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Editorial
Natalino Salgado Filho1

Arte de Curar, Arte para Viver

 A arte como elemento fundamental na 
formação do estudante de Medicina e como 
oportunidade de enriquecimento emocional 
e espiritual daqueles que já trilham a senda de 
Hipócrates: essa é a razão pela qual tenho tecido 
algumas considerações acerca do tema, que julgo 
como atual, principalmente nesta modernidade 
liquida, termo tão bem cunhado por Bauman.  
Aquele que abraça este ofício-sacerdócio não 
pode prescindir de um tempo para desfrutar de 
prazeres outros como a literatura, o cinema, a 
música e as artes plásticas.
 Acerca da música, detém esta o poder de 
alegrar, emocionar e fazer com o que o ouvinte 
desperte sentimentos e lembranças. Não por 
acaso, em agosto deste ano, o VI Congresso de 
Humanidades Médicas, realizado em Brasília, 
incluiu em sua programação urna oficina 
denominada ‘Medicina e Música’, sugestão de um 
dos confrades da Academia Nacional de Medicina. 
Por urna feliz coincidência, creem os gregos que o 
deus grego Apolo protege tanto a medicina como 
também a música.
 Acredito que a boa música que inclui letra 
e melodia sensíveis, criativas, bem elaboradas, 
tem o poder de transportar a alma humana para 
o paraíso.  Já foi comprovado inclusive que a 
liberação de endorfina e serotonina tem relação 
direta com o ato de ouvir músicas. Como não se 
emocionar ao ouvir as notas que integram a bela 
“Carinhoso”, de Pixinguinha?  “Oceano”, de 
Djavan? “Tocando em frente”, de Almir Satter? 
Falta espaço para divagar sobre o rico cancioneiro 

brasileiro.
 A música inspira outras artes, que dela se 
alimentam para gerar novos prodígios. Um dos 
maiores artistas de todos os tempos, o pintor 
alemão Paul Klee, tem urna obra que inspirou 
diversos compositores. A obra se chama Polifonia, 
e á semelhança da escrita musical, estrutura 
a sobreposição de cores e formas, repetindo 
contrastes, revelando-se urna magnífica criação.                         
 O médico, aliás, já foi retratado por 
famosos pintores em diferentes versões. Quem não 
conhece o celebrado quadro do inglês Sir Samuel 
Luke Fields que retrata um médico atento diante 
de urna criança enferma? O pintor imortalizou a 
imagem daquele que oferta sua vida ao cuidado 
do próximo. Lição de anatomia do Dr. Van Der 
Meer, título da obra de van Mierevelt, datado de 
1617, nos assombra ao constatar os passos de 
nossos antecessores deste sagrado oficio e que a 
despeito de todas as limitações, se aventuravam 
para descobrir os segredos do organismo humano. 
A visita do médico, de Frans van Mieris, datado 
de 1957, retrata um médico e sua paciente num 
ambiente familiar e é um lembrete para que não 
nos esqueçamos que a despeito do avanço da 
tecnologia, o cuidado e atenção ao paciente devem 
ser princípios basilares de nosso trabalho.
 Enfim, a arte nos proporciona 
crescimento mental e espiritual, pois se trata de 
urna das primeiras expressões da vitalidade da 
mente humana. Em suas diversas expressões, 
envolve sentimentos, idéias, imagens mentais, 
representações e símbolos que explicam um 
mundo transcendente que nos habita. A arte 
manifesta nosso sentido estético do mundo, 
registra nossa história e recria realidade. Enfim, 
nos permite serem profissionais melhores, mais 
compassivos e conscientes de nossa finitude.

1Professor Titular de Nefrologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Maranhão. Membro Titular da 
Academia Nacional de Medicina.
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Abscesso Cerebral - Artigo de Revisão

Alexandre Bussinger Lopes1, Dayene Stefany Eulálio Barbosa2, Luis 
Felipe Haberfeld Maia3, João Antonio Pessôa Corrêa4, Karina Lebeis 
Pires5, Fernando Raphael de Almeida Ferry6

RESUMO
O abscesso cerebral (AC) é doença grave que acomete o SNC, com alto 
potencial de morbimortalidade. Pode ser definido como coleção focal de pus no 
parênquima cerebral em cavidade encapsulada neoformada. Após a pandemia 
do HIV- AIDS, a incidência desse agravo aumentou, principalmente em países 
em desenvolvimento. Dessa forma, o presente artigo visa realizar uma revisão 
bibliográfica do assunto, em decorrência da importância dodiagnóstico precoce 
e tratamento adequado, a fim de que se reduza a  taxa de óbitos e de seqüelas 
dessa doença. 
Palavras-chave: abscesso cerebral.

Brain Abscess - Review Article

ABSTRACT
Cerebral abscess (CA) is a serious disease that affects the CNS, with a high 
potential for morbidity and mortality. It can be defined as a focal collection of  
pus in the cerebral parenchyma in a neoformed encapsulated cavity. Following the 
HIV / AIDS pandemic, the incidence of  this disease has increased, especially in 
developing countries. Thus, the present article aims to carry out a bibliographic 
review of  the subject, due to the importance of  early diagnosis and appropriate 
treatment, in order to reduce the rate of  death and sequelae of  this disease.
Keywords: cerebral abscess.

________________________________________________________
¹Médico generalista. 2Acadêmica de medicina. 3Residente de Neurologia Universidade 
Federal Fluminense. 4Residente de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 5Neurologista, professora da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO). 6Professor de Clínica Médica do Hospital Universitário 
Gaffrée e Guinle / UNIRIO.
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Karina Lebeis Pires
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 INTRODUÇÃO
 Incialmente descrito por Hipócrates, o 
abscesso cerebral é doença grave, porém pouco 
freqüente, com incidência anual de 1,3 casos a 
cada 100.000 habitantes16 e que apresenta grande 
variedade de manifestações clínicas. Este fato que 
pode resultar em atraso do diagnóstico15 e, conse-
quentemente, piora no prognóstico do paciente. 
 Como descrito por André Felipe Oro-
zco16, tal doença pode apresentar alguns fatores 
predisponentes, tais como: cardiopatias congê-
nitas, otites médias, mastoidite, sinusites, celulite 
facial e orbitária, traumas penetrantes, neuroci-
rurgias e imunodeficiências. 
 Os sintomas mais freqüentes são febre, 
cefaleia, alteração do nível de consciência e crise 
convulsiva. Além disso, cursa com alteração de 
exames laboratoriais, tais como leucocitose com 
neutrofilia e aumento da velocidade de Hemos-
sedimentação (VHS). A taxa de mortalidade as-
sociada aos AC variam de 0 a 30% nos diferen-
tes estudos publicados16, bem como as seqüelas 
neurológicas, que ocorrem entre 30% a 60% dos 
pacientes, sendo menos freqüente quanto mais 
precoce for o diagnóstico16.
 Dessa forma, o tratamento dos AC ba-
seia-se no binômio antibioticoterapia-drenagem 
e deve ser iniciado o quanto antes. O tempo de 
terapia com antibióticovaria de quatro a oito se-
manas e o acompanhamento do quadro deve ser 

feito com tomografia computadorizada (TC) de 
crânio para avaliar a resposta terapêutica. O que 
se observa ao longo do tratamento é a redução 
do tamanho do abscesso. É importante ressaltar 
que a captação de contraste pode perdurar por 
meses, não sendo, portanto, indicativa de lesão 
ativa. 
 
 Manifestações Clínicas
 Inicialmente descrito por Hipócrates16, o 
abscesso cerebral é definido como uma coleção 
de pus encapsulado e localizada no parênquima 
cerebral16, sendo uma grave infecção do SNC15 

que pode apresentar manifestações clínicas va-
riadas. Estas iniciam-se de forma incipiente, fato 
que se relaciona ao atraso do diagnóstico. Dentre 
os sintomas, a cefaleia é a mais prevalente e está 
presente em 69% dos casos1. Outros sinais e sin-
tomas são: rigidez de nuca, alteração do nível de 
consciência, febre, déficits neurológicos focais, 
crises epilépticas e sinais de hipertensão intracra-
niana como êmese, papiledema e déficit dos ner-
vosoculomotor e abducente. Vale ressaltar, ainda, 
que a tríade clássica formada por  cefaleia, febre 
e déficits neurológicos focais é pouco sensível, 
uma vez que não está presente em percentagem 
significativa dos casos15. 
 Outras manifestações podem estar pre-
sentes, dependendo da topografia cerebral aco-
metida como demonstrado na tabela 1.

Tabela 1. Topografia dos AC e manifestações clínicas associadas

Topografia Manifestações

Lobo temporal
Afasia de Wernicke
Quadrantopsia homônima superior
Paresia facial contralateral

Lobo frontal

Sonolência 
Distúrbios do julgamento
Crises epilépticas
Reflexos primitivos (sugar, preensão palmar 
Hemiparesia contralateral (AC grandes)

Lobo parietal
Distúrbios da somestesia
Crises epilépticas focais motoras ou sensitivas
Hemianopsia homônima

Cerebelo
Ataxia 
Nistagmo
Incoordenação ipsilateral de membros com tremor de intenção 

Tronco encefálico

Disfagia
Paresia facial
Paralisia de nervos cranianos
Hemiparesia contralateral
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 Patogênese
 Em relação à patogênese,  percebe-se que 
os AC podem ter etiologia variada, predominando 
as de origem bacteriana (os principais agentes es-
tão descritos na tabela 2), além de fúngica e para-
sitária, sendo estas, mais freqüentes em pacientes 
com imunossupressão.Logo, os AC devem-se  à 

instalação de agentes infecciosos no parênquima 
cerebral cursando com cerebrite e, mais poste-
riormente, inflamação local com formação de 
pus. Após duas a três semanas, a lesão evolui com 
necrose liquefativa e começa a ser circunscrita por 
cápsula fibrótica bem vascularizada.

Tabela 2: Micro-organismos mais prevalentes nos AC e seus sítios de origem9,10

Origem infecciosa Patógenos
Seios paranasais Streptococcusspp, Haemophilusspp, Bacteroidesspp, Fusobacteriumspp
Arcada dentária Streptococcusspp, Bacteroidesspp, Prevotellaspp, Fusobacteriumspp, Haemophilusspp
Ouvido Enterobacteriaceae, Streptococcusspp, Pseudomonasaeruginosa, Bacteroidesspp
Pulmões Streptococcusspp, Fusobacteriumspp, Actinomycesspp
Trato genitourinário Pseudomonasaeruginosa, Enterobacterspp
Trauma cranioencefálicopenetrante Staphylococcus aureus, Enterobacterspp, Clostridiumspp
Procedimentos neurocirúrgicos Staphylococcusspp, Streptococcusspp, Pseudomonasaeruginosa, Enterobacterspp
Endocardite Estreptococos do grupo Viridans, S. aureus
Malformações cardíacas congênitas Streptococcusspp

 Diagnóstico
 Os microorganismos podem invadir o cé-
rebro por contigüidade, dando origem a abscesso 
único ou por disseminação hematogênica a partir 
de infecções localizadas em outros órgãos. Neste 
último caso o que se observa são múltiplos abs-
cessos no parênquima cerebral15.
 Tão logo, perante um quadro de cefaleia, 
febre, déficits neurológicos focais e HIC, deve se 
buscar  avaliação diagnóstica criteriosa, afinal, tais 
achados podem estar presentes em AC, meningi-
tes e empiemas.  Visto a emergência do quadro 
meníngeo, deve-se proceder com hemoculturas 
e logo depois início  da antibioticoterapia o mais 
precocemente possível.
 Sem dúvidas a análise do liquido cefa-
lorraquidiano (LCR) traz informações úteis para 
corroborar com o diagnóstico dos AC, apesar de 
apresentar achados inespecíficos, comuns às de-
mais patologias infecciosas: elevada proteinorra-
quia, glicorraquia diminuída e pleocitose. O exame 
de imagem com maior acurácia para o diagnóstico 
é a Ressonância nuclear Magnética  (RM) de crâ-
nio, porém, em função da menor disponibilidade 
deste exame em algumasemergências,a Tomogra-
fia Computadorizada (TC) de crânio com e sem 
contraste costuma ser mais realizada. 
 A lesão varia em função do tempo da do-
ença. A cerebrite inicial mostra região hipodensa 

mal delimitada não captante de contraste. Com 
a evolução do quadro infeccioso há captação de 
contraste e a lesão torna-se bem delimitada, de-
notando a quebra da barreira hematoencefálica e 
formação da cápsula. Em fase mais avançada da 
lesão, há edema nas adjacências do abscesso com 
redução da vascularização.
 
 Tratamento
 A base da terapêutica empregada para os 
AC consiste na drenagem do abscesso e adminis-
tração de antimicrobianos. Os antimicrobianos 
devem ser preferencialmente guiados para o pa-
tógeno específico, porém, pela gravidade da lesão, 
deve ser iniciado empiricamente antes de qualquer 
resultado bacteriológico. Como a maioria dos 
abscessos é polimicrobiano, o esquema empírico 
deve cobrir gram-positivos, gram-negativos e ana-
eróbios. Sendo assim, o esquema inicial recomen-
dado émetronidazol endovenoso (EV), em função 
da boa penetração no abscesso e ação contra ana-
eróbios, associado à cefotaxima EV ou ceftriaxo-
na EV e vancomicina EV.Os carbapenêmicos po-
dem ser utilizados em substituição a combinação 
do metronidazol com cefalosporina. Uma vez que 
o microrganismo seja identificado por cultura, o 
antibiótico deve ser guiado para o patógeno espe-
cífico.
 A duração do tratamento é de quatro a 
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inacessíveis para a aspiração. 

 CONCLUSÃO
 Os AC são uma enfermidade não muito 
prevalente, mas de potencial de morbimortalida-
de elevadíssimo e, por isso, seu reconhecimento 
precoce é de fundamental importância para o em-
prego de tratamento adequado e mudança do pa-
radigma prognóstico do paciente. O avanço nos 
conhecimentos sobre a patogênese das lesões, 
além das tecnologias - tanto diagnósticas quanto 
terapêuticas - propiciou que a taxa de mortalidade 
passasse de 40% na década de 1970 para 10% em 
20132. 
 Compete ao médico, portanto, a respon-
sabilidade de dominar as ferramentas diagnósticas 
e a necessidade de um apurado senso clínico para 
um manejo precoce dos pacientes para conseguir 
reverter os quadros potencialmente fatais. A cria-
ção de protocolos bem estabelecidos deve ser in-
centivada, a fim de uma padronização de medidas 
básicas que todos os pacientes devem receber a 
fim do diagnóstico e tratamento correto e preco-
ce. 
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Avaliação do Risco de Suicídio 
em Pacientes HIV Positivos em 
Acompanhamento Ambulatorial no 
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle
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Felipe Tavares Rodrigues1, Marcos Pereira Cardozo1, Ana Lucia Taboada 
Gjorup1, Mariana Mendonça Beadle Dahia1, João Otávio Sá dos Reis1, 
Rogério Neves Motta1, Fernando Vieira Brasil1, Rosangela Souza Kalil1, 
Pâmela Koppe Soares1, Sergio Luis Schmidt1,2

RESUMO
Introdução: O suicídio é uma das principais causas de morte no mundo, 
especialmente entre HIV positivos. A maioria dos pacientes que cometem 
suicídio ou apresentam ideação suicida (IS) tem um transtorno mental 
diagnosticável e tratável, especialmente depressão. Objetivo: Avaliar o risco 
de suicídio (RS) em pacientes soropositivos para HIV em acompanhamento 
ambulatorial. Metodologia: Estudo transversal, com inclusão de pacientes HIV 
positivos em acompanhamento ambulatorial no Hospital Universitário Gaffrée 
e Guinle. Foram aplicados questionários sócio-demográficos, versão brasileira 
do MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) para diagnóstico de 
episódio depressivo maior (EDM) e RS. A escala de ideação suicida de Beck 
(BSI) foi o instrumento utilizado para identificação de IS. Através do software 
SPSS 21® foram aplicados os testes de Kolmogorov-Smirnov, qui-quadrado, 
teste t de Student, análise de regressão multivariada, Odds Ratio (OR) e intervalo 
de confiança de 95% (IC 95%). Foi considerado o nível de significância de 
5%. Resultados: Entre os 67 pacientes, foi diagnosticado EDM, RS e IS em 
32,8%, 26,9% e 19,4% dos casos, respectivamente. Naqueles com depressão, a 
prevalência de RS e IS foi de 59,1% e 45,5%, respectivamente. Foi observada 
associação entre EDM e RS (OR=14,3; IC95%:3,8-40,7; p<0,001), assim como 
EDM e IS (OR=7,6; IC95%; 2,6- 21,9; p<0,001). Religião foi considerada 
um fator protetor, porém história de tentativa de suicídio foi associada com 
significante aumento do RS. As outras variáveis sócio-demográficas, como sexo, 
etnia, estado civil, orientação sexual, uso de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas, 
escolaridade, história familiar de transtorno mental e tempo do diagnóstico 
do HIV, não foram preditoras para RS. Conclusão: Foi observada elevada 
prevalência de EDM, RS e IS. A maioria dos pacientes com depressão apresentou 
RS. Tentativa de suicídio prévia e depressão foram significativamente associadas 
ao risco de suicídio.
Palavras-chave: depressão, suicídio, HIV.
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Evaluation of  Suicide Risk Among Hiv-Positive Outpatients at Gaffrée & 
Guinle University Hospital     

