

P1 P2 PG P1 P2 PG

Mínimo -0,15 -0,62 2,15 0,33 0,9 1,51

Média 3,55 3,91 10,05 3,51 4,26 8,85

DP 2,08 2,56 6,2 3,1 2,42 4,38

Mediana 3,16 3,21 8,98 2,33 3,74 9,16

Máximo 8,08 9,19 28,06 14,59 10,96 17,03

DP: desvio-padrão; P1: paradigma 1 (intensidade do estímulo variando de 20 a 40 dB NPS); P2: paradigma 2 (intensidade do estímulo variando de 40 a 65 dB NPS); PG: paradigma geral (inten-
sidade do estímulo variando de 35 a 65 dB NPS).

TABELA 4 Distribuição dos valores do slope obtidos em 4.000 Hz nos dois paradigmas para a orelha direita e esquerda

4.000 Hz

Orelha direita Orelha esquerda

P1 P2 P1 P2

Mínimo 0,54 -1,38 -0,04 0,2

Média 3,97 3,7 3,01 3,06

DP 3,17 3,51 2,65 2,84

Mediana 2,6 2,68 2,4 2,51

Máximo 11,58 15,9 12,33 14,44

DP: desvio-padrão; P1: paradigma 1 (intensidade do estímulo variando de 20 a 40 dB NPS); P2: paradigma 2 (intensidade do estímulo variando de 40 a 65 dB NPS).

DISCUSSÃO 
Na discussão, foi mantida a mesma sequência exposta 
nos resultados.

A atividade coclear é caracterizada pelo sinal absolu-
to da resposta, e o critério para identiicação da resposta 
depende da relação do sinal com o ruído. Portanto, para 
a análise da presença de EOAPD, é necessário que a res-
posta coclear ique acima do ruído. Não há um consen-
so na literatura sobre qual é a relação S/R recomendada. 
Alguns estudos utilizaram a relação S/R maior ou igual 
a 3 dB , como Neely et al.15 e Tiradentes et al.16, e existem 
outros que utilizaram a relação S/R maior ou igual a  
6 dB, como Gorga et al.3 e Boege e Janssen.17

O equipamento utilizado nesta pesquisa (ILO V6) 
analisa, para cada par de frequências avaliadas, a presen-
ça do ruído considerando a sua média mais 1 desvio-pa-
drão. Assim, o nível de ruído apresentado na tela do mo-
nitor é maior que a média do ruído em 6 dB e, portanto, 
pode ser considerada presença da resposta quando a re-

lação S/R é maior ou igual a zero, segundo protocolo do 
fabricante. 

Na análise dos resultados apresentados na obtenção 
dos limiares de surgimento das EOAPD com a CC, obser-
vou-se haver diferença signiicativa entre os dois critérios 
utilizados (Lim0 e Lim6) nas duas frequências (2.000 e 
4.000 Hz) em ambas as orelhas, sendo os limiares obtidos 
no Lim0 menores, em média, do que os obtidos no Lim6. 
Conforme estudo de Dubno,6 foram observadas diferen-
ças signiicantes nos limiares de surgimento das EOAPD 
CC conforme critério utilizado em 2.000 e 4.000 Hz. Ao 
comparar os resultados dos limiares de surgimento segun-
do os dois critérios utilizados (Lim0 e Lim6), observaram-

-se diferenças signiicantes em 2.000 Hz em ambas as ore-
lhas, o mesmo ocorrendo em 4.000 Hz, também em ambas 
as orelhas. Portanto, enfatiza-se a necessidade de sempre 
se observar o critério utilizado no estudo para possíveis 
comparações de resultados. 
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Os limiares de surgimento em 2.000 Hz foram, em 
média, 30 dB e em 4.000 Hz, 35 dB, segundo os critérios 
utilizados (Tabela 2), e esses limiares foram menores do 
que os obtidos por Dubno,6 em que as respostas surgi-
ram em 50 dB em 2.000 Hz e 60 dB em 4.000 Hz. Nesse 
estudo, foram considerados três limiares, denominados 
Limiar1, Limiar2 e Limiar3, em que: 

 • Limiar1 (Lim1): menor intensidade pesquisada, em 
que S/R for maior ou igual a 3 dB;

 • Limiar2 (Lim2): menor intensidade pesquisada, em 
que S/R for maior ou igual a 3 dB e 2f1-f2 com va-
lor positivo;

 • Limiar3 (Lim3): menor intensidade pesquisada, em 
que S/R for maior ou igual a 3 dB e as intensidades 
subsequentes também apresentarem S/R maior ou 
igual a 3 dB, sendo considerado limiar de surgimen-
to quando aparecia em 70% dos casos. 

Portanto, as respostas foram melhores em 2.000 Hz em 
comparação com 4.000 Hz, como as obtidas no trabalho 
acima mencionado. 

Quando se comparou orelha esquerda com orelha di-
reita, as diferenças não foram signiicantes, por conta do 
número de neonatos que compuseram a amostra, que não 
foi suiciente para esse im. Esses resultados se comparam 
aos obtidos por Leme e Carvallo18 e Costa et al.19 Existem 
estudos consagrados na literatura que, quando comparam 
orelha direita com orelha esquerda e sexo masculino e fe-
minino, comprovam que as respostas das EOA são melho-
res na orelha direita e para o sexo feminino em relação a 
orelha esquerda e sexo masculino, respectivamente.18,20,21

A partir dos resultados obtidos nas curvas de cresci-
mento das EOAPD realizadas neste estudo, traçou-se a 
média das respostas obtidas para cada intensidade, utili-
zando-se 2f1-f2 e a relação S/R nas frequências de 2.000 
e 4.000 Hz, a im de se obter um peril médio das curvas 
dos neonatos e de identiicar a ocorrência de um eventual 
padrão de compressão das respostas nessa faixa etária. 
Para obtenção da média, foram utilizados os resultados 
das orelhas esquerda e direita agrupadas, em cada inten-
sidade e frequência, pois neste estudo não houve diferen-
ça signiicante entre elas.

Realizaram-se as EOAPD CC nos paradigmas P1 e P2, 
baseando-se na hipótese de o slope ser maior (maior inclina-
ção da curva) em sons fracos (20 a 40 dB NPS = P1) e menor 
(menor inclinação da curva) em sons médios (40 a 65 dB 

NPS = P2). Segundo Gorga et al.,8 o ganho coclear é maior 
para níveis de estímulo mais fracos, decrescendo conforme 
o nível aumenta. Ou seja, a cóclea é mais compressiva quan-
do os estímulos são de média intensidade. Neste trabalho, 
os valores do slope obtidos em 2.000 Hz foram menores no 
P1 do que no P2, em ambas as orelhas; em 4.000 Hz, na ore-
lha direita, P1 foi maior do que P2, e na orelha esquerda, P1 
foi menor do que P2, como em 2.000 Hz, não sendo essas 
diferenças signiicantes. Contudo, visualmente, a inclinação 
no P1 é maior do que no P2. O valor do slope foi, em média, 
maior em 2.000 Hz do que em 4.000 Hz (com exceção do 
slope obtido no P1, na orelha direita, em 4.000 Hz, que foi 
maior do que o correspondente em 2.000 Hz). Se a curva de 
crescimento das EOAPD permite detectar a presença de com-
pressão coclear com o cálculo do slope, com os resultados 
numéricos não foi possível comprovar a presença de com-
pressão coclear nesta amostra, mas observando os gráicos 
das curvas de crescimento, visualizou-se a diminuição da in-
clinação das curvas nas intensidades médias. 

Não foi possível realizar comparações com outros es-
tudos de slope obtido em dois paradigmas, pois não foi 
encontrado na literatura nenhum trabalho que tenha rea-
lizado EOAPD CC dessa forma. No entanto, no estudo 
de Almeida,7 foi observada mudança da inclinação da cur-
va do slope a partir de 65 dB e este seria o ponto de com-
pressão para as frequências estudadas (a CC das EOAPD 
foi traçada com estímulos na faixa de variação entre 35 e 
75 dB com degraus de 5 dB em 2 e 4 kHz). A comparação 
desses resultados com o presente estudo não foi possível, 
pois 65 dB foi o maior estímulo utilizado nos paradig-
mas apresentados. Em trabalhos com adultos, o ponto 
de compressão ocorreu entre 50 e 60 dB.3,15,22

Quando se utilizou o paradigma geral, os valores do 
slope foram maiores do que os obtidos nos paradigmas 1 
e 2, mas não foi realizada a comparação em virtude da 
utilização de critérios diferentes. 

Os valores do slope variaram em média de 3 a 4, che-
gando a 15 em alguns casos. Esses valores máximos podem 
ser atribuídos ao fato de terem sido obtidos na população 
neonatal, em que as respostas das EOA são melhores do 
que em outras faixas etárias. Esse fato foi discutido com a 
equipe técnica do fabricante do equipamento (Otodyna-
mic), Peter Bray e Lee VanMiddlesworth, que ainda não 
têm a explicação para esse achado por causa do pequeno 
número de trabalhos realizados com a população neona-
tal. O paradigma geral foi aplicado em apenas uma parte 
da amostra e somente em 2.000 Hz, portanto, não foi com-
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parado com os outros paradigmas (P1 e P2), e os valores 
do slope do P geral foram maiores do que os obtidos nos P1 
e P2. A média dos valores do slope no P geral foi de 10,05 
na orelha direita e 8,85 na orelha esquerda.

CONCLUSÃO 
Os limiares de surgimento foram em média 30 dB NPS 
em 2.000 Hz e 35 dB NPS em 4.000 Hz, sendo, portanto, 
os limiares de surgimento melhores na frequência de 
2.000 Hz comparada a 4.000 Hz.

Não foi observada diferença nos valores de slope ob-
tidos nas curvas de crescimento das EOAPD; porém, as 
curvas tinham inclinação mais íngreme nas intensidades 
mais fracas (P1) e mais linear nas intensidades modera-
das (P2), sugerindo que a análise visual do gráico relete 
a compressão coclear. 
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SUMMARY
 
Growth curve otoacoustic emissions distortion product 
in neonates

Background: The recording of otoacoustic emissions 
(OAE) enabled us to prove that the cochlea is able not 
only to receive sounds but also to produce acoustic energy. 
Through the use of distortion-product otoacoustic emis-
sion measurements, the growth of the response was seen 
according to the intensity of the sound stimulus presen-
ted (growth curve). 
Objective: to determine the thresholds for the emergen-
ce of distortion-product otoacoustic emissions (DPOAE) 
on frequencies of 2000 and 4000 Hz with a stimulus 
varying from 20 to 65dB SPL, and to establish the slope 
values obtained in the growth curves.   

Methods: 39 neonates aged 5 to 28 days without risk in-
dicators of hearing loss were studied. The DPOAE growth 
curves were obtained on the frequencies from 2000 Hz 
and 4000 Hz with a level of intensity ranging from 20 to 
65dB SPL divided into two paradigms (20 to 40dB SPL 
and 40-65dB SPL). 
Results: there was a statistically signiicant difference in 
the thresholds for the emergence of DPOAE depending 
on the criteria used. The thresholds were on average higher 
at 4000 Hz than 2000 Hz and the slope was higher on 
average at 2000 Hz than 4000 Hz, although not statisti-
cally signiicant in either case.   
Conclusion: the thresholds were on average 30dB SPL at 
2000Hz and 35dB SPL at 4000Hz. The slope values varied 
between 3 and 4 on average, reaching 15 in some cases.  

Keywords: spontaneous otoacoustic emissions, hearing 
tests, hearing, newborn. 
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As doenças respiratórias acometem 15% da população do planeta e respondem 
por 1/5 dos óbitos no mundo. Espera-se que a atenção primária à saúde (APS), 
primeira instância da assistência médica, solucione até 85% dos problemas de 
saúde em geral. Pouco se sabe a respeito da habilidade de médicos generalistas 
da APS em relação ao diagnóstico das doenças respiratórias. Esta revisão refere-

-se à habilidade diagnóstica de médicos generalistas que atuam na APS em rela-
ção às doenças respiratórias mais prevalentes, como doenças respiratórias agu-
das (IRA), tuberculose, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 
Dentre 3.913 artigos, 30 foram selecionados após aplicação dos critérios de in-
clusão e exclusão. Ficou demonstrada a carência de dados consistentes sobre a 
acurácia dos diagnósticos de doenças respiratórias elaborados por generalistas. 
Em relação à asma e à DPOC, os estudos demonstram erros diagnósticos que le-
vam ao sobrediagnóstico ou ao subdiagnóstico, dependendo da metodologia 
usada. A imprecisão do diagnóstico de asma variou de 54% de subdiagnóstico a 
34% de sobrediagnóstico; para DPOC, houve variação de 81% de subdiagnósti-
co a 86,1% de sobrediagnóstico; para IRA, veriicou-se que a inclusão de exame 
complementar de auxílio diagnóstico melhora sua acurácia. Os estudos demons-
tram um baixo nível de conhecimento sobre tuberculose por parte dos genera-
listas. De acordo com esta revisão, a APS, na igura do médico generalista, ne-
cessita aprimorar sua capacidade de diagnóstico e o manejo desse grupo de 
pacientes, que constitui uma de suas principais demandas. 

Palavras-chave: doenças respiratórias; atenção primária à saúde; diagnóstico; 
médicos de atenção primária; revisão.

INTRODUÇÃO 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 20% 
das 59 milhões de mortes anuais por todas as causas se 
devem a doenças respiratórias.1,2 Dentre estas, infecções 
respiratórias agudas (IRA) ocupam o 3º lugar (3,46 mi-
lhões de mortes; 6,1% do total), enquanto a doença pul-
monar obstrutiva crônica (DPOC) ocupa a 4ª colocação, 
com 3,28 milhões de mortes (5,8% do total), e será, segun-
do projeções, a 3ª causa de morte em 2030.3-5

Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo – 15% da po-
pulação mundial – sofrem de alguma doença respirató-

ria crônica, sendo que metade delas é acometida de uma 
das duas condições mais prevalentes: a asma (235 mi-
lhões)6 ou a DPOC (210 milhões).7 Por esse conjunto de 
razões, cerca de 1/3 dos atendimentos nas unidades da 
atenção primária (APS) em todo o mundo se deve às doen-
ças respiratórias.1

Dentre as diiculdades encontradas na APS em rela-
ção a esse grupo de doenças, podem-se citar a imprecisão 
no diagnóstico da asma e da DPOC8-10 e a excessiva pres-
crição de antibióticos para o tratamento das doenças res-

mailto:bpiassi1@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.60.06.021
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piratórias agudas.1,11,12 De maneira geral, pouco se sabe 
sobre a habilidade diagnóstica e de elaboração de planos 
de tratamento para essas condições pelos médicos da APS, 
bem como os fatores que as inluenciam.