ABSTRACT
Background: Suicide is one of  the major causes of  death around the world, 
especially among people infected with HIV. The majority of  patients who 
commit suicide or have a suicidal ideation (SI) have a diagnostic and treatable 
mental disorder, especially depression. Objective: To assess the suicide risk 
(SR) in HIV positive outpatients. Methodology: This cross-sectional study 
including HIV-positive outpatients at Gaffrée and Guinlé University Hospital. 
Socio-demographic questionnaires and Brazilian version of  the MINI (Mini 
International Neuropsychiatric Interview) were applied to diagnose MDE 
and assess SR. The Beck Suicidal Ideation Scale (BSI) was the tool used to 
SI identification. The Kolmogorov-Smirnov, chi-square test, Student’s test, 
multivariate regression analysis, Odds Ratio (OR) and confidence interval of  
95% (95% CI) were applied through the SPSS 21 software. There was considered 
the level of  significance of  5%. Results: Among 67 patients, MDE, SR, and 
SI were diagnosed in 32.8%, 26.9% and 19.4% of  the cases, respectively. In 
those with depression were found a prevalence of  SR and SI of  59.1% and 
45.5%, respectively. There was an association between MDE and SR (OR = 
14.3, 95% CI: 3.8-40.7, p <0.001), as well as MDE and SI (OR = 7.6, 95% CI, 
2.6-21, P <0.001). Religion was considered a protective factor, but the history of  
attempted suicide was associated with significant increased SR. The other socio-
demographic variables, such as gender, ethnicity, marital status, sexual orientation, 
use of  alcoholic drinks or illicit drugs, educational level, family history of  mental 
disorder, and time of  HIV diagnosis were not predictive of  RS. Conclusion: A 
high prevalence of  EDM, RS and IS was observed. The majority of  patients with 
depression had RS. Suicide attempts and depression were significantly associated 
with the risk of  suicide. 
Keywords: depression, suicide, HIV.
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   INTRODUÇÃO
 O suicídio é uma das principais causas 
de morte no mundo, apresentando tendência 
de crescimento nas próximas décadas, incluindo 
no Brasil. Em termos globais, a mortalidade por 
suicídio aumentou 60% nos últimos 45 anos1,2. 
Estima-se que a cada 40 segundos ocorra um sui-
cídio em algum lugar do mundo; e as tentativas 
de suicídio, são 10 a 20 vezes mais frequentes que 
o suicídio completo3. O Brasil se encontra entre 
os dez países que registram os maiores números 
absolutos de suicídios, segundo dados compilados 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para 
cada morte por suicídio, há no mínimo 5 ou 6 pes-
soas próximas ao falecido por este ato cujas vidas 
serão profundamente afetadas emocional, social e 
economicamente4.
 Em 2011, houve 9.852 suicídios oficial-
mente registrados no Brasil, o que representa, em 
média, 27 mortes por dia. Porém, há o problema 
da subnotificação, incluindo os vários casos de 
suicídios que “se escondem” sob outras denomi-
nações de causa de morte, como acidente automo-
bilístico, afogamento, envenenamento acidental e 
“morte de causa indeterminada”. Neste mesmo 
ano, por exemplo, o número de mortes por causa 
indeterminada, foi de 10.353. Além disso, O Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
estima que 15,6% dos óbitos não foram registra-
dos em cartório neste mesmo ano3.
 Na maioria dos países, homens cometem 
mais suicídio que as mulheres, mas estas tentam se 
suicidar mais vezes. Algumas teorias tentam expli-
car esse paradoxo: homens tendem a usar meios 
mais letais do que as mulheres e também tendem 
a sofrer mais com problemas econômicos, saúde 
e desemprego. Já as mulheres tendem a procurar 
tratamento com mais frequência6. 
 Tradicionalmente, a taxa de mortalidade 
por suicídio sempre foi maior entre os mais ido-
sos, porém, nas últimas décadas no Brasil, eviden-
cia-se um aumento de casos em faixas etárias mais 
jovens 2, ocupando na atualidade o terceiro lugar 
entre as causas de mortalidade em indivíduos en-
tre 15 e 44 anos de ambos os sexos3.
 Os principais fatores predisponentes para 
o comportamento suicida são: idade, gênero mas-
culino, história familiar de comportamentos sui-
cidas, alcoolismo ou abuso de outras substâncias; 
diagnóstico de transtornos mentais, presença de 
doenças físicas; sensação de desesperança; estado 

civil divorciado, viúvo ou solteiro; estar desempre-
gado ou aposentado; isolamento social; pertencer 
a uma minoria ética; orientação sexual (homosse-
xuais masculino e/ou feminino e transsexuais); 
e baixo nível intelectual. História de tentativa de 
suicídio aumenta muito o risco de suicídio7.
 Machado et al.1 publicou um estudo no 
qual se observou que a tendência de suicídio, em 
nosso país, é maior entre os menos escolarizados. 
Dos 11.069 suicídios registrados em 2012, em re-
lação à escolaridade, 63%(4.681) desses relataram 
até 7 anos de estudo, 26,6% (1.970) de 8 a 11 anos 
e 10,5% (782) tinham pelo menos de 12 anos de 
escolaridade.
 Uma revisão sistemática, englobando 
15.629 suicídios ocorridos na população geral, 
demonstrou que em mais de 98% dos casos cabe-
ria um diagnóstico de transtorno mental, e 47,5% 
possuíam história de internação prévia em hospi-
tal psiquiátrico 8. Estima-se que em mais de 90% 
dos casos de suicídio há um transtorno mental 
diagnosticável e tratável. Neste contexto, a de-
pressão está entre as principais causas de tentati-
vas de suicídio9. Em relação ao transtorno bipolar, 
é estimado que até 50% dos pacientes tentarão o 
suicídio ao menos uma vez, e entre 11% a 19% 
irão efetivamente cometer suicídio10. Depressão e 
alcoolismo comumente se associam, e o risco de 
suicídio em pacientes deprimidos com histórico 
de alcoolismo é 59% mais alto do que em pacien-
tes deprimidos sem este histórico11.
 A religiosidade é associada com maior re-
siliência, melhor qualidade de vida, e menos tenta-
tivas de suicídio prévias em pacientes com depres-
são12. Em uma revisão sistemática, se demonstrou 
que o suporte de comunidades religiosas é um 
fator protetor para tentativa de suicídio, mas não 
contra a ideação suicida. Porém, na minoria dos 
casos pode ocorrer o oposto, ou seja, se a religião 
causa sentimento de culpa ou há história de aban-
dono da comunidade religiosa, há a possibilidade 
de se elevar o risco de suicídio13.
 A depressão é muito prevalente entre in-
divíduos soropositivos para HIV e, quando com-
parada à população geral, é cerca de duas a quatro 
vezes maior, além de estar associada a menor ade-
rência à terapia antirretroviral (TARV)15. Gurm J 
et al.16 demonstrou que as taxas de suicídio entre 
pessoas infectadas pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) com acesso à TARV diminuíram 
significativamente desde o surgimento destas me-
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dicações, mas ainda é cerca de 3 vezes superior 
ao restante da população. A mortalidade diminuiu 
progressivamente desde o surgimento da TARV, 
pois os esquemas de antirretrovirais tornaram-se 
mais efetivos, mais toleráveis e simples. A AIDS 
também deixou de ser uma doença terminal, e 
tornou-se uma doença crônica manejável.  Além 
disso, a percepção da população mudou, levando 
a maior aceitação social das pessoas que vivem 
com o HIV15.
 Kang et al.17 analisou fatores de risco as-
sociados aos indivíduos HIV positivos e identifi-
cou que depressão é o fator de risco com maior 
associação a ideação suicida. Também foi obser-
vada maior incidência de ideação suicida em adul-
tos entre 20 a 59 anos, do que em maiores de 60 
anos. Outro dado relevante deste trabalho foi a 
constatação que dificuldade de acesso ao trata-
mento, contagem de linfócitos T CD4 < 200 cé-
lulas /mm³ e presença de doenças oportunistas 
são possíveis fatores de risco para presença de IS. 
Em outro estudo, foi descrito que, em homens 
homossexuais e bissexuais soropositivos, a taxa 
de tentativas de suicídio foi 1,5 vezes maior do 
que em soronegativos e revelou um índice de ten-
tativas de suicídio 12 vezes superior à taxa relatada 
entre população geral de homens18.
 Carrieri M et al.19 demonstrou que, entre 
os indivíduos soropositivos para HIV estudados, 
homens que faziam sexo com outros homens e as 
mulheres, foram duas subpopulações com maior 
RS. Além disso, o risco foi maior entre os que 
possuíam sentimento de solidão e naqueles que 
experienciaram discriminação.
 Diante da importância em se identificar os 
fatores associados ao risco de suicídio entre indi-
víduos soropositivos para HIV, foi realizado este 
estudo em pacientes HIV positivos em acompa-
nhamento ambulatorial. 

 OBJETIVOS
 O objetivo principal foi identificar o risco 
de suicídio entre pacientes soropositivos em aten-
dimento ambulatorial em Hospital Universitário. 
Como objetivo secundário, foram investigados 
quais fatores sócio-demográficos e clínicos, como 
depressão, estariam associados ao risco de suicí-
dio nestes pacientes HIV positivos.

 MÉTODOS
 Desenho do Estudo
 Conduziu-se um estudo observacional e 
transversal, no período de setembro de 2016 a 
abril de 2017. 

       Participantes
 Foram incluídos pacientes HIV positivos 
atendidos no ambulatório de imunologia do Hos-
pital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG).
 Estes pacientes foram avaliados quanto 
aos seguintes critérios de elegibilidade: indivídu-
os portadores de HIV (conforme as normas do 
Manual Técnico para diagnóstico da infecção por 
HIV do Ministério da Saúde), de ambos os sexos, 
idade igual ou superior a 18 anos e sem hospitali-
zação recente (nos últimos 3 meses). Os critérios 
de exclusão foram: condições médicas que impos-
sibilitassem a compreensão dos questionários ou 
resposta aos mesmos (como estado confusional 
agudo, afasia, rebaixamento do nível de consciên-
cia e demência) ou presença de doença oportunis-
ta relacionada ao HIV.
 Todos os indivíduos considerados elegí-
veis para a pesquisa foram formalmente convi-
dados a participar do estudo mediante leitura e 
assinatura do Termo de Consentimento Livre Es-
clarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa (CEP) do HUGG.
 Cada participante foi submetido a entre-
vista padronizada com questionários aplicados 
por 2 entrevistadores previamente treinados.  
 
 Episódio Depressivo Maior
 Para o rastreio de episódio depressivo 
maior, foi utilizado o módulo da versão brasileira 
do MINI (Mini Entrevista Neuropsiquiátrica In-
ternacional - Mini International Neuropsychiatric 
Interview)20. O MINI é uma entrevista diagnósti-
ca padronizada breve (15-30 minutos), compatí-
vel com os critérios diagnósticos da quarta edição 
do Diagnostic and Statistical Mental Disorders 
(DSM-IV) e da décima revisão da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID-10), que é destinado 
à utilização na prática clínica e na pesquisa em 
atenção primária e em psiquiatria, e pode ser usa-
do por clínicos após um treinamento curto (1-3 
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horas). Trata-se de um questionário rápido com 
perguntas que possuem apenas “sim” ou “não” 
como respostas. O resultado da análise destes cri-
térios leva à conclusão do diagnóstico de episódio 
depressivo maior atual a partir de 2 critérios maio-
res e 3 menores ou 1 maior e 4 menores20.
 
 Episódio Depressivo Recorrente
 Caso seja feito o diagnóstico de episódio 
depressivo maior atual, mais duas perguntas do 
MINI são utilizadas para investigar a presença 
de Episódio Depressivo Recorrente. A primeira 
pergunta é sobre outra história de sintomas de-
pressivos com duração mínima de 2 semanas; e a 
segunda é sobre a presença de um intervalo de, no 
mínimo, 2 meses sem esses sintomas20.
 
 Risco de Suicídio
 O módulo do MINI de suicídio questiona 
diversos componentes do risco de suicídio pelas 
seguintes questões: durante o último mês - (1) 
“Pensou que seria melhor estar morto ou desejou 
estar morto?” (escore: 1 ponto); (2) “Quis fazer 
mal a si mesmo?” (2 pontos); (3) “Pensou em sui-
cídio?” (6 pontos); (4) “Pensou numa maneira de 
suicidar?” (10 pontos); (5) “Tentou o suicídio?” 
(10 pontos); e (6) “Ao longo de sua vida já fez 
alguma tentativa de suicídio?” (4 pontos). O ris-
co de suicídio foi classificado em “baixo” (escore 
1-5), “moderado” (escore 6-9) e “alto” (escore ≥ 
10)20.
 
 Ideação Suicida
 A Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) 
é um instrumento de 21 itens de autopreenchi-
mento que pode ser usado para detectar e mensu-
rar a severidade da ideação suicida em adultos. Os 
primeiros 19 itens avaliam a severidade de desejos, 
atitudes e planos suicidas. Os pacientes avaliam 
cada item numa escala de 0 a 2, sendo 2 o mais 
grave. Os últimos dois itens avaliam as tentativas 
prévias de suicídio e a intenção de morte associa-
da a última tentativa, esses itens não são somados 
a pontuação total do BSI. A pontuação máxima é 
38, mas qualquer pontuação > 1 reflete a presença 
de ideação suicida21.
  Suas propriedades psicométricas, na ver-
são em português (Cunha, 2001), em amostras 
clínicas e não-clínicas, são consideradas satisfató-
rias22. 

 Fatores Socio-Demográficos
 Em relação à outras variáveis, questioná-
rio específico e consulta ao prontuário de inter-
nação do paciente foram utilizados para obter os 
seguintes dados sócio-demográficos: sexo, idade, 
etnia, estado civil, relacionamento afetivo atual  
(caso estivesse, deveria assinalar se o relaciona-
mento era considerado estável ou não), orienta-
ção sexual, profissão, escolaridade (analfabetos, 
fundamental incompleto, fundamental completo, 
médio incompleto, médio completo, superior in-
completo e superior incompleto), religião, história 
de doença psiquiátrica na família, história de ten-
tativa de suicídio na família, consumo regular de 
bebidas alcoólicas, uso de drogas ilícitas; tempo 
de diagnóstico do HIV e uso contínuo de antirre-
trovirais.
 
 ANÁLISE ESTATÍSTICA
 Para a análise estatística, foi utilizado o 
software SPSS 21®. Os resultados foram expres-
sos em média, desvio padrão (DP), mediana, in-
tervalos interquartis e proporções. A distribuição 
das variáveis foi analisada por histograma e teste 
de teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. 
 Para a comparação entre as amostras in-
dependentes, utilizou-se o teste t de Student para 
as variáveis contínuas com distribuição normal 
(idade e tempo do diagnóstico da infecção pelo 
HIV) ou o teste não paramétrico de MannWhitney 
para variáveis contínuas sem distribuição normal 
(escore da BSI, pontuação total do MINI para ris-
co de suicídio atual e contagem de células CD4). 
 A correlação entre variáveis contínuas de 
distribuição normal foi analisada pelo coeficiente 
de correlação de Person. A correlação incluindo as 
variáveis CD4 e carga viral foi testada através da 
análise de Spearman. 
 O teste qui-quadrado de independência, 
foi utilizado para verificar a existência de associa-
ção estatisticamente significativa entre duas vari-
áveis categóricas, medidas em escala nominal na 
amostra desse estudo. 
 As análises de regressão foram realizadas 
entre as variáveis preditoras deste estudo e a vari-
ável resposta descrita como risco de suicídio atual.
Os dados serão apresentados com seus respec-
tivos intervalos de confiança de 95% (IC95%) e 
serão calculadas as razões de chance ou odds ratio 
(OR).
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Todas as análises considerarão um α igual a 5%.
 
 RESULTADOS
 Foram incluídos 67 dos 72 pacientes en-
trevistados, que estavam em acompanhamento 
no ambulatório de imunologia do HUGG. Na 
amostra estudada, foi observada predominância 
do sexo masculino (59,7%) em relação ao femini-
no. A idade variou entre 27 e 72 anos, com média 
± DP de 47,6±9,6 anos. A idade de homens e 
mulheres foi de 47,3±9,8 anos e 48,1±9,3 anos, 
respectivamente (p=0,74). 
 O tempo de diagnóstico da infecção pelo 
HIV foi 13,2±6,3 anos, sem diferença significati-
va entre os gêneros. Apenas 3 pacientes não esta-
vam em uso de TARV. 
 De acordo com o MINI para EDM, fo-
ram diagnosticados 22 pacientes (32,8%) com 
EDM e 17 indivíduos (25,4%) com EDM recor-
rente. Através da aplicação do MINI para risco de 
suicídio atual, foi encontrada uma prevalência de 
26,9% pacientes com risco de suicídio, sendo a 
maioria considerada com risco leve (n=12), segui-
do de moderado e grave.

 Pela aplicação do BSI, foi observado que 
19,4% apresentaram ideação suicida.
A prevalência de EDM entre homens e mulhe-
res foi de 45,5% e 54,5%, respectivamente. De 
acordo com o teste qui-quadrado de independên-
cia, não houve associação entre o sexo e EDM 
(p=0,08).
Naqueles com depressão, a prevalência de RS e IS 
foi de 59,1% e 45,5%, respectivamente.
 A prevalência de risco de suicídio entre 
os pacientes com EDM foi de 59,1% (Gráfico 1). 
Foi observada associação significativa entre a pre-
sença de diagnóstico de EDM e RS (OR=11,5; 
IC95%:3,8-40,7; p<0,0001). Ao analisar a gra-
vidade do RS nos pacientes com EDM, 40,9% 
apresentaram risco leve, enquanto que a prevalên-
cia de soropositivos para HIV deprimidos com 
risco moderado e grave foi de 31,8% e 13,6%, 
respectivamente.  
 De acordo com a aplicação do BSI, 45,5% 
dos pacientes com depressão apresentaram ide-
ação suicida (Gráfico 2). Foi observada elevada 
chance de IS no grupo com EDM (OR=11,6; 
IC95%:2,8-49,2; p<0,0001).

Gráfico 1. Prevalência de risco de suicídio entre os pacientes HIV positivos com diagnóstico de episódio depressivo maior

Gráfico 2. Prevalência de ideação suicida entre os pacientes HIV positivos com diagnóstico de episódio depressivo maior
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Tabela 1. Variáveis sócio-demográficas e clínicas em pacientes HIV positivos 

 Ao analisar a relação entre tentativa pré-
via de suicídio e RS, observou-se que esta esteve 
significativamente associada ao risco de suicídio 
(OR=14,9; IC95%:2,7-82,1; p=0,001). Além dis-
so, neste grupo de indivíduos soropositivos para 
HIV com história prévia de tentativa de suicídio, 
a presença de EDM aumentou 45 vezes a chance 

de RS (OR=45,0; IC95%:5,1-391,9; p=0,001).
 Foi realizada análise de regressão logísti-
ca para estudar a relação entre a variável depen-
dente considerada como risco de suicídio atual 
com cada uma das seguintes variáveis explicativas: 
sexo, faixa etária (acima ou menor que 60 anos), 
estado civil (solteiro, casado, separado e divorcia-
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do), etnia (branca, parda e negra), orientação se-
xual (heterossexual, homossexual e bissexual), re-
lacionamento afetivo (“estável” e “não estável”), 
filhos (ter filhos ou não), escolaridade (analfabe-
tos, fundamental incompleto/completo, médio 
incompleto/completo ou superior incompleto/
completo), situação financeira (dependente e in-
dependente), uso de bebida alcoólica, uso de dro-
gas ilícitas, história familiar de doença psiquiátrica 
e história de tentativa de suicídio na família. De 
forma isolada, nenhuma destas variáveis foram 
capazes de prever a presença de risco de suicídio. 
Todos os pacientes entrevistados afirmaram acre-
ditar em Deus e 77,3% relataram ter alguma reli-
gião. Foi observado maior prevalência de indiví-
duos que declararam não ter religião entre aqueles 
com RS em comparação com o grupo que não 
tinha RS (33,3% e 18,7%, respectivamente). En-
tre o grupo que afirmou ter religião (indepen-
dentemente da idade), foi observada uma chance 
83,3% menor de ter uma resposta positiva na per-
gunta “Você pensou em suicídio? ” (OR=0,167; 
IC95%:0,03-0,83; p=0,02) e uma chance 76,1% 
menor em afirmar que “Pensou que seria me-
lhor estar morto (a) ou desejou estar morto (a) ’ 
(OR=0,239; IC95%:0,06-0,88; p=0,03).
 Com relação ao uso da terapia antirretro-
viral, a maioria (97%) fazia o uso da medicação. 
Somente 2 pacientes não estavam seguindo o tra-
tamento, e ambos apresentaram risco de suicídio.
Entre o grupo com e sem RS o tempo do diagnós-
tico da infecção pelo HIV foi de 14,9±4,9 anos e 
13,3±6,7 anos, respectivamente (p=0,32). Na aná-
lise de correlação linear de Pearson, controlado 
para idade, não foi observada correlação entre o 
tempo em que a infecção pelo HIV foi diagnosti-
cada e o escore do BSI (r=0,047; p=0,71). 
 Não foi encontrada correlação entre a 
contagem de células CD4 e o escore total do BSI 
(ρ =0,02; p=0,89). Assim como também não foi 
observada associação entre risco de suicídio e 
contagem de células T CD4 maiores e menores 
que 200 células /mm³. 
 
 DISCUSSÃO
 Este estudo demonstrou uma alta preva-
lência de episódio depressivo maior na amostra 
de pacientes soropositivos para HIV em acompa-
nhamento ambulatorial. Ainda assim, esse valor 
foi inferior à descrita na literatura, pois segundo 
uma revisão sistemática a prevalência de depres-

são nessa população é duas a quatro vezes supe-
rior à população geral, apresentando uma média 
estimada de 42%15.
 Em uma metanálise23 foram analisados 
estudos de coorte, realizados entre a popula-
ção soropositiva e a população geral, de 1988 a 
2008. Comparou-se as mortes por suicídio antes 
da existência da TARV com aquelas após o seu 
surgimento. As taxas de suicídio tiveram uma im-
portante queda após a implementação da TARV, 
porém permaneceram superior a população soro-
negativa. Ainda neste trabalho, o aumento da con-
tagem de células TCD4 foi associada à redução da 
incidência de RS. Em outro estudo coorte trans-
versal24, que analisou a presença de IS entre 1560 
pacientes HIV positivos, demonstrou que 26% 
possuíam história de IS e 13% relataram alguma 
história de tentativa de suicídio. Neste grupo foi 
observado um significativo aumento da prevalên-
cia de depressão. Como a contagem da carga vi-
ral do HIV foi mais elevada nestes indivíduos, foi 
sugerida a possibilidade deles apresentarem uma 
baixa aderência a TARV.
 No presente estudo, a taxa de RS atual foi 
elevada, assim como a presença de IS pelo BSI. 
Um resultado de extrema relevância clínica foi 
que, entre os soropositivos deprimidos, a maioria 
apresentava IS e RS. Assim como descrito em ou-
tros estudos16-18, a presença de episódio depressi-
vo significativa relação com a presença de IS e RS.
Em uma revisão sistemática25 foi observado em 
pacientes que tentaram suicídio, o risco de suicí-
dio foi maior em mais de cem vezes que os índices 
presentes na população geral. Na nossa amostra, 
a presença de tentativa de suicídio prévia também 
foi associada elevada chance de RS. Além disso, 
quando associada a EDM, a chance de detectar 
RS torna-se muito mais elevada.
 Entre os pacientes com EDM e risco de 
suicídio, a minoria apresentou contagem de cé-
lulas T CD4 inferior a 200 células/mm³. Dessa 
forma, diferente de alguns estudos17,23, não hou-
ve associação entre o total de células T CD4 e a 
presença de ideação ou risco de suicídio. Apesar 
do número muito reduzido, os dois pacientes que 
não faziam uso regular da terapia antirretroviral 
apresentaram risco de suicídio. Os resultados do 
trabalho realizado por Gurm J et al.16 sugerem 
que a não aderência à terapia antirretroviral pode 
ser um fator de risco para o aparecimento de um 
transtorno mental.



Cad Bras Med XXX (4): 1-65, 2017

20

Diferente de outros estudos4,7,26, os principais 
fatores predisponentes para o risco de suicídio, 
como sexo masculino, estado civil (solteiro, viú-
vo ou divorciado), pertencer a uma minoria éti-
ca e/ou social, história de doença mental, psi-
quiátrica ou /suicídio na família, uso de álcool 
e/ou drogas ilícitas não aumentaram a chance 
de RS ou IS. Em relação a escolaridade, embora 
também não tenha sido evidenciada qualquer 
relação, a maioria dos pacientes que apresenta-
ram RS, possuíam ensino fundamental comple-
to ou incompleto. Assim como Botega et al.3 
descreveu, há uma tendência maior de suicídio 
entre os menos escolarizados em nosso país.
 Apesar de Kang et al.17 descrever uma 
incidência mais elevada de IS entre soropositi-
vos na faixa etária dos 20 a 59 anos, não houve 
associação entre idade e ideação ou RS. Segundo 
uma meta-análise27, a religiosidade atua como 
fator protetor contra o suicídio, principalmente 
em culturas ocidentais e entre a população aci-
ma de 45 anos. No presente estudo, a religião 
também foi considerada com um significativo 

fator protetor ao risco de cometer suicídio, in-
dependentemente da idade.  
 Uma limitação deste estudo foi o tama-
nho da amostra. 

 CONCLUSÃO
 O presente estudo demonstrou eleva-
da prevalência de depressão, risco de suicídio 
e ideação suicida entre pacientes soropositivos 
para HIV em acompanhamento ambulatorial. 
A maioria dos indivíduos com depressão apre-
sentou risco de suicídio.
 A presença de depressão e tentativa de 
suicídio prévia foram fatores significativamente 
associadas à ideação ou risco de suicídio. Con-
tudo, religião foi considerado um fator prote-
tor. 
       Estes resultados apontam para a neces-
sidade de investigação de depressão, risco de 
suicídio e ideação suicida entre pacientes soro-
positivos em acompanhamento ambulatorial, 
independentemente do tempo de diagnóstico 
ou estágio da infecção pelo HIV.
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Avaliação Linfonodal na Cirurgia 
Convencional e Laparoscópica para o 
Câncer de Cólon

Guilherme Lemos Cotta Pereira1, Rossano Kepler Alvim Fiorelli2, 
Agostinho Manuel da Silva Ascenção2

RESUMO
Objetivo: Avaliar o padrão linfonodal no Câncer Colorretal, observando as 
variações de acordo com o número total de linfonodos retirados em cirurgias 
realizadas pelo mesmo cirurgião utilizando as técnicas convencional e 
laparoscópica. Método: Estudo retrospectivo e consecutivo, em um período de 
10 anos, com cento e quarenta pacientes selecionados portadores de neoplasia 
maligna colorretal, sendo setenta e dois pacientes operados por videolaparoscopia 
e sessenta e oito pacientes operados pelo método convencional (cirurgia aberta). 
Não houve conversões da técnica laparoscópica para a convencional. Resultados: 
Foram isolados 18,25 linfonodos pelo método convencional e 16,25 pelo 
método laparoscópico. Em cirurgia convencional 85,29% dos casos foram de 
ressecções com mais de 12 linfonodos e na cirurgia videolaparoscópica 76,38% 
dos casos foram de ressecções com mais de 12 linfonodos. Destes a média dos 
linfonodos comprometidos foram 1,84 e 1,34, respectivamente. Conclusão: A 
cirurgia videolaparoscópica e a convencional se equivalem do ponto de vista na 
ressecção total de linfonodos em cirurgia para câncer colorretal.
Palavras-chave: neoplasia maligna colorretal, laparoscopia, linfadenectomia. 

Lymphonodal Evaluation in Conventional and Laparoscopic Surgery for 
Colon Cancer

ABSTRACT
Objective: To evaluate the lymph node pattern in Colorectal Cancer, observing 
the variations according to the total number of  lymph nodes removed in 
surgeries performed by the same surgeon using conventional and laparoscopic 
techniques. Method: Retrospective and consecutive study with a hundred and 
forty selected patients with colorectal malignant neoplasia, with seventy-two 
patients operated by videolaparoscopy and sixty-eight patients operated by 
the conventional method (open surgery). There were no conversions from the 
laparoscopic technique to the conventional one. Results: 18.25 lymph nodes 
were isolated by the conventional method and 16.25 by the laparoscopic method. 
In conventional surgery, 85.29% of  the cases were resections with more than 
12 lymph nodes and in videolaparoscopic surgery, 76.38% of  the cases were 
resections with more than 12 lymph nodes. Of  these, the mean of  the lymph 
nodes involved were 1.84 and 1.34, respectively. Conclusion: Laparoscopic and 
conventional surgery are equivalent from the point of  view of  total resection of  
lymph nodes in surgery for colorectal cancer
Keywords: colorectal malignant neoplasm, laparoscopy, lymphadenectomy.

________________________________________________________
¹Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina da UNIRIO. 2Professor Titular 
do Departamento de Cirurgia e docente do Programa de Pós-graduação em Medicina 
da UNIRIO

Correspondência
Rossano Kepler Alvim Fiorelli
Rua Mariz e Barros 775
20270-004 - Tijuca/RJ
Brasil
E-mail: fiorellirossano@hotmail.com



Cad Bras Med XXX (4): 1-65, 2017

23

 INTRODUÇÃO
 Câncer colorretal é uma doença comum e 
letal. É considerada por estudos modernos como 
a terceira causa mais comum de câncer e a quar-
ta causa mais comum de morte por câncer. Anu-
almente, o câncer colorretal é responsável pela 
morte de 27890 pessoas na América do Sul, res-
pondendo por 7,2% de todas as mortes por cân-
cer16. 
 A grande maioria dos tumores colorretais 
são adenocarcinomas. Os tumores colorretais se 
disseminam principalmente por via linfática, he-
matogênica, por contiguidade e/ou transperitone-
al. Os sítios mais comuns de metástases são os lin-
fonodos, o fígado e o pulmão. Devido a drenagem 
venosa do trato intestinal ser o sistema portal, o 
primeiro sítio de metástase à distância é o fígado, 
seguido do pulmão, ossos e cérebro. Entretanto, 
os tumores localizados no reto médio e baixo se 
disseminam primeiramente para o pulmão, já que 
a drenagem é via sistema caval. 
 A ressecção cirúrgica é a principal arma 
no tratamento do câncer colorretal precoce (Es-
tagio I até o III). O prognóstico baseando-se nos 
preceitos da cirurgia oncológica está ligado à aná-
lise da peça extraída. Lembrando que parâmetros 
que determinam o estadiamento da doença estão 
ligados a melhora clinica no pós-operatório, e o 
resultado histológico e molecular que influenciam 
no prognóstico independente do estágio. Entre 
pacientes com estágio IV, o prognóstico está vin-
culado a localização do tumor e a presença de me-
tástases a distância.  
 Dentro da análise da peça cirúrgica, a 
presença de metástases nos linfonodos pode ser 
encarada como um dos pontos mais importantes 
para o prognóstico da doença. Atualmente, pa-
cientes com câncer colorretal são estadiados pelo 
sistema TMN (Tumors, Metastasis e Nodes) que di-
videm os pacientes em grupos de prognósticos 
de acordo com o tamanho do tumor, presença 
de comprometimento linfonodal e metástases a 
distância. O status linfonodal é determinado pelo 
número de linfonodos comprometidos pelo tu-
mor, baseando-se sempre na tabela: ausência de 
linfonodos comprometidos (N0), 1 a 3 linfono-
dos comprometidos (N1) e mais que 4 linfonodos 
comprometidos (N2). 
 Alguns pesquisadores, porém, ainda ficam 
na dúvida se a Classificação TMN é a melhor for-
ma de fazer o estadiamento, apesar das normas di-

tadas em 2010 pela AJCC (American Joint Commite 
Cancer).
 Assim, muitos estudos passaram a ser fei-
tos contabilizando o número total de linfonodos 
em paciente sem doença metastática, e chega-
ram à conclusão de que a sobrevida aumentava, 
porque quanto maior a amostra cirúrgica, menor 
possibilidade de erro no estadiamento. As aten-
ções então passaram a ser para os linfonodos com 
doença metastática, os ditos comprometidos, em 
uma recente revisão sistemática do National Can-
cer Institute com análise de quase 60000 pacientes. 
Concluiu-se que existe uma associação entre o 
aumento do número de linfonodos retirados e a 
sobrevida no estágio II e III do câncer de color-
retal. Assim, como resultado, muitos pesquisado-
res tentaram determinar um número mínimo de 
linfonodos retirados, chegando ao consenso, pelo 
National Cancer Institute e pelo Royal College of  Patho-
logists, de, no mínimo, 12 linfonodos16.
 Assim, a ressecção cirúrgica completa 
com linfadenectomia e o exame histopatológico é 
de vital importância para o estadiamento da doen-
ça. Pacientes com poucos linfonodos retirados e/
ou examinados podem ter seu estadiamento com-
prometido, não realizando os protocolos corretos 
de quimioterapia e com alta taxa de recorrência da 
doença8.
 Sabidamente, porém, existe uma série de 
variáveis que podem influenciar na retirada dos 
linfonodos e no exame histopatológico. Primeiro, 
o número de linfonodos retirados irá depender da 
anatomia e do número de linfonodos próprios do 
paciente. Segundo, da técnica cirúrgica utilizada 
pelo cirurgião e por sua experiência. E, terceiro, 
pela técnica usada pelo patologista17-18.
 Assim, dentro destas três variáveis apre-
sentadas, e tendo a noção de que a cirurgia lapa-
roscópica colorretal teve início em 1991 existem 
vários benefícios bem descritos na literatura mé-
dica, como: a diminuição de dor no pós-opera-
tório, a melhora precoce da função intestinal e a 
redução do tempo de internação. 
 Recentemente, pesquisas randomizadas 
mostram que a ressecção oncológica laparoscópi-
ca do colorretal é equivalente à da cirurgia con-
vencional. A proposta de um estudo surge, sendo 
realizado pelo mesmo cirurgião na técnica con-
vencional e laparoscópica, analisando as variações 
comparativas das técnicas, de acordo com o nú-
mero total de linfonodos retirados13-15. 
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 MÉTODO
 A análise retrospectiva e consecutiva 
ocorreu de agosto de 2003 a setembro de 2013, 
sendo avaliados um total de 321 pacientes que 
foram submetidos à cirurgia oncológica para 
ressecção das doenças malignas colorretais pelo 
mesmo cirurgião. 180 pacientes foram excluídos 
previamente por possuir carcinomatose peritone-
al e/ou metástase à distância (estadiamento IV). 
Alguns pacientes não foram incluídos por proble-

mas de acompanhamento e exames duvidosos (30 
pacientes), permanecendo no estudo um total de 
140 pacientes. Todos elespreencheram consenti-
mento informado para o estudo.
 Ao todo, foram 72 operações realizadas 
pela técnica de videolaparoscopia e 68 realizadas 
por técnicas convencionais (cirurgia com a cavi-
dade aberta - laparotomia). Não houve nenhuma 
conversão da técnica laparoscópica para conven-
cional (Figura 1).