Este artigo apresenta uma revisão da literatura a res-
peito da acurácia diagnóstica de médicos generalistas da 
APS em relação às doenças respiratórias mais prevalentes 
e de maior interesse para a saúde pública, como IRA, tu-
berculose, asma e DPOC.

MÉTODOS 
Realizou-se uma busca na literatura por artigos que ava-
liaram a concordância entre diagnósticos efetuados por 
médicos da APS e por especialistas em doenças respira-
tórias para as principais enfermidades respiratórias nos 
serviços de APS. Consideraram-se, ainda, estudos que uti-
lizaram exames subsidiários de referência (espirometria) 
para asma e DPOC; pesquisa de bacilo álcool-ácido-resis-
tente (BAAR) para tuberculose; proteína C-reativa (PCR) 

e procalcitonina para IRA ou para tomada de decisão clí-
nica, como prescrição de antibióticos.

A revisão da literatura foi realizada a partir da base de da-
dos Pubmed®, abrangendo o período compreendido entre 
1/1/1992 e 1/8/2012, limitada por estudos realizados em hu-
manos e publicados nos idiomas português, inglês e espanhol.

Na seleção, realizaram-se cruzamentos entre três gru-
pos de descritores MeSH e termos livres (TL) de relevân-
cia para a pesquisa: “diagnosis” (MeSH), “underdiagnosis” 
(TL) e “diagnostic concordance” (TL) com “respiratory tract 

infections” (MeSH), “asthma” (MeSH), “COPD” (MeSH) e 
“tuberculosis” (MeSH) com “primary health care” (MeSH) e 
“general practitioners” (MeSH) (Figura 1).

Em função da carência de estudos sobre o tema na li-
teratura, diferenças metodológicas ou de deinições das 
condições não foram usadas como critérios de exclusão 
e serão comentadas adiante.

As doenças incluídas nesta revisão foram IRA, asma, 
DPOC e tuberculose. Artigos que incluíam demais doen-

Diagnosis

Asthma

COPD

Respiratory tract 

infections

Diagnostic

concordance

Underdiagnosis
Tuberculosis

General practitioners

Primary health

care

Primary health

care

Primary health 

care

Primary health

care

General practitioners

General practitioners

General practitioners

951

226

953

235

118

505

55

70

60

14

19

4

2

4

0

5

7

7

1

1

1

0

0

675

FIGURA 1 Sistemática de busca de artigos segundo os descritores, e número de artigos encontrados em cada cruzamento.

COPD: chronic obstructive pulmonary disease.
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ças, como síndrome da apneia do sono, câncer de pulmão 
e outras, foram excluídos.

RESULTADOS 
Dentre os 3.913 artigos encontrados, 30 foram seleciona-
dos de acordo com o luxograma mostrado na Figura 2.

Não foram encontrados artigos que avaliassem as en-
fermidades de interesse em conjunto. A heterogeneidade 
metodológica observada não preenchia os critérios para 
a realização de metanálise. Os resultados serão apresen-
tados na seguinte organização: IRA, tuberculose, asma, 
DPOC, e asma e DPOC conjuntamente.

Infecções respiratórias agudas (IRA) 
Infecções das vias aéreas superiores

Dentre os estudos sobre as infecções de vias aéreas supe-
riores (Ivas), dois usaram PCR como auxílio diagnóstico 
ou como método de referência para avaliação de acurá-
cia diagnóstica.

Um único estudo veriicou a acurácia do diagnóstico 
de Ivas. Os autores avaliaram a precisão do diagnóstico clí-

nico de faringite usando como referência a dosagem de 
PCR e a contagem de leucócitos nas duas fases do estudo.13 

Outro estudo também utilizou PCR como ferramenta au-
xiliar no diagnóstico de rinossinusite bacteriana aguda e 
na prescrição de antibióticos.14

Apenas um estudo avaliou a concordância entre ge-
neralistas e especialistas (pediatras e otorrinolaringolo-
gistas) por meio de questionário padronizado no mane-
jo de crianças com amigdalite recorrente. Veriicou-se 
discordância entre os sinais e sintomas avaliados pelos 
otorrinolaringologistas e generalistas no diagnóstico de 
amigdalite, faringite ou infecção do trato respiratório 
superior.15

Infecções das vias aéreas inferiores

Não foram encontrados estudos que avaliassem a con-
cordância ou comparassem os diagnósticos e condutas 
de médicos generalistas e de especialistas para infecções 
das vias aéreas inferiores. Os poucos estudos encontra-
dos compararam os diagnósticos dos generalistas com 
um exame de referência e estão agrupados na Tabela 1.11

Artigos selecionados para 

o estudo: n = 30

Artigos recuperados pela estratégia de busca: n = 3.913

Artigos repetidos: n = 117
Artigos excluídos após leitura do título:

Infecções respiratórias = 1.128

Asma = 1.124

DPOC = 723

Tuberculose = 529

Artigos excluídos após leitura do resumo:

Infecções respiratórias = 26

Asma = 50

DPOC = 49

Tuberculose = 21

Artigos excluídos após leitura do artigo:

Infecções respiratórias = 28

Asma = 38

DPOC = 42

Tuberculose = 8

FIGURA 2 Fluxograma da seleção de artigos segundo os critérios adotados na revisão.



S
ÃO JO

SÉ BP ET AL.

602 
R

EV A
SSOC M

ED B
RAS 2014; 60(6):599-613

TABELA 1  Sinopse dos artigos referentes a IRA, tuberculose, asma, DPOC e asma + DPOC

Ref. Autor, ano, 

país

Objetivo principal Método de 

referência

Delineamento N. de 

pacientes; 

faixa etária; 

idade média

N. de 

médicos

Resultados

IRA  

Vias 

superiores

13 Gulich et al., 

1999, 

Alemanha

Avaliar se a medida de PCR 

melhora a acurácia do 

diagnóstico de faringite

PCR e contagem 

de leucócitos no 

sangue

Transversal 1ª fase 179, 

2ª fase 161; 

16-75; 34,3

1ª fase 15 

2ª fase 14

Melhora da acurácia de 70% para 81% quando 

tinham acesso aos exames. A curva ROC mostrou 

que o valor diagnóstico da PCR foi melhor do que a 

contagem de leucócitos (área sob a curva = 0,85 vs. 