Figura 1. Total de pacientes incluídos no trabalho

 Nas 72 operações por videolaparoscopia, 
tivemos a seguinte distribuição: 12 pacientes fo-
ram submetidos a colectomia direita; 05 pacientes, 
a colectomia esquerda; 02 pacientes, a colectomia 
do transverso; 45 pacientes, a retossigmoidecto-
mia; 07 pacientes, a amputação abdomino perineal 
e 02 pacientes, a colectomia total.  
 Nas 68 operações, pelo método conven-
cional (laparotomia), tivemos a seguinte distribui-
ção: 20 pacientes foram submetidos a colectomia 
direita; 08 pacientes, a colectomia esquerda; 04 pa-
cientes, a colectomia do transverso; 23 pacientes, 
a retossigmoidectomia; 05 pacientes, amputações 
abdomino perineais e 08 pacientes, a colectomia 
total.  
 As cirurgias que foram feitas por video-
laparoscopia seguiram um padrão com ótica de 
10mm e com 30 graus. O pneumoperitônio sem-
pre feito pela técnica aberta com o Hasson supra 
umbilical. E a linfadenectomia sempre realizada 
abrangendo dois níveis de vasos até a raiz da me-
sentérica.
 Na colectomia direita, após a instalação 
do Hasson, sempre posicionamos, na linha média 
infra xifoidiana, um trocater 5-12mm Versaport 
(Autosuture; US Surgical Corporation, Norwalk, 
CT - Covidien) e 10mm no flanco esquerdo. O 
paciente era colocado em posição de Trendele-
bourg em leve decúbito. Após adequada mobiliza-
ção do cólon, a linfadenectomia era realizada com 
grande atenção anatômica às artérias e as veias 

ileocecocólica, cólica direita e ramos laterais da 
cólica média, ligando e seccionando junto a raiz 
da mesentérica superior, deixando-a sem linfono-
dos. Utilizamos, em todas as ressecções, a pinça-
Ligasure (Autosuture; US Surgical Corporation, 
Norwalk, CT - Covidien), para laparoscopia ou 
para técnica convencional. A ressecção do intes-
tino e a anastomose foramrealizadas na cavidade 
com Endogia com cargas 6,0mm (endogrampe-
ador linear cortante - Autosuture; US Surgical 
Corporation, Norwalk, CT - Covidien) carga azul 
e reforço com fios de Prolene 3.0 (Ethicon En-
dosurgery, Cincinnati, OH). Ficava posicionado 
dreno de Blake (Ethicon Endosurgery, Cincinnati, 
OH) no local do descolamento.
 Para realizar a retossigmoidectomia e co-
lectomia esquerda, após a instalação do Hasson, 
sempre introduzimos um trocater 5-12mm Ver-
saport (Autosuture; US Surgical Corporation, 
Norwalk, CT - Covidien) no quadrante inferior 
direito e um trocater 10mm no quadrante su-
perior direito do abdome, local onde ficava ins-
talada a microcâmara. Um trocater de 5mm era 
instalado no quadrante inferior esquerdo, para 
auxiliar a liberação da flexura esplênica. O pacien-
te era colocado em posição de Trendelebourg. 
Após adequada mobilização do cólon, a linfa-
denectomia era realizada com bastante atenção 
nas artérias e veias cólica direita e sigmoidianas 
com ligadura e retirada de todos os linfonodos 
da mesentérica inferior,próximo a raiz da mesma. 
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Sempre utilizávamos, em todas as ressecções, a 
pinça ligasure para laparoscopia ou para técnica 
convencional. Atenção em especial para os ure-
teres, que sempre eramidentificados em todo o 
seu trajeto. A ressecção do intestino era sempre 
realizada na cavidade com Endogia com cargas 
6,0mm(endogrampeador linear cortante - Auto-
suture; US Surgical Corporation, Norwalk, CT 
- Covidien) e para o cólon esquerdo e sigmói-
de a anastomose com Endogrampeador Circu-
lar Cortante EEA 28 (Autosuture; US Surgical 
Corporation, Norwalk, CT - Covidien). O refor-
ço da sutura mecânica erarealizado com pontos 
simples e drenado com Blake (Ethicon Endo-
surgery, Cincinnati, OH).
 Na técnica convencional, seguimos o 
preceito de “no touch” com a identificação do 
tumor, isolamento e ligadura da artéria e veia 
com clips e fios cirúrgicos. Àposteriori, ressec-
ção intestinal era sempre realizada com Endo-
gia e cargas de 6,0mm (endogrampeador linear 
cortante - Autosuture; US Surgical Corporation, 
Norwalk, CT - Covidien). E nos grampeamen-
tos do cólon esquerdo e sigmóide a anastomose 
sempre era realizada com Endogrampeador Cir-
cular Cortante EEA 28 (Autosuture; US Surgical 
Corporation, Norwalk, CT - Covidien). Sempre 
erafeito o reforço com pontos simples e drena-
do com Blake (Ethicon Endosurgery, Cincinna-

ti, OH). Dentro destes grupos, fizemos várias 
análises estatísticas para verificar as diferenças-
relacionadasao número de linfonodos e suas 
características de acordo com o tipo de cirurgia 
realizada e a análise quanto ao caráter urgência.
 Utilizamos o teste estatístico não para-
métrico de Kruskel-Wallis para comparar os lin-
fonodos comprometidos e o total de retirados 
e, também, para comparar o número de linfo-
nodos comprometidos e a cirurgia laparoscópica 
versus convencional. 
 E o teste estatístico não paramétrico de 
U de Mann-Whitney para verificar o número to-
tal de linfonodos por tipo de cirurgia (laparoscó-
pica versus convencional) e o caráter urgência.
 E finalmente utilizamos o teste do Chi-
-Square para avaliar quantitativamente a relação 
do número de linfonodos maiores ou igual a 12 
ou menores ou igual a 12 relacionados à cirurgia 
convencional e laparoscópica. Não há conflitos 
de interesses no trabalho apresentado.
 
 RESULTADOS
 Ao analisar o número total de linfono-
dos, por método laparoscópico ou convencio-
nal, a média foi de 18,25 para a convencional e 
16,22 para a laparoscópica, não tendo diferença 
estatística pelo teste U de Mann - Whitney (Ta-
bela 1).

Tabela 1. Número total e média de linfonodos por cirurgia - Laparoscópica x Convencional

Tipo de Cirurgia    Média Linfonodos No. Total Desvio Padrão
Convencional 18,25 68 10,200
Laparoscópica 16,25 72 10,551
Total 17,22 140 10,393

(U Mann Whitney Test - Valor do P 0,175 Significância p < 0,05)

 Na análise do método cirúrgico (laparos-
cópica versus convencional) por número de linfo-
nodos retirados (maior ou igual a 12 ou menor ou 
igual a 12) encontramos, na cirurgia convencional, 
58 pacientes dos quais foram retirados maior ou 
igual a 12 linfonodos e apenas 10 pacientes dos 

quais foram retirados menor ou igual a 12 linfono-
dos. Na cirurgia laparoscópica, dos 72 pacientes 
analisados, em 55 foram retirados númeromaior 
ou iguala 12 linfonodos e, apenas, em 17 foram 
retirados número menor ou igual a 12 linfonodos 
(Figura 2). 
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Figura 2. Média do número total de linfonodos retirados por método - Laparoscópica x Convencional

 Valorizando os linfonodos totais retirados 
em uma operação de urgência, seja laparoscópica 
ou convencional (Figura 3), identificamos tam-
bém pouca significância estatística (Tabela 2). 

 Em resumo da análise da amostra especi-
fica, baseando-se nos linfonodos comprometidos, 
não existe diferença estatística quanto se o méto-
do foi por videolaparoscopia ou convencional. 

Figura 3. Média do número total de linfonodos retirados por urgência da cirurgia

Tabela 2. Linfonodos totais retirados em uma operação de urgência, seja laparoscópica ou convencional

Urgência Média Linfonodos Desvio Padrão
Não 16,40 100 9,517
Sim 19,34 40 12,062
TOTAL 17,26 140 10,364

(U Mann-Whitney Test - Valor do P 0,210 - Significância P<0,05)

 E quanto à análise, pelo teste de Chi-
-Square, do número médio de linfonodos 
comprometidos por número de linfonodos 

retirados (<ou = a 12 ou < ou = a 12 linfono-
dos), não existe diferença estatística (Tabela 
3).

Tabela 3. Linfonodos comprometidos por número de linfonodos retirados (< ou = 12 / < ou = 12)

Linfonodos Média Número Total Desvio Padrão
> ou = 12 1,84 113 3,076
< ou = 12 1,34 27 2,544
Total 1,75 140 2,979

(Chi-Square Test / Significância 0,185 / P < 0,05)
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 DISCUSSÃO
 É atualmente uma das doenças malignas 
mais comuns. Recentemente a ressecção laparos-
cópica vem revolucionando o tratamento das do-
enças malignas colorretais. 
 É claro que o prognóstico da doença 
deve ser incluído como forma de excelente resul-
tado. A sobrevida é o mais importante objetivo 
no tratamento das doenças malignas. Está ligada 
ao procedimento cirúrgico. Registra-se que ampla 
ressecção com margem e a linfadenectomia sãoos 
fatores prognósticos mais importantes naneopla-
sia maligna colorretal. 
 No caso, a análise linfonodal serve como 
parâmetro determinante na necessidade de uma 
complementação quimioterápica ou radioterápi-
ca. Em estudos, tem se constatado que pacientes 
com linfonodos comprometidos parecem ter 13% 
de melhora na sobrevida, em 5 anos, quando são 
submetidos a quimioterapia, ao invés de realizar 
somente a cirurgia1-5.
 Comparando as duas técnicas da mesma 
cirurgia relacionadas à análise linfonodal, fica evi-
dente que, através dos anos, do aprimoramento 
dos materiais, do treinamento e da experiência 
do cirurgião, o sucesso e a possibilidade de uma 
ressecção linfonodal até mais ampla é notório. 
Pacientes com poucos linfonodos ressecados 
podem não ter a análise histopatológica correta, 
subestimando o estágio da doença e consequente-
mente não oferecendo o melhor tratamento rádio 
ou quimioterápico, diminuindo a sobrevida6-7.
 Alcançamos resultados muito similares à 
literatura, quanto à análise de número total médio 
de linfonodos ressecados pela videolaparoscopia e 
pelo método convencional. Segundo Odermatt e 
outros12, a média encontrada foi de 17 linfonodos 
no método laparoscópico e 13 linfonodos pelo 
método convencional, em nosso trabalho tivemos 
uma média de 16,25 e 18,25, respectivamente.
 Em 2004, The National Institute of  Clinical 
Excellence (NICE) reviu a recomendação do núme-
ro mínimo de aceitação oncológica de 12 linfono-
dos, para que o paciente seja tratado com intenção 

curativa9-11. Neste nosso estudo, 85,29% dos ca-
sos na cirurgia convencional foram de ressecções 
com mais de 12 linfonodos. E 76,38 dos casos, na 
cirurgia videolaparoscópica, foram de ressecções 
com mais de 12 linfonodos, o que contrasta com 
estudos multicêntricos com Mitchell PJ e cols.10 

que alcançaram apenas 49,10%. Estes dados fo-
ram justificados por vários cirurgiões que pos-
suem níveis diferentes de experiência cirúrgica, 
opondo-se ao presente estudo. O que demonstra 
a qualidade de um estudo quando realizado por 
apenas um cirurgião experiente.
 Os pacientes advindos de um setor de 
emergência, muitas vezes, são diagnosticados mi-
nutos antes de serem operados, Apesar das difi-
culdades advindas de uma grande distensão colô-
nica ou até do estado crítico do paciente, muitos 
foram excluídos, no presente estudo, pelo grau 
avançado da doença como a obstrução por uma 
carcinomatose ou por metástases. 
 Os pacientes foram sempre tratados com 
os preceitos oncológicos, no caso em nossa amos-
tra, 28,57% eram de emergências, tendo uma mé-
dia de 19,34 linfonodos retirados, o que traduziu 
pouca significância estatística, já que a média de 
linfonodos totais retirados foi de 17,26. Neste 
caso fizemos um total de linfonodos independen-
te ao método cirúrgico8.
 E, por fim, a análise dos pacientes com 
linfonodos totais comprometidos relacionados 
aos pacientes em que foram retirados mais que 12 
linfonodos ou menos que 12 linfonodos tiveram 
também pouca diferença estatística, o que refor-
ça o fato de que o importante para a sobrevida 
é a linfadenectomia ampla, sendo o comprometi-
mento linfonodal apenas a divisão do estadiamen-
to para nortear o tratamento quimioterápico e/ou 
radioterápico.

 CONCLUSÃO
 A videolaparoscopia e a cirurgia conven-
cional em nossa amostra são equivalentes e segu-
ras para arealização da linfadenectomia na cirurgia 
do câncer colorretal.
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Bócio Mergulhante Gigante: Relato de Caso

Aniello Palombo1, Claudio Faistein2, Layla C Araujo3, Matheus de Brito 
Palombo4, Luiz Eduardo Amorim Correa Lima Pires4, Juliana Santos da 
Conceição5, Alessandra Veiga5

RESUMO
Os  autores apresentam o caso de um paciente do sexo masculino com 82 anos 
de idade, portador de massa cervical gigante de origem tireoidiana, subesternal, 
com 50 anos de evolução. Esse bócio se localizava da altura aproximada de 
C3 na região cervical, até a bifurcação traqueal intratorácica, à tomografia 
computadorizada, insinuando-se pela fúrcula esternal. O paciente deu entrada 
no Serviço de Emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro queixando-
se de dispneia, sintoma obstrutivo causado pela compressão extrínseca. Após 
sua estabilização clínica foi submetido a tratamento cirúrgico de urgência com 
a exérese da massa cérvico-torácica apenas por via cervical. Fazem-se algumas 
considerações sobre o aspecto clínico e cirúrgico das massas tireoideanas a partir 
de uma revisão bibliográfica, confrontando com o caso descrito. 
Palavras-chave: bócio mergulhante, massa tireoidiana intratorácica, 
tireoidectomia.

Giant Substernal Goiter: A Case Study

ABSTRACT
The authors present the case of  a 82-year-old male patient with a giant 
cervical mass of  thyroid origin, substernal, with 50 years of  evolution. This 
goiter was located from the approximate height of  C3 in the cervical region, 
to the intrathoracic tracheal bifurcation, to computed tomography, insinuating 
itself  through the sternal furcula. The patient was admitted to the Emergency 
Department of  the University Hospital Antônio Pedro complaining of  dyspnea, 
an obstructive symptom caused by extrinsic compression. After its clinical 
stabilization, he was submitted to emergency surgical treatment with ressection 
of  the cervico-thoracic mass only by the cervical route. Some considerations 
about the clinical and surgical aspects of  the thyroid masses are made from a 
bibliographical review, confronting the case described.
Keywords: cervico-mediastinal goiter, intrathoracic thyroid mass, thyroidectomy.
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 RELATO DO CASO
 A.B.F., 82 anos, masculino, negro, defi-
ciente visual há 4 meses, procurou o Serviço de 
Emergência do Hospital Universitário Antônio 
Pedro (HUAP) em 28/10/2016, com queixas 
de dispneia, ortopneia, edema de membros in-
feriores e tosse produtiva. Possuía história de 
ser portador de bócio tireoidiano há 50 anos 
de grande monta sem tratamento.  Como co-
morbidades, apresentava hipertensão arterial 
sistêmica, doença renal estágio III, hiperpla-
sia prostática benigna, fazendo uso de losar-
tana potássica, fenitoína, ácido acetilsalicílico 
(AAS), vimpocetina, fosfato de cálcio, cianoco-

balamina, calciferol. Com a piora dos sintomas 
respiratórios passou a usar hidrocortisona, ne-
bulização com brometo de ipratrópio e trama-
dol. 
 Ao exame físico apresentava pressão 
arterial: 160x80 milímetros de mercúrio; fre-
quência cardíaca: 96 batimentos por minuto; 
murmúrio vesicular diminuído bilateralmente e 
presença de egofonia no terço inferior esquer-
do; edema simétrico de membros inferiores, 
mole, 2+/4+, com cacifo, sem sinais de trom-
bose venosa profunda; presença de massa cer-
vical gigante, provável bócio, móvel à degluti-
ção, de consistência fibroelástica (Figura 1).