0,68)

14 Bjerrum et al., 

2004, 

Dinamarca

Avaliar se os generalistas que 

usam PCR em sua prática 

prescrevem menos antibióticos 

para sinusite que os 

generalistas que não usam

PCR Transversal 1.444; 31-53; 

40

367 Os médicos que solicitaram o exame prescreveram 

20% menos antibióticos. A solicitação e o nível de 

PCR tiveram forte inluência sobre a prescrição de 

antibióticos para sinusite

15 Capper et al., 

2001, Reino 

Unido

Avaliar concordância entre 

médicos generalistas, 

pediatras e otorrinolaringolo-

gistas sobre a conduta entre 

crianças com amigdalite 

recorrente

Questionário não 

validado 

previamente, 

respondido pelos 

médicos

Transversal Não se aplica 71 médicos 

generalis-

tas, 57 

pediatras, 42 

otorrinolarin-

gologistas

Pequena concordância entre generalistas, pediatras 

e otorrinolaringologistas sobre o diagnóstico da 

amigdalite e indicação de amigdalectomia

IRA  

Vias 

inferiores

11 Hopstaken et 

al., 2002, 

Holanda

Avaliar o valor diagnóstico dos 

sinais, sintomas, VHS e PCR 

para pneumonia

Radiograia de 

tórax

Transversal 246; 18-89; 

52

25 Dos 246 pacientes incluídos, 32 (13%) tinham 

radiograia compatível com pneumonia. 

Generalistas diagnosticaram pneumonia em 21 

pacientes, usando apenas o exame clínico. 

Antibióticos foram prescritos em 193 (78,4%) 

pacientes. Os autores concluíram que as prescrições 

poderiam ter sido evitadas em 80 (41%) pacientes 

com diagnóstico provável de bronquite aguda, que 

receberam prescrição desnecessária de antibióticos

(continua)
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TABELA 1  Sinopse dos artigos referentes a IRA, tuberculose, asma, DPOC e asma + DPOC (continuação)

Ref. Autor, ano, 

país

Objetivo principal Método de 

referência

Delineamento N. de 

pacientes; 

faixa etária; 

idade média

N. de 

médicos

Resultados

IRA  

Vias 

superiores e 

inferiores

12 Briel et al., 

2008, Suíça

Avaliar a abordagem habitual 

em relação à guiada por PCT

PCT Ensaio 

clínico 

randomi-

zado

458; 33-63; 

48

53 Os 458 pacientes com IRA que, na opinião dos 

médicos, necessitavam de antibióticos foram 

randomizados em um grupo de cuidados habituais 

e em um grupo cujos cuidados eram guiados pelo 

resultado da PCT. Quando a PCT foi usada pelos 

médicos generalistas como fator discriminante em 

relação à avaliação clínica, o grupo que a utilizou 

prescreveu 72% menos antibióticos do que o outro 

grupo

Tuberculose 16 Cirit et al., 

2003, 

Turquia

Avaliar o conhecimento de 

médicos generalistas e 

especialistas em pneumologia 

sobre diagnóstico e 

tratamento de tuberculose

Análise de 

questionário 

preenchido pelos 

proissionais

Transversal Não se aplica 203 Diferença signiicativa sobre o conhecimento do 

diagnóstico e tratamento de casos de tuberculose 

entre especialistas e generalistas da atenção 

primária. As principais diferenças foram entre 

combinação de drogas para tratamento, duração 

da infecção e conduta em casos de resistência

17 Al-Maniri et 

al., 2008, 

Omã

Avaliar a suspeição de 

tuberculose por clínicos 

generalistas de unidades de 

saúde públicas e privadas

Questionário 

relacionado a 5 

casos clínicos

Transversal Não se aplica 257 O índice de suspeição geral foi de apenas 37,7% e 

os generalistas de unidades públicas tiveram grau 

de suspeição melhor em relação aos de unidades 

privadas (27,3% vs. 53,4%, p=0,001)

18 Hong et al., 

1995, Coreia 

do Sul

Avaliar conhecimento, atitudes 

e práticas de generalistas

Respostas a 

questionário

Transversal Não se aplica 923 Mais de 50% não consideram o exame de escarro 

essencial na busca do diagnóstico e 75% não o 

consideram no monitoramento da resposta ao 

tratamento. Para o tratamento inicial de 

tuberculose ativa, apenas 11% prescreviam de 

acordo com as orientações governamentais. Mais 

de 73% estavam usando regimes de tratamento não 

recomendados e 16%, regimes inaceitáveis

19 Singla et al., 

1998, Índia

Avaliar conhecimento, atitudes 

e práticas de médicos do 

sistema privado

Respostas a 

questionário

Transversal Não se aplica 204 Na suspeita de casos de tuberculose, apenas 22 

(12%) dos generalistas solicitam BAAR de escarro 

para diagnóstico. Apenas 66 (18%) investigam 

contatos e 39 (19,5%) orientam o tratamento 

regular

(continua)
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TABELA 1  Sinopse dos artigos referentes a IRA, tuberculose, asma, DPOC e asma + DPOC (continuação)

Ref. Autor, ano, 

país

Objetivo principal Método de 

referência

Delineamento N. de 

pacientes; 

faixa etária; 

idade média

N. de 

médicos

Resultados

Asma 20 Marklund et 

al., 1999, 

Suécia

Estimar a frequência de erros 

de diagnósticos para asma 

segundo generalistas

Revisão por 

especialista em 

alergia, 

espirometria e 

teste de 

broncoprovocação 

em caso de dúvida 

diagnóstica

Transversal 123; > 18 

anos; sem 

relato

6 123 pacientes completaram os critérios de inclusão 

e foram convidados para nova consulta. Destes, 86 

(70%) atenderam ao convite. Ao inal, 51/86 (59%) 

tinham asma, 6 (7%) associação asma-DPOC e 29 

(34%) não tinham asma

21 Montnémery 

et al., 2002, 

Suécia

Avaliar se a baixa prevalência 

de asma era causada pelo 

subdiagnóstico nos cuidados 

primários. Avaliar também a 

validade do primeiro 

diagnóstico de asma por 

generalistas nos cuidados 

primários 

Avaliação de 

especialista em 

pneumologia

Transversal 3.025; ≥ 18 

anos; sem 

relato

100 99 pacientes receberam o diagnóstico de asma e 

foram reavaliados por pneumologistas. O 

diagnóstico de asma foi validado em 52 casos 

(76,5%); a sensibilidade foi de 0,59 (IC 95% 

0,31-0,81) e a especiicidade, de 0,99 (IC 95% 

0,99-1,00). Esses resultados indicaram que 23,5% 

dos pacientes foram considerados asmáticos pelos 

generalistas sem que realmente tivessem a doença

9 Adams et al., 

2003, 

Austrália

Comparar o diagnóstico 

clínico de asma por generalista 

com espirometria

Espirometria Transversal 3.422; ≥ 18 

anos; sem 

relato

Não 

informado

Dos 3.422 indivíduos entrevistados, 2.523 (74%) 

concordaram em participar da avaliação clínica e 

292 (11,6%) tinham asma pelos critérios 

espirométricos. Desse total, 236 (9,3%) tinham 

diagnóstico de asma prévio autorrelatado e 56 

(2,3%) não tinham conhecimento do diagnóstico e 

foram deinidos como portadores de asma por 

critérios espirométricos. Assim, do grupo 

diagnosticado com asma pela espirometria, 56 

(19,2%) não tinham diagnóstico anterior de asma

10 Hahn et al., 

1994, 

Estados 

Unidos

Descrever a epidemiologia do 

diagnóstico e o possível 

subdiagnóstico de asma

Respostas a um 

questionário

Transversal 14.127; todas 

as faixas 

etárias; 15

59 Da amostra total, 13.542 (95,5%) responderam ao 

questionário de forma adequada. Desse total, 

10,3% relataram ter diagnóstico médico prévio de 

asma. O estudo revelou que 6,5% dos pacientes que 

tinham sibilância não tinham diagnóstico prévio de 

asma (subdiagnóstico)

(continua)
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TABELA 1  Sinopse dos artigos referentes a IRA, tuberculose, asma, DPOC e asma + DPOC (continuação)

Ref. Autor, ano, 

país

Objetivo principal Método de 

referência

Delineamento N. de 

pacientes; 

faixa etária; 

idade média

N. de 

médicos

Resultados

Asma 22 Ward et al., 

2004, Reino 

Unido

Avaliar o sub e o 

sobrediagnóstico de asma em 

pacientes de 16 a 55 anos de 

idade na atenção primária

Análise de 

questionário 

autorrespondido 

por pacientes

Transversal 833 pacientes 

e 831 controles; 

16-55; 34,3

8 A taxa de resposta foi de 79,1% (659/833). Dentre 

os que responderam, 60,5% (399/659) tinham 

sintomas de hiper-reatividade brônquica; dentre 

aqueles sem hiper-reatividade brônquica, 73,1% 

(190/260) foram considerados asmáticos de 

acordo com a revisão de seus prontuários. Os 

autores concluíram que há chance de 89,4% de que 

um paciente com o diagnóstico no prontuário seja, 

de fato, asmático

DPOC 23 Bednarek et 

al., 2008, 

Polônia

Investigar a prevalência e a 

gravidade de DPOC em 

unidades primárias

Respostas a um 

questionário e 

espirometria

Transversal 2.250; 40-93; 

56,7

2 Dos 183 (9,3% do total) pacientes cujos 

diagnósticos de DPOC se basearam em resposta a 

um questionário e espirometria, apenas 34 (18,6%) 

possuíam diagnóstico prévio

24 Geijer et al., 

2005, 

Holanda

Determinar a prevalência da 

subdetecção da obstrução de 

luxo aéreo de acordo com 

critérios do Gold

Respostas a um 

questionário e 

espirometria

Transversal 3.985; 40-65; 

50

Não é 

informado

Dentre os 702 pacientes que responderam e 

possuíam espirometria aceitável e reprodutível, 201 

(29,9%) possuíam um padrão obstrutivo não 

detectado previamente

26 Roberts et al., 

2009, Reino 

Unido

Deinir o valor preditivo do 

diagnóstico clínico ou da 

suspeita de DPOC nos 

cuidados primários de 

pacientes com critérios 

espirométricos para o 

diagnóstico segundo o Gold

Espirometria Transversal 677; não 

deine; 63,8

Não é 

informado

Dos 503 pacientes que possuíam diagnóstico 

clínico e foram encaminhados para avaliação da 

gravidade da doença, 141 (28%) tiveram 

espirometria normal. Os restantes 302/503 (60%) 

possuíam obstrução de luxo aéreo e possível DPOC 

segundo os critérios do Gold estádio 2. O valor 

preditivo positivo do diagnóstico de DPOC nos 

cuidados primários foi de 0,62 para pacientes 

referenciados para avaliação de gravidade e 0,56 

para pacientes referenciados para teste diagnóstico

27 Zwar et al., 

2011, 

Austrália

Comparar o diagnóstico 

clínico de DPOC de 

generalistas da atenção 

primária com espirometria

Espirometria Transversal 1.144; 40-80; 

65

56 Dos 1.144 pacientes identiicados, 445 (38,9%) 

aceitaram participar realizando uma espirometria. 

Desses, 257 (57,8%) possuíam espirometria 

compatível com DPOC, ou seja, nesse estudo houve 

cerca de 40% de sobrediagnóstico e muitos 

pacientes eram tratados desnecessariamente

(continua)
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TABELA 1  Sinopse dos artigos referentes a IRA, tuberculose, asma, DPOC e asma + DPOC (continuação)

Ref. Autor, ano, 

país

Objetivo principal Método de 

referência

Delineamento N. de 

pacientes; 

faixa etária; 

idade média

N. de 

médicos

Resultados

DPOC 28 Walters et al., 

2011, 

Austrália

Avaliar os erros de diagnóstico 

de DPOC em unidades 

primárias

Espirometria Transversal 1.200; não 

informa; 65

31 Dos 1.200 pacientes identiicados, 341 (58%) 

realizaram espirometria e 234 (69%) tiveram o 

diagnóstico conirmado. Em 31% dos casos, erros 

diagnósticos foram constatados

29 Hamers et al., 

2006, Brasil

Avaliar a competência de 

generalista da atenção 

primária em relação ao 

diagnóstico de DPOC

Espirometria Transversal 350; ≥ 15 

anos; 46,8

34 Dos 142 (44,9%) pacientes que realizaram 

espirometria, 94 (66%) possuíam diagnósticos 

concordantes com os generalistas (kappa = 0,55): 9 

com DPOC conirmada e 85 sem DPOC. Os 48 

(34%) restantes eram discordantes: 27 tinham 

DPOC pela espirometria e não foram 

diagnosticados pelos generalistas, e 21 eram 

falso-positivos

30 Joo et al., 

2011, 

Estados 

Unidos

Examinar as características 

associadas ao uso da 

espirometria na atenção 

primária com aumento do 

risco para DPOC e determinar 

a acurácia diagnóstica de 

DPOC em pacientes com 

espirometria

Espirometria Coorte 1.052; ≥ 35; 

57

Não é 

informado

Um total de 1.052 pacientes foram identiicados e 

527 (50%) tinham uma espirometria. Dos 159 

pacientes identiicados com DPOC, 93 (58,5%) se 

enquadravam nos critérios do Gold. Dos 362 sem 

diagnóstico de DPOC, 93 (25,7%) possuíam DPOC 

segundo os mesmos critérios. Veriicou-se também 

que tosse crônica ou dispneia estavam mais 

associadas com solicitação de espirometria que 

tabagismo atual ou pregresso

31 Hill et al., 

2010, 

Canadá

Medir a prevalência de DPOC 

em pacientes maiores de 40 

anos de idade com história de 

tabagismo

Espirometria e 

avaliação clínica

Transversal 1.459; ≥ 40; 

60

Não é 

informado

Dos 1.459 pacientes elegíveis, 1.003 realizaram 

espirometria e responderam a um questionário. 