Figura 1. Volumosa massa cervical gigante - visão anterior e perfil

 Foram solicitados exames comple-
mentares laboratoriais e de imagem: Os exa-
mes de função tireoidiana foram normais. A 
radiografia de tórax mostrou volumosa tumo-
ração cérvico-torácica alargando o mediasti-
no anterior e superior, com importante desvio 

da traqueia contralateral e redução de calibre. 
Havia importante derrame pleural esquerdo. 
(Figura 2). Realizada toracocentese com saída 
de líquido serohemático cuja pesquisa de cé-
lulas neoplásicas no líquido pleural foi negati-
va.

Figura 2. Raios-X de tórax em PA à esquerda e em método de Hjelm-Laurell à direita evidenciando as alterações descritas 
acima
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 O paciente foi submetido a uma TC de 
pescoço e tórax que revelou formação expansi-
va sólida, de contornos lobulados, com calcifica-
ções de permeio e realce heterogêneo pelo meio 
de contraste, medindo aproximadamente 22,5 x 
8,9 x 9,5 cm, nos seus maiores eixos. Ela se es-
tendia da altura de C3 até a bifurcação traqueal, 

insinuando-se pela fúrcula esternal, comprimindo 
e desviando a traqueia para esquerda, o tronco 
bráquio-cefálico para direita. Não foi observada 
a opacificação da veia jugular direita (topografia 
paratraqueal direita). Notava-se ainda circulação 
colateral na região occipital. Não havia linfonodo-
megalias apreciáveis na região cervical (Figura 3).

Figura 3. TC de pescoço e tórax mostrando volumosa formação expansiva cérvico-torácica estendendo-se da altura de C3 
até a bifurcação traqueal

 Foi iniciado amoxicilina com ácido clavu-
lânico e claritromicina para pneumonia e realiza-
da nova toracocentese de alívio com drenagem 
de 1000 ml de líquido serohemático.
  Foi admitido na enfermaria do serviço de 
Clínica Médica após 48 horas, ainda dispneico, 
em uso de macronebulização e com dor pleurí-
tica à esquerda. Refez o derrame pleural, sendo 
submetido a uma toracostomia com drenagem 
pleural em selo d’água, dando saída a 1500 ml de 
líquido serohemático. Dois dias depois, foi sub-

metido à pleuroscopia com biópsia, que revelou 
processo inflamatório com ausência de células 
atípicas neoplásicas.  Evoluiu com insuficiência 
respiratória aguda, sendo submetido à intubação 
orotraqueal guiada por broncoscopia e internado 
em unidade fechada. 
 Foi então submetido a tratamento cirúr-
gico no dia 10/11/2016, sendo realizada a res-
secção de bócio mergulhante gigante com tireoi-
dectomia total apenas por acesso cervical (Figura 
4).

Figura 4. Visão do campo cirúrgico da tireoidectomia total com extirpação do bócio mergulhante apenas por acesso cervical, 
notando-se na figura da esquerda o colo do bócio e à direita a parte intratorácica do bócio já exteriorizada
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 O paciente foi então mantido em unidade 
fechada (CTI), evoluindo no pós-operatório tar-
dio com pneumonia associada à ventilação mecâ-
nica, sendo traqueostomizado.

 DISCUSSÃO
 Bócio refere-se ao crescimento anormal 
da glândula tireoide. Pacientes com bócios de lon-
ga evolução (cervical ou subesternal) podem de-
senvolver sintomas aerodigestivos, devido ao au-
mento progressivo com compressão da traqueia, 
ou aumento súbito (geralmente acompanhado de 
dor) secundária a hemorragia intranodal. O sin-
toma obstrutivo mais comum é a dispneia de es-
forço, que está presente em trinta a sessenta por 
cento dos casos6,7,8, e geralmente ocorre quando o 
diâmetro traqueal é menor que oito mm9. Bócio 
subesternal pode ser detectado incidentalmente 
na radiografia de tórax ou na tomografia compu-
tadorizada (TC) ou diagnosticado por causa de 
sintomas obstrutivos como dispneia, estertores 
crepitantes ou tosse2. O nosso paciente apresenta-
va um bócio de longa data, com aproximadamente 
50 anos de evolução, sem tratamento. Tratava-se 
de uma massa gigante na região cervical podendo 
ser observado apenas pela ectoscopia. Sua queixa 
principal era dispneia.
 A avaliação inicial dos pacientes com bó-
cio, diagnosticados pela simples palpação ou atra-
vés de um método de imagem, se faz através da 
dosagem laboratorial do TSH, anti TPO e ultras-
sonografia de tireoide1. No nosso caso os exames 
laboratoriais realizados foram normais. 
 Em adultos saudáveis, sem deficiência de 
iodo, uma glândula tireoide normal mede aproxi-
madamente 4 a 4,8 x 1 a 1,8 x 0,8 a 1,6 cm de 
tamanho, com volume no ultrassom médio de 7 a 
10 mL e peso em torno de 10 a 20 gramas4,5. No 
nosso caso, a glândula media aproximadamente 
22,5 x 8,9 x 9,5 cm, pesando 780g, quase 40 vezes 
o tamanho normal.
 Os lóbulos da tireoide geralmente crescem 
para fora, anteriormente, devido à sua localização 
no pescoço, à frente da traqueia, coberta apenas 
por músculos delgados, tecido subcutâneo e pele. 
Em doentes com aumento substancial de um só 
lobo ou ampliação assimétrica de ambos os lobos, 
a traqueia e o esôfago podem ser deslocados ou, 
menos frequentemente, comprimidos. O aumen-
to bilateral da tireoide, especialmente se o bócio 
se estende posterior à traqueia, pode causar com-

pressão ou estreitamento concêntrico da traqueia 
ou compressão do esôfago ou veias jugulares. No 
nosso caso não foi observada a opacificação da 
veia jugular direita à TC. Em alguns bócios, pode 
haver crescimento de um ou ambos os lobos em 
direção à cavidade torácica, determinando possí-
veis obstruções de quaisquer das estruturas anatô-
micas à sua entrada. Quando isso ocorre eles são 
chamados subesternais2.
  No caso em estudo houve um maior cres-
cimento do lobo direito, que mergulhava através 
da entrada torácica. Estendia-se da altura apro-
ximada de C3 na região cervical até a bifurcação 
traqueal intratorácica, insinuando-se pela fúrcu-
la esternal, comprimindo e desviando a traqueia 
para a esquerda e o tronco braquio-cefálico para a 
direita.
 As massas tireoidianas intratorácicas re-
presentam 5,8% de todas as massas mediastinais12. 
Aproximadamente 80% das massas tireoidianas 
subesternais são classificadas como “pequena 
extensão subesternal” quando menos de 50% da 
tireoide é intratorácica, 15% são “intratorácicas 
parciais” quando a maior parte da massa, mas 
menos que 80%, está situada dentro do tórax e 
apenas 2 a 4% são do tipo “completa” retroster-
nal quando toda a massa está dentro da cavidade 
torácica3. O paciente deste caso provavelmente 
pertencia ao grupo dos 15%, que apresenta uma 
massa subesternal do tipo parcial.  
 A manifestação clínica do bócio medias-
tinal está geralmente associada à compressão que 
determina efeitos de massa nas estruturas circun-
dantes a traqueia, com consequente deslocamen-
to, produzindo sintomas como dispneia, apneia 
do sono ou disfagia3.  O paciente deste caso che-
gou à emergência do HUAP com queixa principal 
de ortopnéia.
 Em pacientes com bócio obstrutivo (cer-
vical ou subesternal), o principal objetivo tera-
pêutico é aliviar os sintomas compressivos, por 
ressecção ou ablação da glândula tireoide. Uma 
vez presente os sintomas obstrutivos, um cresci-
mento ainda maior da tireoide aumenta o risco de 
ocorrer uma compressão progressiva da traqueia, 
que em alguns casos, como na ocorrência de he-
morragias, pode ser rápida e fatal2. Quando existe 
compressão da traqueia, esôfago ou veia cava, a 
ressecção cirúrgica do bócio intratorácico se im-
põe. Para pacientes com bócio subesternal assin-
tomático, a operação preventiva também é viável, 
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a fim de evitar a compressão futura13. O caso do 
paciente em questão apresentava inquestionável 
indicação cirúrgica de urgência, tão logo tivesse 
suas condições clínicas equilibradas.
 A excisão da maioria dos bócios obstru-
tivos e subesternais é realizada através de uma 
incisão cervical padrão, enquanto a esternoto-
mia parcial ou mesmo a toracotomia são exce-
ções, geralmente necessárias em pacientes com 
tireoidectomia cervical prévia, bócio subesternal 
muito grande, ou câncer invasivo10,11. No caso de 
uma grande tireoide intratorácica com o limite 
inferior abaixo do arco aórtico consideramos 
cervico-esternotomia a maneira mais adequada 
para se abordar o paciente cirúrgico3. No nosso 
caso, apesar dos exames de imagem demonstra-
rem que o grande bócio intratorácico atingia a 
bifurcação da traqueia, repousando sobre o brô-
nquio fonte principal direito, conseguimos reali-

zar sua exérese apenas por uma incisão cervical 
ampla e de maneira segura.
 O paciente evoluiu no pós-operatório 
tardio com pneumonia associada à ventilação 
mecânica, sendo traqueostomizado e permane-
cendo internado no CTI.

 CONCLUSÃO
 “As massas tireoidianas intratorácicas 
representam 5,8% de todas as massas medias-
tinais e dessas, 15% são intratorácicas parciais. 
Quando sintomas aerodigestivos estão presentes 
a ressecção cirúrgica é indicada. Nos casos de 
uma grande tireoide intratorácica, como no caso 
descrito, considera-se a cervico-esternotomia a 
maneira mais adequada para se abordar o pa-
ciente cirurgicamente. No nosso caso a exérese 
foi realizada apenas por uma incisão cervical am-
pla.”
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Características Epidemiológicas das 
Zoonoses de Notificação Compulsória, de 
2003 a 2013 no Município de Niterói - RJ

Valeska Regina Soares Marques1, Ronaldo Leão2, Ricardo de Bonis3

RESUMO
Objetivo: As zoonoses vem sendo um grande desafio para a Saúde Pública. 
O objetivo do estudo é avaliar as características epidemiológicas tais como a 
magnitude das zoonoses, as características sócio demográficas e a evolução das 
doenças. Métodos: O estudo faz uma análise epidemiológica das zoonoses 
ocorridas em um município do estado do Rio de Janeiro/Brasil, no período de 
2003 a 2013, através de dados coletados pelo SINAN (Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação).  Resultados: Os resultados revelam maior ocorrência 
de dengue e leptospirose no local e período estudado e, por outro lado, baixa 
frequência de casos de acidentes por animais peçonhentos, doença de chagas, 
esquistossomose, febre maculosa, LTA (leishmaniose tegumentar americana) 
e malária, além de ausência de ocorrência em botulismo, carbúnculo, cólera, 
leishmaniose visceral, peste, febre amarela, febre do Nilo, raiva humana, febre 
tifoide, hantavirose e tétano. Constata-se também que os homens, os adultos 
jovens e de cor de pele/raça branca são os mais afetados pela maioria das 
zoonoses. Vale destacar grande número de registro ignorado, especialmente nos 
itens de cor de pele/raça. Conclusão: O estudo permite concluir que o banco 
de dados do SINAN apresentou algumas falhas tanto no preenchimento quanto 
na disponibilização dos dados e que pode interferir na agilidade de controle de 
algumas endemias. Também revela que o município de Niterói apresenta baixa 
incidência de casos de zoonoses na cidade, especialmente comparado a outros 
municípios do país. 
Palavras-chave: vigilância epidemiológica, zoonoses, doenças de notificação 
compulsória.

Epidemiological Characteristics of  Zoonoses of  Compulsory Notifical 
from 2003 to 2013 in the Municipality of  Niteroi - RJ

ABSTRACT
Objective: Zoonoses have been a major challenge for Public Health. The 
objective of  the study is to evaluate the epidemiological characteristics such as 
the magnitude of  the zoonoses, the socio-demographic characteristics and the 
evolution of  the diseases. Methods: The study is an epidemiological analysis of  
the zoonoses that occurred in a county of  the state of  Rio de Janeiro / Brazil, 
from 2003 to 2013, through data collected by SINAN (Sistema de Informação 
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de Agravo e Notificação). Results: The results showed a higher occurrence 
of  dengue and leptospirosis at the place and period studied and, on the other 
hand, the low frequency of  cases of  accidents by venomous animals, Chagas 
disease, Schistosomiasis, Spotted fever, American Cutaneous Leishmaniasis and 
Malaria, In addition to absence of  occurrence in botulism, carbuncle, cholera, 
visceral leishmaniasis, plague, yellow fever, Nile fever, human rabies, typhoid 
fever, hantavirosis and tetanus. It is also found that men, young adults and skin 
color/race white are most affected by most zoonoses. Worth highlighting a large 
number of  record ignored, especially in skin color / race items. Conclusion: 
The study allows to conclude that the SINAN database presented some flaws 
both in filling in and availability of  the data and that may interfere in the agility 
of  control of  some endemics. It also shows that the county of  Niterói has a low 
incidence of  zoonosis in the city, especially compared to other counties in the 
country.
Keywords: epidemiological surveillance, zoonosis, disease notification.
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 INTRODUÇÃO
 As zoonoses são definidas como doen-
ças que ocorrem no homem por meio do contato 
com animais1. Desde a.C. há registros da existên-
cia de algumas zoonoses, como descrito na Bíblia 
e também observado em escavações realizadas na 
Europa referentes ao período Neolítico e Medie-
val2. 
 Ainda hoje, as zoonoses têm sido um gran-
de desafio para a Saúde Pública, pois apesar do 
avanço ocorrido nos estudos da área, tanto em re-
lação ao tratamento e prevenção das zoonoses no 
homem e nos animais quanto nos ciclos dos para-
sitas e das diversas formas de controle,observa-se 
uma oscilação na ocorrência desses agravos pelo 
mundo3.
 A OMS tem como objetivo desenvolver 
ao máximo possível o nível de saúde de todos os 
povos, e uma das suas ações é efetuar o monito-
ramento das zoonoses pelo mundo, assim como 
divulgar as recomendações de tratamentos e con-
troles.
 O Brasil é um dos países-membro da 
OMS e coopera com as informações referentes à 
saúde pública. Com isso, o Ministério de Saúde do 
país criou um Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN),com o objetivo de uni-
versalizar as notificações e controlar com maior 
rapidez os agravos que requerem pronta interven-
ção, como ocorre com muitas zoonoses.
 As doenças de notificação compulsória 
são inseridas num banco de dados, o SINAN, que 
administra todas as informações referentes a saú-
de, como indicadores de saúde, assistência à saú-
de, informações epidemiológicas e de morbidade, 
informações sobre a rede de assistência à saúde, 
estatísticas vitais, informações demográficas e so-
cioeconômicas.
 Hoje as zoonoses de notificação compul-
sória no Brasil são: Acidentes por animais peço-
nhentos, botulismo, carbúnculo, Dengue, Doença 
de Chagas, Esquistossomose Mansônica, Febre 
amarela, Febre do Nilo, Febre Maculosa, Febre 
Tifoide, Hantavirose Leishmaniose Tegumentar 
Americana, Leishmaniose Visceral, Leptospirose, 
Malária, Peste, Raiva e Tétano.
 Através do SINAN, foi possível desenvol-
ver este estudo que, em linhas gerais, consiste em 
conhecer as características epidemiológicas das 
zoonoses no município de Niterói, localizado no 
estado do Rio de Janeiro/Brasil.