Desses, 208 (20,7%) possuíam critérios 

espirométricos para DPOC segundo Gold 2, VEF1/

CVF < 0,70 e VEF1 < 0,80). Apenas 67 (32,7%) 

possuíam diagnóstico prévio de DPOC

Asma e 

DPOC

32 Pearson et al., 

2003, Reino 

Unido

Analisar o impacto da 

espirometria e a avaliação 

clínica no diagnóstico de 

doenças das vias aéreas

Espirometria e 

questionário 

aplicado pela 

enfermagem

Transversal 61.191; ≥ 40; 

66,7

1.003 A avaliação mostrou diagnósticos indevidos de base 

com mudança em 54% dos diagnósticos de asma, 

em 14% de DPOC e 63% de outras condições

(continua)
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TABELA 1  Sinopse dos artigos referentes a IRA, tuberculose, asma, DPOC e asma + DPOC (continuação)

Ref. Autor, ano, 

país

Objetivo principal Método de 

referência

Delineamento N. de 

pacientes; 

faixa etária; 

idade média

N. de 

médicos

Resultados

Asma e 

DPOC

33 Melbye et al., 

2011, 

Noruega

Descrever sintomas e função 

pulmonar em pacientes 

diagnosticados com asma ou 

DPOC nos cuidados primários 

e descrever como os resultados 

da espirometria se enquadram 

nos diagnósticos de 

generalistas

Espirometria Transversal 367; ≥ 40; 62 Não é 

informado

Os diagnósticos de DPOC foram conirmados por 

espirometria e de acordo com os critérios Gold em 

68,1% dos pacientes, e os diagnósticos de asma 

foram conirmados em 17,1%. A concordância 

kappa entre o diagnóstico de DPOC do prontuário 

com o diagnóstico espirométrico foi de 0,50. A 

espirometria ajudou a conirmar pacientes que 

possuíam uma doença mista, mas não diferenciou 

asma de DPOC em todos os casos

34 Izquierdo et 

al., 2010, 

Espanha

Analisar a acurácia diagnóstica 

de pacientes que receberam 

medicações inalatórias na 

atenção primária

Espirometria Transversal 9.931; ≥ 18; 

58,3

1.449 4.188 (42,9%) tinham diagnóstico de asma, 4.175 

(42,8%) tinham diagnóstico de DPOC e 1.389 

tinham diagnósticos não identiicáveis. Dos 

pacientes com mais de 40 anos de idade com 

diagnósticos de DPOC e que tinham espirometria 

(50,9%), apenas 13,9% se enquadravam nos 

critérios do Gold

35 Weidinger et 

al., 2009, 

Suécia

Avaliar adesão às diretrizes na 

atenção primária em pacientes 

com asma e DPOC

Diretrizes 

nacionais da 

Suécia de asma e 

DPOC

Transversal 623; todas as 

faixas etárias; 

não 

informado

Não é 

informado

A adesão foi encontrada em 130/499 (26%) dos 

pacientes com diagnóstico inicial de asma e 35/124 

(28%) dos pacientes com diagnóstico inicial de 

DPOC

36 Raghunath et 

al., 2006, 

Reino Unido

Avaliar as diferenças na 

interpretação da espirometria 

e PFE entre generalistas da 

atenção primária e 

especialistas em pneumologia 

em pacientes com o 

diagnóstico prévio de asma ou 

DPOC

Especialistas em 

pneumologia

Coorte 102; ≥ 45 

anos; não 

informado

Não é 

informado

A concordância entre os diagnósticos dos 

generalistas e dos especialistas (kappa) na avaliação 

de exames foi de 0,20

(continua)
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TABELA 1  Sinopse dos artigos referentes a IRA, tuberculose, asma, DPOC e asma + DPOC (continuação)

Ref. Autor, ano, 

país

Objetivo principal Método de 

referência

Delineamento N. de 

pacientes; 

faixa etária; 

idade média

N. de 

médicos

Resultados

Asma e 

DPOC

37 Starren et al., 

2012, Reino 

Unido

Veriicar o funcionamento de 

uma unidade de referência em 

condições respiratórias por 

meio da revisão dos 

diagnósticos dos 

encaminhamentos de 

generalistas

Especialistas em 

pneumologia

Transversal 1.156; todas 

as faixas 

etárias; 61,3

28 Dos 1.156 pacientes referenciados, DPOC foi a 

causa mais comum (445/666; 66,8%); mais de 1/3 

dos diagnósticos sugeridos pelos generalistas 

estavam incorretos (161/445; 36%)

38 Lucas et al., 

2012, 

Holanda

Avaliar quais critérios os 

generalistas usam para 

justiicar suas hipóteses 

diagnósticas de asma e DPOC, 

se as avaliações pelos 

especialistas provocam 

mudança nos diagnósticos dos 

generalistas e se fazer com que 

os generalistas justiiquem 

suas hipóteses diagnósticas 

inluencia o diagnóstico do 

centro de referência

Especialistas em 

pneumologia

Transversal 284; 2-88; 51 17 Apenas 50% das hipóteses diagnósticas foram 

conirmadas pelo serviço especializado. As hipóteses 

sobre asma foram conirmadas mais 

frequentemente (62%) que as de DPOC (40%). As 

justiicativas sobre as hipóteses diagnósticas dos 

generalistas não inluenciaram os resultados

39 Broekhuizen 

et al., 2010, 

Holanda

Determinar qual a frequência 

de asma ou DPOC em pessoas 

com mais de 50 anos de idade 

que consultam seu generalista 

com tosse persistente

Painel de um 

generalista 

experiente e um 

especialista em 

pneumologia

Transversal 353; ≥ 50; 63 73 Após avaliação dos exames de função pulmonar e da 

discussão dos dados clínicos em um painel de dois 

médicos, concluiu-se que 29% dos pacientes tinham 

diagnóstico de DPOC, 7% de asma e 4% diagnóstico 

de doença mista. Ressalta-se que esses diagnósticos 

eram novos, ou seja, não foram diagnósticos 

previamente realizados pelos generalistas assistentes

Ref.: referência; PCR: proteína C-reativa; ROC: receiver operating characteristics; VHS: velocidade de hemossedimentação; PCT: procalcitonina; BAAR: bacilo álcool-ácido-resistente; Gold: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; VEF1: volume expiratório 
forçado no primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada; PFE: pico de luxo expiratório; IRA: infecção aguda das vias aéreas; Ivas: infecções de vias aéreas superiores.
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Tuberculose pulmonar 
Foram encontrados poucos estudos sobre tuberculose 
que preenchiam os critérios de inclusão (Tabela 1). Ape-
nas um relatou grau de suspeição de diagnóstico ou co-
nhecimento de generalistas e de especialistas, ainda que 
fora do desfecho principal do artigo e sem avaliação di-
reta,16 enquanto os demais estudos avaliaram apenas co-
nhecimento ou grau de suspeição de tuberculose por par-
te dos médicos generalistas.17-19

Asma 
No caso da asma, apenas dois estudos avaliaram a habi-
lidade diagnóstica de médicos generalistas por meio de 
uma reavaliação posterior feita por especialistas (Tabela 
1).20,21