 MÉTODOS
 O estudo é de cunho quantitativo, sendo 
caracterizado como uma pesquisa epidemiológica 
não experimental, transversal, retrospectivo e de 
caráter descritivo. Os dados foram coletados no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN), que se caracteriza por um sistema de 
doenças com notificação compulsória, disponível 
no site do Ministério da Saúde (http://dtr2004.
saude.gov.br/sinanweb/, visualizado 31/08/2014 
as 19:28h), e armazenado em base onlineTabnet 
(Tabulação de dados Epidemiológicos). O estu-
do abrange o período de investigação de 2003 a 
2013 e se debruça exclusivamente nos dados do 
município de Niterói, localizado no estado do Rio 
de Janeiro/Brasil. Os dados das zoonoses estão 
registrados no SINAN após resultado da análise 
de exames laboratoriais dos casos suspeitos pelos 
laboratórios locais e de referência estadual.
 O local do estudo foi a cidade de Nite-
rói possui mais de 133.916 quilômetros quadra-
do (km²) e está localizado na região Sudeste, com 
proximidade da capital (Rio de Janeiro), cerca de 
15km. É cercado pela Baia de Guanabara e consi-
derada região de Mata Atlântica. Seu clima tropical 
apresenta temperatura média de 24 graus Celsius 
(ºC), chegando a atingir 42ºC de máxima e 15ºC 
de mínima, quer dizer, possui verão bem inten-
so e inverno moderado. Segundo o IBGE (2014), 
Niterói possui mais de 487.562 mil habitantes e a 
renda per capita é de R$ 2.000,29.
 A amostra foi definida de acordo com os 
dados obtidos no SINAN web (http://dtr2004.
saude.gov.br/sinanweb/, visualizado 31/08/2014 
as 19:28h). Foram obtidas as notificações no mu-
nicípio de Niterói, no período de 2003 a 2013, que 
resultaram em 20.963 notificações.
 Para a obtenção dos dados de notificação 
foi acessado o site do SINAN, o setor de Tabu-
lação de Dados. Este setor permite a seleção dos 
anos de ocorrência, que são divididos em 2 tem-
pos: agravos de 2001 a 2006 e agravos a partir de 
2007.
 Após selecionar o ano, o sistema permite 
que seja selecionado o agravo a ser estudado. E 
ao selecionar o agravo é aberta nova janela que 
permite fazer a pesquisa através de diversas vari-
áveis como: ano de incidência, mês de incidência, 
UF de incidência, região metropolitana notificada 
entre diversas outras.
 As zoonoses foram estudadas segundo as 
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seguintes variáveis sócio demográficas:
 • Sexo: Masculino, feminino e ignorado.
 • Faixa etária:  de 0 a 1 ano; de 1 a cinco 
anos; de cinco a 10 anos; de 10 a 15 anos; de 15 a 
20 anos, de 20 a 40 anos; de 40 a 60 anos, de 60 a 
64 anos, de 65 a 70 anos, de 70 a 80 anos; acima 
de 80 anos e ignorado.
 • Raça/cor de pele: branca, preta, amarela, 
parda, indígena e ignorado.

 Além das variáveis sócio demográfica, 
também foi usada a variável evolução do caso: se 
houve óbito, cura ou ignorado.

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa sob parecer 695.454.
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO
 A tabela 1 mostra o número absoluto de 
casos de zoonoses de notificação compulsória 
que ocorreu na população de Niterói/RJ/Brasil 
no período de 2003 a 2013. Constatou-se que a 
dengue se destaca entre as demais.
 O gráfico 1 abaixo mostra o número de 
casos de zoonoses por animais peçonhentos ao 
longo dos anos estudados no municipio de Nite-
rói.

Zoonoses Nº de Casos notificados
Acidentes por animais peçonhentos 29
Dengue 20.749
Doença de Chagas 1
Esquistossomose 23
Febre Maculosa 1
Leptospirose 151
LTA 1
Malária 8
Total 20.963

Tabela 1. Zoonoses de notificação compulsória no município de Niterói/Rio de Janeiro/Brasil no período de 2003-2013.

Fonte: Almeida (2015)

Fonte: Almeida (2015)
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 O município de Niterói é um município 
quase totalmente urbanizado, com um pouco de 
vegetação de mata atlântica. No ano de 2006 foi 
observado um pico na frequência de acidentes 
por animais peçonhentos e nos anos de 2012 
e 2013. Este evento talvez possa ser justificado 
pela migração da população para essas regiões de 
mata atlântica, ou aumento de atividades de lazer 
nestes locais ou até atividades laborais (constru-
ções).
 Também foi possível verificar no estudo 
que a maior ocorrência de acidentes por animais 
peçonhentos ocorreu no sexo masculino com 
90%, tal qual encontrado por Amaral em sua 
pesquisa sobre pacientes atendidos no hospital 
de clinica da UFMG que sofreram acidentes com 
animais peçonhentos, onde dos 63 casos estuda-
dos 68% eram do sexo masculino. Talvez essa 
ocorrência maior no sexo masculino pode ser 
justificada pelo fator laboral ou pelo lazer.
 Observou-se que a faixa etária de 20 a 
39 anos prevalece (43%), seguida pela de 40 a 59 
anos (29%) e que as pessoas de raça/cor de pele 
branca (66%) também são as mais acometidas. 
Também pode-se observar uma frequência gran-

de do não preenchimento no banco de dados, 
deste item (24%) que ou não foram preenchidos 
por não constar na ficha de atendimento ou não 
foi informado estando a ficha incompleta.
 Em relação à evolução da doença causada 
por animais peçonhentos, constatou-se que pra-
ticamente não há registro no SINAN desta vari-
ável, já que este item foi preenchido, no banco 
de dados do SINAN, como ignorado em todos 
os anos estudados, ou seja, houve uma falha no 
registro da informação no sistema ou o paciente 
não retornou à unidade de saúde para acompa-
nhamento do quadro clínico. Entre 2003-2013, 
dos 29 casos notificados, apenas um caso foi re-
gistrado no SINAN como curado.
 Em contrapartida, Amaral relata em seu 
estudo com 63 pacientes que forma acometidos 
por acidentes com ofidios, que 8 pacientes vie-
ram a falecer em decorrencia da IRA (insuficiên-
cia renal aguda).

 • Dengue
 O gráfico 2 mostra que de 2003 a 2013 
houve grande ocorrência de dengue em todos os 
anos estudados.

Gráfico 2. Frequência de casos de Dengue nos anos de 2003 a 2013, Niterói/RJ/Brasil
Fonte: Almeida, 2015.

 Daher et al.8 relatam que o número de ca-
sos de dengue vem aumentando a cada ano, prin-
cipalmente na época do verão e estações chuvo-
sas. Este mesmo autor relata que no município do 
Rio de Janeiro, houve dois picos endêmicos: ano 
de 2002 e 2008. Esta constatação coincide com 
a grande frequência de casos no ano de 2008 na 
cidade de Niterói, revelando a magnitude do pro-
blema no Estado do Rio de Janeiro e talvez no 
país. 

 Também foi observado maior ocorrência 
de Dengue entre as mulheres (55%), em compa-
ração aos homens (45%). A maior prevalência fe-
minina também é verificada por Condino9 numa 
pesquisa realizada numa cidade do estado de São 
Paulo entre os anos de 2001 e 2002.
 O estudo identificou  que a idade mais 
atingida no período da pesquisa está na faixa etá-
ria de 20 a 30 anos (36%), seguidos pelos de 40 
a 59 anos (25%). E que a cor de pele de maior 
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ocorrência foi a cor branca (43%), sendo que o 
preenchimento, no banco de dados do SINAN,  
deste item foi ignorado por 40% dos pacientes.
 Daher et al.8 relata que a faixa etária mais 
atingida pela dengue é de 15 a 49 anos, parcela 
ativa da população, que se movimenta mais dentro 
do Município do Rio de Janeiro, portanto mais ex-
posta à doença. Similarmente, Condino9 também 
observou a ocorrência de casos em todos os inter-
valos de idade, com concentração nas faixas etá-
rias entre 20 a 29 anos e 30 a 39 anos, em ambos 
os sexos.
 Em relação a evolução dos casos de Den-
gue, novamente observa-se um alto índice de no-
tificação em que o preenchimento deste item, no 
bamdo de dados do SINAN, foi ignorado. Mas 
foi possível observar que do total de 27.480 casos 
notificados de dengue entre 2003 a 2013, apenas 5 
casos chegaram a óbito.

 • Doença de Chagas
 Em relação à Doença de Chagas, ao lon-
go dos anos estudados, foi identificado apenas um 
caso no município de Niterói, ocorrido no ano de 
2005, onde o indivíduo acometido era do sexo 
masculino. Este paciente estava na faixa etária en-
tre 20 a 39 anos e de cor de pele/raça branca. A 
evolução da doença não foi registrado, constando 
o item como ignorado. O município de Niterói se 
enquadra na ocorrência da Doença de Chagas em 
grandes cidades.
 Vitorino10 descreve que os estados do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Para-
ná, Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Ceará e Rio 
Grande do Norte se destacam no país em relação 
à prevalência da doença, mas com baixa escala. A 
doença parece estar em expansão no país em vir-
tude da migração nordestina para os estados do 
sul e sudeste do país e por receptividade ecológica 
(presença do planorbídeo), condições precárias de 
saneamento e baixo nível socioeconômico.

 • Esquistossomose
 Já a Esquistossomose, ainda com baixa 
frequência, verificou-se maior ocorrência da do-
ença: 8 casos em 2003, 4 casos em 2004, 7 em 
2005, 3 em 2006 e 3 casos no ano de 2009 (gráfico 
12). Nos últimos anos não foi verificada a notifi-
cação pela doença, talvez pelo maior controle do 
município. 

 Apesar disso, a presença de indivíduos 
portando ovos de S. mansoni e a ocorrência de 
duas espécies hospedeiras naturais demonstram a 
necessidade de estudos epidemiológicos periódi-
cos nesse município, assim como frequente vigi-
lância do problema.
 Medeiros, Cruz e Fernandez11 relatam a 
presença de moluscos hospedeiros em algumas 
coleções hídricas existentes na cidade de Niterói, 
em bairros não totalmente urbanizados (Cafubá, 
Engenho do Mato, Jacaré e Várzea das Moças), 
o que incita uma preocupação quanto à possível 
ocorrência de novos focos de esquistossomose, 
uma vez que muitos córregos da cidade recebem 
a água de esgotos não tratados.
 Em relação a sexo é possível verificar 
a maior frequência da doença entre os homens 
(72%) e em indivíduos adultos entre 20 a 39 anos 
seguidos de adultos entre 40 a 59 anos, tal qual 
encontrado por Santos12. 
 Santos12 em pesquisa com pacientes com 
mielorradiculopatia esquistossomótica em 3 hos-
pitais da cidade de Belo Horizonte, também en-
controu predominância masculina nos 56 pacien-
tes estudados. 
 Verificou-se que a maioria dos registros 
referentes ao item cor de pele/raça foram  igno-
rados no preenchimento do banco de dados do 
SINAN.
 No que se refere à evolução da esquis-
tossomose nos pacientes, verificou-se ausência 
de registro deste item no sistema de informação. 
Constatou-se apenas o registro de 3 casos no ano 
de 2009 e foi preenchido como ignorado. Vale res-
saltar que apenas em 2007 foi incluído este item 
no cadastro do SINAN da doença. 
 
 • Febre Maculosa
 Entre os anos de 2003 a 2013 foi identifi-
cado apenas uma ocorrência, em 2009, de Febre 
Maculosa na cidade de Niterói. O indivíduo aco-
metido era do sexo feminino e com idade entre 20 
a 39 anos. A identificação da raça não foi preen-
chida e o indivíduo foi a óbito.
 Lemos, Rozental e Villela13 descrevem um 
relato de caso de febre maculosa brasileira numa 
paciente adulta, previamente saudável, que evo-
luiu para o óbito no ano de 2000. Relatam tam-
bém que desde janeiro de 2001mais nove casos 
fatais ocorreram no município de Nova Iguaçu/
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Rio de Janeiro, sem diagnóstico confirmado.
 
 • Leptospirose

 O gráfico 3 mostra a frequência da doença 
nos anos de 2003-2013, com presença da Leptos-
pirose em quase todos os anos, exceto em 2007.

Gráfico 3. Frequência de casos de Leptospirose nos anos de 2003-2013, Niterói/RJ/Brasil
Fonte: Almeida, 2015

 Carvalho et al.14 relatam a internação de 
23 pacientes com leptospirose, que apresentaram 
comprometimento pulmonar, no Hospital Uni-
versitário Antônio Pedro da UFF, na cidade de 
Niterói, com hemoptise e hemoptoicos.
 Oliveira et al.15 discutem a evolução da 
leptospirose no Município do Rio de Janeiro, no 
período de 1996 a 2009, e concluíram que a plu-
viometria é considerada extremamente relevante 
no aparecimento de casos de leptospirose. Contu-
do, este não é o único fator determinante para o 
aumento do número de casos da doença. Outros 
fatores também influenciam nessa dinâmica, tais 
como: fatores socioeconômicos e do saneamento.
No que diz respeito à distribuição da doença por 
sexo dos pacientes, verifica-se maior frequência 
de notificações no sexo masculino (72%) e na fai-
xa etária entre 20 a 39 anos, seguidos pelos adultos 
entre 40 a 59 anos e de raça/ cor de pele branca, 
seguidas de parda, preta e amarela.
 Figueiredo et al16 também relataram em 
pesquisa realizada em Belo Horizonte (região vi-
zinha do estado do Rio de Janeiro) que a doença 
também prevaleceu (89,5%) entre pacientes do 
sexo masculino, porém com maior variação na fai-
xa etária dos pacientes mineiros acometidos pela 
doença, que  variou de 2 a 89 anos, com maior 
prevalência (73,7%) entre os de 10 anos a 40 anos.
Apesar de grande quantidade de notificações em 
que a evolução da doença foi preenchido como 

ignorado, observa-se um alto número de óbitos 
(22). Levando em consideração que o total de 
ocorrência da doença em 10 anos foi de 151 casos 
de leptospirose, 22 óbitos representam quase 15% 
dos pacientes acometidos e que foram a óbito.

 • LTA - Leishmaniose Tegumentar 
Americana
 Verificou-se apenas um caso de LTA no 
período estudado, em 2006. O individuo acome-
tido era do sexo feminino, da faixa etária de 20 a 
39 anos e de cor de pele/raça parda. Não houve 
informação quanto à evolução da doença do caso.
 Silveira et al.17 descrevem que entre os 955 
pacientes do sul do país com diagnóstico labo-
ratorial positivo para LTA, 74 (7,7%) apresenta-
vam comprometimento nasobucofaríngeo. A ida-
de destes pacientes variou de 17 a 87 anos e 44 
(59,5%) deles eram do sexo masculino.
 Martins et al.18 em seu estudo relata a inci-
dência da LTA no Brasil de 2007 a 2012. 
 “No Brasil, no período de 2007 a 2012, foram 
registrados em média 23.500 casos de LTA por ano, es-
tando distribuída por todo território brasileiro. No Rio 
de Janeiro, a LTA é causada por Leishmania (Viannia) 
braziliensis, cuja transmissão depende da adaptação do 
vetor Lutzomyia intermedia ao ambiente domiciliar e peri-
domiciliar. Nestas áreas do Rio de Janeiro, a Leishmanio-
se Tegumentar é tradicionalmente considerada endêmica” 
(Martins et al, 2015, p. 3).
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 • Malária
 Em relação ao número de casos de Malá-
ria, houve notificação de 1 caso em 2005, 3 casos 

em 2006 e após 5 anos sem notificação houve o 
aparecimento de 2 casos em 2011 e 2 casos em 
2012 (Gráfico 4).

Gráfico 4. Número de casos de malária entre 2003 a 2013, Niterói/RJ/Brasil

Fonte: Almeida, 2015.

 Na Espanha, Bueno Mari e Jimenez 
Peydro19 comentam que a malária foi erradicada 
oficialmente em 1964. No entanto, atualmente 
centenas de casos importados são relatados anu-
almente no país. Neste sentido, o estudo do ve-
tor há de ser altamente significativo para inferir 
cenários de transmissão, seja esporádico ou tipo 
regular. Embora o nível sócio-econômico do país 
não pareça endossar um possível ressurgimen-
to da doença, a curto e médio prazo, a presença 
de populações bem estabelecidas de Anophelese 
Plasmodium gametócitos circulantes entre certa 
percentagem da população humana parece apoiar, 
com crédito suficiente, a necessidade de manuten-
ção do estado de vigilância epidemiológica. Além 
disso, a globalização dos mercados e o processo 
emergente de mudança climáticapode permitir a 
colonização do nosso território por espécies que 
transmitem plasmodiosis humana em regiões tro-
picais e subtropicais do gênero Anopheles. 
 Foi possivel verificar a porcentagem de 
casos de Malária segundo o sexo dos pacientes 
acometidos, com maior ocorrência no sexo mas-
culino (75%), na faixa etária de 20-40 anos e com 
raça/cor de pele branca.
 Ribeiro et al.20 em sua pesquisa em uma 
cidade do Nordeste do Brasil, constatou a ocor-
rência de 129 casos, com maior cometimento no 
sexo masculino e na faixa etária de 20 a 29 anos. 
 Os dados da evolução da doença sobre 
Malária não constam no banco de dados do SI-

NAN.
 Miguel et al.21 afirma que atualmente o 
estado do Rio de Janeiro não é considerado um 
estado endêmico, apesar de no início do século 
XX vários municípios eram endêmicos, porém a 
endemia foi considerada interrompida em 1968. 
Destarte ainda há casos esporádicos reportados.
 