O primeiro, realizado na Suécia em 1994, incluiu pa-
cientes com idade superior a 18 anos que visitaram seus 
generalistas em APS selecionadas e veriicou a frequência 
dos erros quanto ao diagnóstico de asma. Os pacientes 
com esse diagnóstico irmado nos prontuários médicos 
foram convidados para serem examinados por alergolo-
gistas. Os diagnósticos eram discutidos por um grupo 
que incluía, além destes últimos, um generalista e uma 
enfermeira. Cento e vinte e três pacientes cumpriram os 
critérios de inclusão e foram convidados para nova con-
sulta. Destes, 86 (70%) atenderam ao convite. Ao inal, 
51/86 (59%) tiveram o diagnóstico de asma conirmado, 
6 (7%) foram diagnosticados com associação asma-DPOC 
e 29 (34%) não tinham asma, ou seja, foram diagnostica-
dos erroneamente.20

O segundo, também realizado na Suécia, investigou 
se o baixo registro do diagnóstico de asma se devia ao 
subdiagnóstico na APS e avaliou também a validade do 
primeiro diagnóstico de asma por generalistas. Durante 
3 meses, em 1997, todos os pacientes que buscaram aten-
dimento médico nas unidades da APS do distrito de Lund 
com infecção de vias aéreas superiores ou inferiores, tos-
se prolongada, rinite alérgica, dispneia ou um primeiro 
diagnóstico positivo de asma foram registrados (n=3.025). 
Noventa e nove receberam o diagnóstico de asma e foram 
reavaliados por pneumologistas. Os resultados indica-
ram que 23,5% dos pacientes foram considerados asmá-
ticos erroneamente pelos generalistas.21

Outros três artigos foram avaliados: um analisou a 
concordância entre o diagnóstico clínico de asma, feito 
previamente por um médico generalista, e o resultado da 
espirometria;9 os outros dois veriicaram o subdiagnós-
tico de asma e usaram como ferramenta de diagnóstico 
um questionário não validado e sem avaliação clínica es-
pecializada ou espirometria.10,22

Dentre esses cinco estudos selecionados, o sobrediag-
nóstico variou de 10,6%22 a 34%,20 e o subdiagnóstico va-
riou de 6,5%10 a 19,2%.9

Doença pulmonar obstrutiva crônica 
Para essa condição, não foram encontrados estudos cujos 
desfechos principais fossem avaliação de concordância 
diagnóstica entre médicos da APS e especialistas. Os estudos 
selecionados, que compararam os diagnósticos feitos por 
generalistas com os resultados da espirometria, revelaram 
equívocos, caracterizados tanto pelo subdiagnóstico quanto 
pelo sobrediagnóstico.

Dentre os oito estudos selecionados,23-31 o sobrediag-
nóstico variou de 28%26 a 40%,23 e o subdiagnóstico variou 
de 25,7%30 a 81,4%.23

Um estudo realizado no Brasil avaliou a concordância 
dos diagnósticos realizados por generalistas da atenção 
primária com aqueles da espirometria de acordo com os 
critérios estabelecidos pela iniciativa Gold. Dos 142 (44,9%) 
pacientes que realizaram espirometria, 94 (66%) tinham 
diagnósticos concordantes com os generalistas (kappa = 
0,55), sendo 9 com diagnóstico conirmado e 85 sem DPOC. 
Os restantes (48; 34%) eram discordantes: 27 tinham DPOC 
pela espirometria e não foram diagnosticados pelos gene-
ralistas e 21 eram falso-positivos. Nesse estudo, as variá-
veis associadas ao diagnóstico espirométrico de DPOC fo-
ram sexo masculino, procedência de área rural, presença 
de dispneia e tosse, tabagismo atual, idade superior a 55 
anos e exposição à fumaça de fogão a lenha.29

Asma e DPoC 
Os estudos encontrados que avaliaram asma e DPOC con-
juntamente são heterogêneos quanto às metodologias 
empregadas. Dentre os oito estudos recuperados,32-39 a 
variação de sobrediagnóstico em DPOC foi de 36%37 a 
86,1%34 e asma de 38%38 a 74%,35 e a variação de subdiag-
nóstico em DPOC foi de 14%32 a 29%39 e asma de 7%39 a 
54%.32 A maioria partiu da avaliação de banco de dados, 
seguida de reavaliação dos pacientes, com exceção de um, 
que partiu de sintomas de pacientes de demanda espon-
tânea a uma unidade primária.39

Como exemplo, o estudo COPD and Asthma Diag-
nostic/Management Reassessment (Cadre), realizado no 
Reino Unido, envolveu mais de mil generalistas e incluiu 
mais de 60 mil pacientes que haviam sido tratados para 
alguma condição respiratória e que foram reavaliados por 
meio de questionário padronizado, aplicado por enfer-
meiros, e de uma espirometria. Em seguida, um genera-
lista experiente avaliava o questionário, a espirometria e 
elaborava os diagnósticos. Essa nova avaliação mostrou 
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diagnósticos de base incorretos, tendo havido aumento 
de 54% dos diagnósticos de asma, 14% de DPOC e 63% 
de outras doenças.32

Broekhuizen et al.39 avaliaram pacientes com mais 50 
anos de idade com tosse persistente há mais de 14 dias e 
sem diagnóstico prévio de asma ou DPOC. Após avalia-
ção dos exames de função pulmonar e da discussão dos 
dados clínicos em um painel de dois médicos, concluiu-

-se que 29% dos pacientes tinham diagnóstico de DPOC, 
7% de asma e 4% diagnóstico de doença sobreposta. Res-
salte-se que esses diagnósticos eram novos, ou seja, não 
havia diagnósticos previamente realizados pelos genera-
listas assistentes (Tabela 1).39

DISCUSSÃO 
Esta ampla revisão da literatura constatou que, a despei-
to da heterogeneidade metodológica dos estudos encon-
trados, é baixa a acurácia dos diagnósticos de doenças 
respiratórias, agudas e crônicas, elaboradas por genera-
listas nos cuidados primários de saúde.

Mesmo os estudos que abordaram as condições sepa-
radamente apresentaram diferentes delineamentos e as-
pectos metodológicos, o que diicultou as interpretações 
e a elaboração de conclusões. Como exemplo, a impreci-
são do diagnóstico de asma variou de 54% de subdiagnós-
tico a 34% de sobrediagnóstico,20,32 enquanto, na DPOC, 
houve 81% de subdiagnóstico a 86,1% de sobrediagnósti-
co.23,34 A heterogeneidade pode ter ocorrido, pelo menos 
em parte, por não terem sido aleatorizados, pela diversii-
cação da amostragem e das deinições de cada doença e das 
variáveis consideradas na população de cada estudo anali-
sado.

Quanto à IRA, a utilização de um exame de auxílio 
diagnóstico quase sempre redundou em melhora da acu-
rácia diagnóstica e, consequentemente, em diminuição 
da prescrição de antibióticos.12,14

Em relação à tuberculose, os melhores resultados dos 
especialistas sobre os generalistas da atenção primária 
parecem óbvios e naturais, mas, por se tratar de uma con-
dição de interesse da saúde pública nacional e internacio-
nal, esperava-se melhor desempenho por parte dos gene-
ralistas.16 Os estudos encontrados comprovam o baixo 
conhecimento sobre tuberculose por generalistas que 
atuam na atenção primária.18,19

O subdiagnóstico e, consequentemente, o subtrata-
mento podem ter um impacto signiicativo no aumento 
da morbidade e mortalidade das doenças respiratórias.40,41 
Da mesma maneira, o sobrediagnóstico pode levar a au-
mento de gastos e possíveis efeitos colaterais relaciona-
dos a tratamentos desnecessários.