 CONCLUSÃO
 O estudo permite concluir que o banco de 
dados do SINAN apresentou algumas falhas tan-
to no preenchimento (provavelmente o SINAN 
seja alimentado com fichas incompletas), no qual 
pode apresentar uma realidade distorcida, quanto 
na disponibilização dos dados e que pode interfe-
rir na agilidade de controle de algumas endemias 
(há uma demora na divulgação dos dados pelo SI-
NAN. Exemplo disso é o fato de até outubro de 
2014 o SINAN ainda não havia disponibilizado os 
dados de ocorrência de vários agravos ocorridos 
no ano de 2013).
 Também revela que o município de Nite-
rói apresenta baixa incidência de casos de zoono-
ses na cidade, especialmente comparado a outros 
municípios do país. Este cenário pode sugerir a 
eficácia do controle das doenças na cidade, pelo 
fato da localidade não apresentar ambiente favo-
rável à instalação dessas zoonoses, ou ainda em 
decorrência de aspectos sócio culturais.
 Contudo, vale destacar o ressurgimento 
de casos de Malária nos anos de 2011 e 2012, o 
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que se deduz a ocorrência dos casos em zona ru-
ral ou região de mata ou a migração de indivíduos 
doentes e/ou portadores.
 Similar conclusão pode-se ter nos casos de 
acidentes com animais peçonhentos. O aumento 
à exposição dos seres humanos a essas zoonoses 
pode ocorrer pelo fato de que as cidades, devido 
ao crescimento populacional demográfico, aca-
bam se expandindo para a área rural, tendo acesso 
a regiões de matas fechadas e consequentemente 
tendo acesso a animais selvagens, insetos, entre 

outros. 
 Foi observada a maior ocorrência das zo-
onoses entre adultos jovens com idade entre 20 a 
39 anos e no sexo masculino.
 Para finalizar, concluímosque entre as zo-
onoses de maior ocorrência na cidade, a dengue, 
apesar de grande esforço de controle da vigilância 
epidemiológica dos governos municipal, estadual 
e federal, não há respostas eficazes, visto que nos 
últimos anos o número de casos da doença vem 
aumentando.
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Fibroqueratoma Digital Adquirido: Relato 
de Caso
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Gomes1, Murilo Lima de Oliveira Carapeba1, Luiza Vasconcelos Schaffer1, 
Marilda Aparecida Milanês Morgado de Abreu1 

RESUMO
O fibroqueratoma digital adquirido é um raro tumor fibroepitelial de caráter 
benigno que clinicamente se apresenta como um nódulo solitário assintomático 
nos quirodáctilos e pododáctilos. O objetivo deste trabalho é relatar o caso 
clínico de uma paciente com o diagnóstico de fibroqueratoma digital adquirido 
no quarto quirodáctilo direito submetido à exérese cirúrgica com resolução 
completa do quadro.
Palavras-chave: fibroqueratoma digital adquirido, tumores, caso clínico. 

Acquired Digital Fibrokeratoma: A Case Report

ABSTRACT
The acquired digital fibrokeratoma is a rare benign fibroepithelial tumor that 
clinically presents as an asymptomatic solitary nodule in fingers and toes. The 
aim of  this study is to report the clinical case of  a patient diagnosed with 
acquired digital fibrokeratoma in the fourth right pododactyl submitted to 
surgical excision with complete resolution of  the condition.
Keywords: acquired digital fibrokeratoma, tumors, case report.
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 INTRODUÇÃO 
 O fibroqueratoma digital adquirido (FDA) 
é um tumor benigno e raro de epiderme que cos-
tuma se apresentar como uma lesão nodular po-
lipoide única e assintomática nas extremidades de 
quirodáctilos e pododáctilos1. Sua etiologia é des-
conhecida, porém o trauma é identificado como o 
principal fator que contribui para seu aparecimen-
to2.
 O objetivo deste trabalho é relatar um 
caso clínico de FDA e revisar, sucintamente, os 
principais achados da literatura sobre o tema. 

 RELATO DE CASO
 Paciente do sexo feminino, 48 anos, negra, 
do lar, natural e procedente de Presidente Pruden-
te, relata surgimento de lesão assintomática em 

borda lateral ungueal do quarto pododáctilo do pé 
direito há 4 anos. Não relata trauma local prévio. 
 Ao exame físico observou-se a lesão no-
dular de 2 cm,  exofítica, com aspecto de cone, 
firme, acastanhada, associada a distrofia da matriz 
ungueal (Figura 1). História médica pregressa sem 
particularidades. Não fazia uso de medicação sis-
têmica. 
 A paciente foi submetida à procedimento 
de exérese cirúrgica da lesão. Os achados histo-
patológicos evidenciaram hiperceratose, acantose 
irregular e alongamento e espessamento das cris-
tas epidérmicas e derme com proliferação de fi-
broblastos em padrão de distribuição estoriforme 
e alguns capilares ectasiados. (Figura 2). 
 O diagnóstico clínico e histopatológico 
estabelecido foi fibroqueratoma digital adquirido.

Figura 1. Lesão nodular exofítica associada à distrofia da matriz ungueal na borda lateral ungueal do quarto pododáctilo 
direito

Figura 2. Fotomicroscopia da pele. (A) Hiperceratose, acantose irregular e alongamento e espessamento das cristas epidér-
micas (Hematoxilina-eosina, aumento de 40x). (B) Detalhe da acantose irregular e alongamento e espessamento das cristas 
epidérmicas e presença de capilares ectasiados na derme (Hematoxilina-eosina, aumento de 200x). (C) Derme apresentando 
proliferação de fibroblastos com padrão de distribuição estoriforme e alguns capilares ectasiados (Hematoxilina-eosina, au-
mento de 400x)
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 DISCUSSÃO 
 Os tumores acrais mais prevalentes, de 
forma geral, podem ser classificados de acordo 
com a idade de aparecimento: em recém-nascidos 
e crianças são descritos, principalmente, os tumo-
res fibrosos digitais recorrentes; na adolescência 
estão presentes os fibromas periungueais da es-
clerose tuberosa; e nos adultos seriam os fibro-
queratomas digitais adquiridos (FDA)3.
 Em um recente estudo retrospectivo de 
124 casos, Tsai et al. (2017) constataram que há 
maior incidência do FDA em homens (2:1), com 
idade média de 42 anos, e todas as lesões eram 
solitárias. Apenas 16% dos pacientes tiveram sin-
tomas e apenas 10% tiveram história de trauma. 
Das lesões, 24% situavam-se em áreas não digitais 
e a taxa de recorrência geral foi de 4%4.
 O tamanho do FDA, geralmente, é me-
nor que 1 cm em diâmetro, mas o mesmo pode 
crescer para tamanhos consideráveis e causar li-
mitação funcional importante. Esta lesão não 
apresenta tendência à cura espontânea, portanto, 
a excisão cirúrgica é o tratamento definitivo5.
 Kint et al. (1985) descreveram 3 tipos de 
FDA por características clínicas e histopatológi-
cas: o tipo I é o mais comum e consiste em um 
feixe conjuntivo vascular coberto por hiperquera-
tose e acantose com feixes grossos de colágeno, 
próximos e dispostos em paralelo ao eixo verti-
cal, contínuo com o tecido conjuntivo subjacen-
te normal e misturado com fibroblastos, além de 
fibras elásticas distribuídas por uma rede vascular 
abundante; o tipo II é caracterizado por fibro-
blastos entrepostos ao eixo vertical do tumor e 
redução das fibras elásticas; o tipo III se diferen-
cia do tipo II pela baixa quantidade de células, 
vasos, fibras de colágeno e presença de material 
mucoso2.
 A fisiopatologia do FDA é desconhecida, 
mas, em geral, o trauma é um fator predisponente, 

especialmente nos dígitos. Sugere-se que o FDA 
resulte de uma neoformação do colágeno produ-
zido por fibroblastos, já que o tumor é composto 
de fibras mais densas, maior quantidade de capila-
res e de fibroblastos, além de fibras elásticas mais 
grossas quando comparado a derme da pele nor-
mal circundante2. 
 O fator XIIIa, também encontrado em 
tumores fibrovasculares, também foi detectado 
no FDA, portanto este fator poderia desempe-
nhar um papel importante na patogênese desses 
tumores6. Além disso, os dendrócitos dérmicos 
positivos para o fator XIIIa encontram-se aumen-
tados no FDA por coloração imuno-histoquímica 
e sugere-se que essas células estão associadas com 
a regulação da síntese de colágeno7. 
 Sezer et al. (2009) sugeriram uma possível 
etiologia infecciosa para o FDA e relataram um 
caso um desenvolvido após um paroníquia estafi-
locócica8.
 Ao exame histopatológico do caso em 
questão observou-se epiderme com acantose e 
hiperqueratose, com espessamento ortoceratóti-
co e discretas fibras de colágeno a nível dérmico, 
as quais estão dispostas na direção do eixo verti-
cal da lesão, mantendo continuidade com o tecido 
conjuntivo subjacente. 
 O diagnóstico diferencial clínico e histo-
lógico se faz com o tumor de Koenen, dígitos su-
pranumerários, granuloma piogênico, corno cutâ-
neo, poroma écrino, fibroma mole, neurofibroma 
e verruga vulgar.  
 Conclui-se com este relato de caso que 
o tratamento definitivo através de exérese cirúr-
gica se mostra como o método de escolha para 
quadros de FDA. Além disso, novos estudos são 
necessários para o melhor entendimento da fi-
siopatologia desta rara condição que pode cursar 
com comprometimento estético e funcional im-
portante do dedo acometido. 
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Parkinson: A Disfunção Neurológica do 
Século XXI. Uma Revisão da Literatura

Mateus Ferreira de Siqueira e Silva1, Tiago Resende Telles1, Nathalia 
Cardoso Vieira1, Ana Carolina Neller Finta1, Lucas Barandas Souza1, 
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RESUMO
A doença de Parkinson (DP) é considerada por muitos pesquisadores uma 
enfermidade neurodegenerativa crônica e progressiva com prevalência de 100 a 
150 casos por 100.000 habitantes. Convencionalmente, a história da DP começa 
em 1817 com a publicação feita por James Parkinson, visto que o sistema nervoso 
é o sistema biológico mais acometido com o processo de envelhecimento. 
O estudo objetivou caracterizar os tipos de tremores, com enfase na doença 
de Parkinson, além de, avaliar as etiologias, diagnósticos e  tratamentos para 
a mesma. A disfunção considerada idiopática apesar de propostas etiológicas 
para tal como heranças genéticas e apresentar uma alteração na produção da 
dopamina. Manifesta-se por uma síndrome extrapiramidal marcada por sinais 
como o tremor, rigidez, bradicinesia, acinesia e postura característica. O 
diagnóstico da Doença de Parkinson, não pode ser puramente clínico, devendo 
considerar, a possibilidade de exames complementares (SPECT, ultrassonografia 
transcraniana e ressonância magnética) além de  terapia dopaminérgica. Por 
fim, o tratamento para DP baseia-se no farmacológico, cirúrgico, fisioterápico, 
dentre outros.
Palavras-chave: parkinson, doença neurodegenerativa, tremor.

Parkinson’s: The Neurological Dysfunction of  the 21st Century. A Review 
of  the Literature

ABSTRACT
Parkinson’s disease (PD) is considered by many researchers to be a chronic 
and progressive neurodegenerative disease with a prevalence of  100 to 150 
cases per 100,000 inhabitants. Conventionally, the history of  PD begins in 
1817 with the publication made by James Parkinson, since the system Nervous 
system is the biological system most affected by the aging process. The aim 
of  this study was to characterize the types of  tremors, with an emphasis on 
Parkinson’s disease, besides evaluating the etiologies, diagnoses and treatments 
for it. The dysfunction considered idiopathic despite etiological proposals for 
such as genetic inheritances and present a change in dopamine production. It 
is manifested by an extrapyramidal syndrome marked by signs such as tremor, 
stiffness, bradykinesia, akinesia and characteristic posture. The diagnosis of  
Parkinson’s disease can not be purely clinical, considering the possibility of  
complementary exams (SPECT, transcranial ultrasonography and magnetic 
resonance imaging) in addition to dopaminergic therapy. Finally, the treatment 
for PD is based on the pharmacological, surgical, physiotherapeutic, among 
others.
Keywords: parkinson’s, neurodegenerative disease, tremor. Correspondência
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 INTRODUÇÃO
 Tremor é uma manifestação clínica carac-
terizada por oscilação involuntária e rítmica de 
uma parte do corpo decorrente de contrações de 
músculos antagonistas e podem ser síncronas ou 
alternantes1,2. O tremor pode ser classificado de 
diversas maneiras. Por etiologia, fenomenologia, 
freqüência e localização. Segundo a fenomenolo-
gia ou, mais exatamente, segundo as circunstân-
cias em que se manifesta podemos ter tremores de 
ação e tremores de repouso. Buscamos ao longo 
do artigo a melhor caracterização de cada tipo de 
tremores e seus diferentes tratamentos, visto que 
a doença de Parkinson é uma degeneração de alto 
índice no século XXI.
 O Parkinsonismo é uma síndrome clínica 
definida como uma doença que se caracteriza por 
diminuição da neurotransmissão dopaminérgica 
nos gânglios da base, associado a definição de um 
distúrbio neurológico progressivo, caracterizado 
principalmente pela degeneração das células neu-
ronais da camada ventral da parte compacta da 
substância negra e do lócus ceruleus ou cerúleo. O 
que resulta na diminuição da produção de dopa-
mina, com produção de um conjunto de sintomas 
caracterizados principalmente por distúrbios mo-
tores3. O estudo de diversas etiologias em comum 
a esta síndrome tornou mais complexo o diagnós-
tico diferencial, sendo assim, exige-se mais aten-
ção para a definição dos conceitos de parkinsonis-
mo.  Esta síndrome pode ser classificada em: (a)
parkinsonismo primário ou doença de Parkinson 
(DP), (b)secundário, (c) parkinson plus ou atípico 
e (d)hetero-degenerativas4,5. 
 Dentre as disfunções que acometem o sis-
tema nervoso central a DP apresenta grande im-
portância, pois é uma comum doença do sistema 
neurológico, com prevalência na população em 
média de 100 a 150 casos por 100.000 habitantes4. 
A fase inicial da doença ocorre aproximadamente 
de 55 a 60 anos de idade, com acometimento em 
ambos os gêneros e em diferentes raças6, sendo 
mais comum em homens com uma razão de 3:2 
em relação as mulheres. 
 Sabe-se que o sistema nervoso é o siste-
ma biológico mais comprometido com o proces-
so de envelhecimento, pois é o responsável pelo 
processamento de informações que visam manter 
a interação do indivíduo com o ambiente, e suas 
alterações tendem a causar uma diminuição da 
força e uma marcha mais lenta com diminuição 

de movimentos associados, reflexos profundos, 
hiporresponsividade e alterações de sensibilidade 
associadas às modificações nos níveis anatômicos 
macroscópico, celulares e moleculares do sistema 
nervoso7. Sendo assim ao aparecerem os primei-
ros sintomas da DP, a substância negra já perdeu 
cerca de 60% dos neurônios dopaminérgicos e o 
conteúdo de dopamina no estriado está aproxi-
madamente 80% abaixo do normal8. A idade de 
início é em média de 55 anos, sendo mais comum 
em homens.
 Há casos que em fases de evolução rápida 
ou tempo prolongado da doença podem apresen-
tar alterações cognitivas graves, e caracterizar um 
quadro demencial secundário9. 
 Sendo assim, embora venham sendo de-
senvolvidos muitos estudos a respeito da Doen-
ça de Parkinson (DP), uma afecção degenerativa 
e progressiva do sistema nervoso central, ainda é 
considerada idiopática apesar de propostas etio-
lógicas para tal como heranças genéticas, níveis 
elevados de estresse, e ainda a exposição do indi-
víduo a toxicidade e infecção de determinado ma-
terial a DP ainda é bastante complexa e o estudo 
da compreensão desta doença é bastante enrique-
cedora, motivo esse que o estudo se justifica.
 Segundos Patricia Maria, estudos desen-
volvidos a respeito de cargas genéticas relaciona-
das à DP, poderão ser biomarcadores para uma 
provável etiologia da doença, e até mesmo a hipó-
tese de suscetibilidade a desenvolver tal afecção. 
 Dessa forma, pesquisadores argumentam 
que:
 [...] alterações mais frequentemente encontradas 
estão nos genes PARK2, nas formas com herança au-
tossômica recessiva, e PARK8, nas formas com herança 
autossômica dominante. Mutações no gene PARK2 estão 
predominantemente relacionadas à DP de início precoce 
(com início antes dos 50 anos), enquanto as mutações no 
PARK8 foram inicialmente descritas em pacientes com iní-
cio da doença após essa idade10.

 O presente artigo tem como objetivo 
compreender melhor a doença de Parkinson que 
atinge uma alta parcela da população, assim como 
suas características em relação a etiologia, diag-
nóstico, tratamento e distintas maneiras de carac-
terização do tremor.