A literatura revisada coloca a igura do médico genera-
lista como ator central no contexto dos erros diagnósticos, 
seja por falta, seja por excesso. Em ambos os casos, não se 
pode precisar qual o grau de responsabilidade dos pacien-
tes pelos erros. Também ica difícil precisar qual proporção 
pode ser deinida como erro sistemático, relativo a diicul-
dades de acesso a exames pelos generalistas, ou erro cogni-
tivo dos médicos – erros decorrentes da interpretação dos 
sinais e sintomas quando um paciente se apresenta. Em ou-
tras palavras, alguns autores interrogam se os erros diagnós-
ticos se devem à interpretação inapropriada dos sinais e sin-
tomas pelo médico ou ao paciente que deixa de expressar 
seus sintomas ao médico.42-45

Outro ponto a se considerar é que a natureza lenta e 
progressiva de doenças como asma e DPOC parece levar 
à percepção diminuída de suas manifestações. Tosse e di-
minuição da tolerância a exercícios podem ser vistos como 
fenômenos normais em determinadas faixas etárias. Como 
resultado, os pacientes não procuram os generalistas e, 
em uma eventual visita, deixam de relatar esses sintomas 
aos seus médicos.46

Há cerca de 50 anos, pensava-se que não seria possível 
aferir a pressão arterial por enfermeiros ou técnicos de en-
fermagem. Atualmente, reconhece-se a importância desses 
proissionais nos programas oiciais de controle da pressão 
arterial. Dessa forma, uma estratégia multiproissional na 
detecção de doenças de alta prevalência deve ser posta em 
prática em oposição às abordagens centradas exclusivamen-
te em especialistas, comuns nos dias atuais.46 Por exemplo, 
a incorporação de questões simples na rotina dos proissio-
nais da área da saúde, como “O sr(a). fuma? O sr(a). deseja 
parar de fumar?”, como parte de um programa, poderia au-
mentar de forma signiicativa o diagnóstico de DPOC e a 
efetividade do programa de cessação de tabagismo.

Parece incorreto o senso comum de que o contexto da 
APS seja menos complexo do que aquele de média e alta 
complexidade. Na APS, situa-se a prática clínica mais 
ampliada, onde devem ser feitas intervenções de alta 
complexidade, como aquelas relativas a mudanças de 
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comportamentos e estilos de vida em relação à saúde: cessação 
do hábito de fumar, adoção de comportamentos de 
alimentação saudável e de atividade física, entre outras. Os 
níveis de atenção secundário e terciário compõem-se de 
práticas de maior densidade tecnológica, mas não 
necessariamente de maior complexidade. Essa visão distorcida 
de complexidade leva, de forma pontual ou sistemática, 
políticos, gestores, profissionais de saúde e população como 
um todo, a uma supervalorização das práticas que são 
realizadas nos níveis secundário e terciário de atenção à saúde 
e, por consequência, a uma banalização da APS.47

Nos casos das doenças mais prevalentes e de maior 
interesse da gestão da saúde pública, espera-se que os mé-
dicos das APS obtenham altos índices de detecção, no mí-
nimo maiores níveis de sensibilidade, considerando-se 
que eles estão na linha de frente da atenção médica, em 
que a falta do diagnóstico implicará aumento da morbi-
dade ou da ocorrência de complicações agudas e crôni-
cas. Aos especialistas caberia o papel de auxiliar no diag-
nóstico e seguimento de casos mais complexos. O 
processo de detecção deve ser, prioritariamente, de res-
ponsabilidade da atenção primária, o que pressupõe ca-
pacitação adequada do generalista e implementação de 
um programa horizontal de atenção, incluindo a dispo-
nibilização dos medicamentos e dos exames subsidiários 
aos diagnósticos, para que as doenças respiratórias sejam 
identiicadas e tratadas em fase precoce.

Esta revisão apresenta algumas limitações que devem 
ser ressaltadas. Alguns estudos sobre IRA compararam 
apenas prescrições de antibióticos e não veriicaram a qua-
lidade ou a acurácia do diagnóstico.11,12,14 Outros avalia-
ram a acurácia como desfecho secundário.15 As diferen-
ças metodológicas dentro de um mesmo grupo podem 
ter comprometido, pelo menos em parte, esses resulta-
dos. Várias diferenças podem ser destacadas, desde os cri-
térios de inclusão – revisões de banco de dados ou de de-
manda espontânea, idade, história de tabagismo –, 
passando por deinição de diagnóstico de DPOC, sendo 
que alguns usaram o critério Gold 1 (VEF1/CVF < 70), 
outros Gold 2 (VEF1/CVF < 70 e VEF1 < 80%) e, em ou-
tros, os critérios não foram claramente deinidos. Outra 
limitação a ser citada é a extração dos dados por apenas 
um pesquisador, o que pode ter afetado a reprodutibili-
dade dos resultados.

CONCLUSÃO 
Os resultados comprovam, de maneira geral, que há erros 
diagnósticos, e o nível de conhecimento das doenças res-
piratórias pelos generalistas em vários países é inferior ao 
desejado. Para a melhor compreensão da realidade da as-
sistência médica na APS, novos estudos com metodologias 
mais bem deinidas quanto aos critérios de inclusão e fer-
ramentas de avaliação deverão ser realizados. Seus resulta-
dos poderão sustentar a adoção de políticas consistentes 
para aprimoramento da assistência à saúde como um todo.

SUMMARY 

Diagnostic accuracy of respiratory diseases in primary 
health units

Respiratory diseases are responsible for about a ifth of 
all deaths worldwide and its prevalence reaches 15% of 
the world population. Primary health care (PHC) is the 
gateway to the health system, and is expected to resolve 
up to 85% of health problems in general. Moreover, little 
is known about the diagnostic ability of general practi-
tioners (GPs) in relation to respiratory diseases in PHC. 
This review aims to evaluate the diagnostic ability of GPs 
working in PHC in relation to more prevalent respiratory 
diseases, such as acute respiratory infections (ARI), tu-
berculosis, asthma and chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD). 3,913 articles were selected, totaling 30 
after application of the inclusion and exclusion criteria. 
They demonstrated the lack of consistent evidence on the 
accuracy of diagnoses of respiratory diseases by general 
practitioners. In relation to asthma and COPD, studies 
have shown diagnostic errors leading to overdiagnosis or 
underdiagnosis depending on the methodology used. The 
lack of precision for the diagnosis of asthma varied from 
54% underdiagnosis to 34% overdiagnosis, whereas for 
COPD this ranged from 81% for underdiagnosis to 86.1% 
for overdiagnosis. For ARI, it was found that the inclu-
sion of a complementary test for diagnosis led to an im-
provement in diagnostic accuracy. Studies show a low le-
vel of knowledge about tuberculosis on the part of 
general practitioners. According to this review, PHC re-
presented by the GP needs to improve its ability for the 
diagnosis and management of this group of patients cons-
tituting one of its main demands. 

Keywords: respiratory tract diseases, primary health care, 
diagnosis, general practitioners, review.
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