 MATERIAL E MÉTODO 
 Os estudos para a elaboração deste traba-
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lho foram pesquisados nas bases de dados Pub-
med, Bireme, e Scielo, sem delimitação de data. 
A estratégia de busca foi realizada de acordo com 
base de dados MeSH/Pubmed e incluiu termos 
como Parkinson, Doença neurodegenerativa, Tre-
mor, Tratamento, Diagnóstico
 A seleção dos artigos utilizados nesta re-
visão observou os seguintes critérios de inclusão: 
a) estudos sobre diagnóstico e tratamento para 
doença de Parkinson ; e b) estudos sobre a neuro-
degeneração e o tremor na desordem; e c) artigos 
de revisão que incluíam os critérios “a” e “b” de 
considerável relevância; Os critérios de exclusão 
foram: a) artigos que estudaram o parkinsonismo 
secundário a outras desordens e b) artigos que in-
cluíam estudo isolado de cadáveres ou animais; e 
c) artigos com análiseisolada do mesencéfalo; e d) 
estudo de casos. 
 Estudos encontrados pela revisão da li-
teratura foram analisados por um dos autores 
(JHCL) para determinar se estes satisfaziam todos 
os critérios de elegibilidade.  Estudos incluídos na 
revisão tiveram seus dados extraídos pelo mesmo 
revisor, que estabeleceu eligibilidade.

 DISCUSSÃO
 Quando se aborda diagnóstico diferencial 
dos tremores anormais ou patológicos é comum 
se seguir a classificação fenomenológica de Janko-
vic11.
 
 TREMORES DE REPOUSO
 O tremor de repouso é o que se observa 
quando a parte do corpo em que aparece não se 
encontra sobre o efeito da gravidade e os múscu-
los não estão contraídos, sendo comum na fase 
inicial unilateral ou assimétrico12. Costuma ser en-
contrado na doença de Parkinson, que é um dos 
sinais da tríplice clássica.

 • Tremor Parkinsoniano - Registra-se na 
frequência típica de 3-6 Hz, mais observado nadas 
extremidade de uma ou de ambas as mãos, nos 
lábios, na língua e nos pés. Eletromiograficamente 
é caracterizado por resultar de atividade alternante 
de músculos agonistas e antagonistas. A flexão-
-extensão dos dedos combinada com a adução-
-abdução do polegar produz o clássico tremor em 
“contar dinheiro” ou em “enrolar fumo”13,14.
 • Tremor essencial grave - O tremor pa-
rkinsoniano pode ser também postural e o tremor 

essencial de repouso. O tremor essencial severo, 
condição na qual o movimento anormal é exibi-
do com atenuado aumento na sua amplitude, é o 
exemplo de tremor essencial que pode ocorrer em 
repouso. Não se sabe se esses pacientes têm doen-
ça de Parkinson associada ou se mais tardiamente 
desenvolverão outros sinais parkinsonianos15,16.
 • Tremor rubral - Relaciona-se à proxi-
midade da lesão do núcleo rubro, criando-se esse 
termo inadequado. O tremor é lento (3-5Hz), 
mais intenso com o movimento, mas, pode ser 
observado também em repouso. Costuma estar 
associado com ataxia do tipo cerebelar e oftalmo-
plegia do III nervo, configurando a síndrome de 
Benedikt13,14,15.
 • Tremor tardio - É possível ser visualiza-
do em pacientes em uso crônico de neurolépticos. 
Podendo ser de repouso ou de ação, se agravan-
do com a retirada do neuroléptico e melhorando 
com o emprego de drogas depletoras de dopami-
na, como, por exemplo, a tetrabenazina. Pode vir 
acompanhado de outros movimentos anormais, 
tais como, acatisia, distonia e coreia11,16.
 • Miorritmia - Se assemelha muito com 
o tremor parkinsoniano diferenciando-se, no en-
tanto, pelas seguintes características: é mais lento 
(2-3Hz), é de maior flexão-extensão do que de 
pronação-supinação e não apresenta outros si-
nais parkinsonianos. Alguns autópsias estudadas 
revelaram alterações vasculares ou degenerativas 
no tronco cerebral (principalmente na substância 
negra) e no cerebelo11.

 TREMORES DE AÇÃO
 O tremor de ação aparece quando há 
contração voluntária dos músculos, podendo ser 
subdividido em: postural, cinético, de posição e de 
ação específica e, ainda, isométrico13,17.
 • Tremor postural - É evidenciado quando 
os membros superiores são mantidos estendidos 
na frente do corpo. Costumam desaparecer com 
o relaxamento do referido segmento. Eletromio-
graficamente caracteriza-se por atividade rítmica 
sincrônica dos músculos agonistas e antagonistas. 
Na prática neurológica o exemplo mais comum 
de tremor postural é o tremor essencial, esse que 
é a condição que mais frequentemente se confun-
de com a doença de Parkinson. É um distúrbio 
monossintomático caracterizado por tremor fino, 
rápido, na frequência de 5-7 Hz. Há certa melhora 
com a ingestão de bebidas alcoólicas e com dro-
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gas betabloqueadoras, assim como com primido-
na15,14,18,19.
 • Tremor cinético - Ocorre principalmen-
te durante a realização de determinado ato motor. 
Pode ser inicial, dinâmico ou final quando surge, 
respectivamente, no início, no curso ou no final 
do ato motor. Está intrinsicamente associado com 
lesões ou doenças do cerebelo16,18. A frequência é 
de 3-4 Hz. O termo”titubeio” refere-se a oscilação 
rítmica da cabeça ou do tronco, presumivelmente 
causado por hipotonia dos músculos axiais13.
 • Tremor de posição específica - Quando 
o tremor ocorre em certas posturas como, por 
exemplo, com a xícara ou com copo próximo da 
boca, ou quando na posição bípede17,19,20.
 • Tremor de ação específica - Quando o 
tremor ocorre em certas tarefas, como por exem-
plo, ao escrever (tremor da escrita primário), ao 
falar ou ao cantar (tremor vocal)17,19,20,21.
 • Tremor isométrico - Aparece durante a 
contração muscular voluntária mantida contra de-
terminado objeto fixo20.
 
 SINAIS E SINTOMAS
 A doença de parkinson é uma afecção 
crônica e progressiva do sistema nervoso21, carac-
terizada por uma variação fenotípica importante, 
manifestando-se por uma síndrome extrapirami-
dal marcada por tremor, rigidez, lentificação dos 
movimentos (bradicinesia), dificuldade para ini-
ciar os movimentos (acinesia) e padrão postural 
de flexão de tronco22.
 A DP acomete principalmente o sistema 
motor, porém manifestações não motoras como 
distúrbios do sistema nervoso autônomo, altera-
ções do sono, de memória e depressão, também 
podem ocorrer23.
 O tremor em repouso das mãos aumenta 
com o andar e pode ser um sinal precoce quando 
os outros sinais ainda não estão presentes, poden-
do ser agravado pelo estresse. Congelamento é a 
incapacidade transitória de executar movimentos 
ativos (bloqueio motor) ocorre subitamente du-
rante alguns segundos. Atinge mais frequente-
mente as pernas ao andar, podendo envolver a 
abertura das pálpebras, a fala (palilalia) e a escri-
ta21.
 A marcha desenvolve-se a pequenos pas-
sos, às vezes arrastando os pés e, como já mencio-
nado, há perda dos movimentos associados dos 
membros superiores (rotação em bloco), hesita-

ções no seu início, interrupções e aceleração invo-
luntária23.

 DIAGNÓSTICO
 Evidentemente, o diagnóstico da Doença 
de Parkinson, apesar de se pensar em facilidade 
pelas características apresentadas, não pode ser 
puramente clínico, devendo considerar, a possibi-
lidade de exames complementares para a precisão 
diagnóstica, bem como para diagnósticos diferen-
ciais.
 Na fase clínica, para o diagnóstico de DP 
deve se atentar a especular outros sinais além dos 
tremores (bem como suas características e intensi-
dade), como rigidez muscular, bradicinesia, distúr-
bios da marcha, instabilidade da postura, e assim, 
se duas ou mais desses sinais serem apresentados 
pelo paciente, a hipótese diagnóstica já estará su-
gestiva para Doença de Parkinson24.
 Como o diagnóstico não apresenta exa-
mes patognomonicos e os sintomas se desenro-
lam ao longo  do tempo muitas vezes é necessá-
rio iniciar terapia dopaminérgica empírica, onde é 
induzido no paciente exatamente o que suspeita 
estar em défcit no seu funcionamento nervoso, a 
dopamina. Assim, se logo que administrado doses 
dopaminérgicas no paciente, este apresentar me-
lhoras concomitantes do tremor, e principalmen-
te da dradicinesia  de repouso, o diagnóstico para 
DP estará mais próximo. 
 Estudos realizados mostraram a eficiên-
cia do SPECT (tomografia computadorizada por 
emissão de fóton único) em exames de imagens 
relacionados à sensibilidade e especificidade de 
transportadores dopaminérgicos a DP, apresen-
tando a relação da baixa densidade desses trans-
portadores em portadores de DP no corpo estria-
do25.
 Simultaneamente, exames complementa-
res de imagem, como ultrassonografia transcra-
niana e ressonância magnética, podem ser enca-
minhados ao paciente suspeita de DP; e, como 
dito anteriormente, para diagnósticos diferenciais, 
como Síndromes Parkinsonianas (degeneração 
córtico-gangliobasal, parkinsonismo vascular, 
atrofia de múltiplos sistemas), e até tremores es-
senciais26.
 Para tal efeito, o paciente será submetido 
à análise do acometimento de substância negra do 
mesencéfalo com alteração morfológica que ca-
racteriza a doença de Parkinson, bem como atro-
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fias e lesões nessa região do pedúnculo cerebral; 
o grau de hipointensidade de sinal no putame, e 
presença de lesão na sua borda póstero-lateral; e 
lesões na substância branca27.
 Torna-se imprescindível salientar a se-
melhança de outras enfermidades neurológicas a 
Doença de Parkinson, como sinais de alterações 
motoras e modificações estruturais vistas em ima-
gens, sendo importante, então, a interação de as-
pectos clínicos e exames complementares para a 
conclusão diagnóstica. 
 
 TRATAMENTO
 Farmacológico
 A totalidade de tratamentos disponíveis 
para a Doença de Parkinson objetiva reduzir a 
expressão dos sintomas presentes na doença e a 
abordagem farmacológica atua de forma predo-
minante nesse propósito através de diversos me-
canismos. A dinâmica geral dos fármacos age so-
bre a manutenção da concentração de dopamina 
e sua utilização pelo corpo estriado no controle 
das funções motoras acometidas com a DP28. O 
restabelecimento do equilíbrio dopaminérgico 
pode se dar por meio de mecanismos como a in-
trodução de precursores dopaminérgicos, ativação 
de receptores específicos e inibição de enzimas da 
metabolização de dopamina. 
 A levodopa, precursora de dopamina, é o 
fármaco mais utilizado no tratamendo da sinto-
matologia motora da DP. A substância passa por 
um processo de conversão em dopamina por ação 
enzimática que permite o equilíbrio de estímulos 
excitatórios e inibitórios entre os receptores do 
sistema dopaminérgico. Conhecida por seu alto 
potencial de eficácia, a droga é capaz de transpor 
a barreira hematoencefálica, estrutura química 
de proteção do sistema nervoso central, produ-
zindo o efeito esperado e agindo de forma mais 
eficiente que a própria dopamina exógena29,30. 
Embora diversos estudos posteriormente publi-
cados demonstrarem as complicações oriúndas 
da utilização crônica da levodopa, o medicamento 
permanece amplamente utilizado como alternati-
va de sucesso no tratamento medicamentoso. As 
complicações consequentes do uso prolongado 
de levodopa incluem discinesias, flutuações, náu-
seas e vômitos e distúrbios psiquiátricos30. Dentre 
os efeitos adversos principais estão a sonolência, 
paranoia, confusão mental, alucinações e depres-
são.

 Os agonistas dopaminérgicos, representa-
dos pela bromocriptina, pramipexol, amantadina e 
nomifensina, promovem a ativação de receptores 
específicos do corpo estriado de forma semelhan-
te à dopamina, causando efeito antiparkinsoniano. 
Além disso, estudos observaram aumento da sín-
teses, liberação e inibição da recaptação de dopa-
mina na membrana pós-sináptica. São emprega-
dos principalmente no tratamento de tremores e 
bradicinesias.
 Há ainda a opção de uso dos fármacos ini-
bidores da enzima monoaminaoxidase B (MAO-
-B) e catecol-orto-metiltransferase (COMT), clas-
ses responsáveis pela degradação e inutilização da 
dopamina recaptada no neurônio pré-sináptico30. 
Isso permite que os efeitos dopaminérgicos te-
nham sua duração prolongada. Um exemplo de 
fármaco em destaque é o deprenil, geralmente 
administrado em associação com levodopa, tendo 
em vista a observação de melhora no quadro sin-
tomático em relação ao uso isolado de ambos. No 
entanto, estudos revelaram que essa combinação 
pode implicar a longo prazo aumento substancial 
da mortalidade29.

 Cirúrgico
 A neurocirurgia como alternativa terapêu-
tica na DP desenvolveu-se de forma bastante li-
mitada, sendo gradativamente abandonada em de-
trimento da eficácia medicamentosa da levodopa, 
com pontuais aplicações em casos de incompati-
bilidade do tratamento farmacológico31. Contudo, 
o surgimento de complicações relacionadas com o 
uso crônico de levodopa após alguns anos tornou 
necessárias novas medidas de supressão dos sinto-
mas da doença.
 A abordagem cirúrgica conquistou pro-
gressos significativos no tratamento da DP, em 
decorrência dos avanços obtidos na compreen-
são dos elementos da anatomia funcional. A elu-
cidação dos processos funcionais no contexto 
neuroanatômico permitiu que técnicas cirúrgicas 
pudessem ser aprimoradas a fim de possibilitar a 
ampliação do potencial de intervenção nas desor-
dens neurodegenerativas31. 
 A intervenção cirúrgica consiste no res-
tabelecimento da funcionalidade dos núcleos da 
base, visando reduzir a progressão dos sintomas 
motores e assim proporcionar melhorias na quali-
dade de vida do paciente31. A qualificação do caso 
cirúrgico é determinada de acordo com a evolu-
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ção do quadro clínico do paciente bem como sua 
resposta à terapêutica farmacológica.
 A cirurgia ablativa propõe a realização de 
uma lesão por radiofrequência em determinada 
região do cérebro responsável por uma mani-
festação característica da DP, com o objetivo de 
atenuar a expressão de determinado sintoma. A 
talamotomia fundamenta-se na lesão do tálamo, 
comumente indicada no tratamento de tremores 
unilaterais ou de caráter assimétrico, sendo contra-
-indicada quando bilateral em razão do aumento 
da morbidade. A palidotomia corresponde à lesão 
do globo pálido interno, direcionada para a ma-
nutenção das discinesias frequentes em pacientes 
com DP. Apesar de não apresentar complicações 
a longo prazo, as cirurgias ablativas consideram 
como desvantagem a irreversibilidade dos proce-
dimentos, e eventual.
 A estimulação cerebral profunda, conheci-
da como DBS (do inglês, “Deep Brain Stimulation”), 
é uma técnica cirúrgica estereotáxica recente que 
consiste na estimulação elétrica do núcleo subtalâ-
mico e globo pálido através do implante de eletro-
dos como forma de minimizar a disfunção moto-
ra causada pelos tremores30. Apesar da incompleta 
elucidação dos seus mecanismos, a alternativa tem 
demonstrado expressiva eficácia na melhoria dos 
sintomas motores.

 Outros
 Outras formas de tratamento devem ser 
consideradas em conjunto com a abordagem far-
macológico visando melhorias na qualidade de 
vida dos pacientes frente aos desafios a que estão 
sujeitos frente à evolução das disfunções motoras 
advindas da Doença de Parkinson.
 O tratamento fisioterapêutico preconiza 
o desenvolvimento da mobilidade, correção da 
marcha, treinamento de funções cognitivas, além 
de contribuir para melhora da função respirató-
ria, condição agravada em parkinsonianos28,29,30. A 
prática de exercícios favorece ainda a prevenção 
de complicações secundárias que podem implicar 
riscos aos pacientes de idade avançada. A fisiote-
rapia estimula a independência e prolonga a auto-
nomia dos parkinsonianos para atividades rotinei-
ras.
 O tratamento psicológico deve integrar o 
complexo de abordagens terapêuticas da DP, pois 
exerce grande influência no processo de recupera-
ção, sendo importante tanto no diagnóstico como 

no tratamento. O paciente parkinsoniano requer 
constante suporte psicológico para lidar com 
adversidades decorrentes das perdas funcionais, 
distúrbios cognitivos, oscilações progressivas de 
humor, depressão e demais fatores emocionais 
presentes no curso da doença. Importante salien-
tar que a depressão é o principal fator não motor 
e acomete quase 50% dos portadores com mais de 
5 anos de doença31.
 O tratamento nutricional se faz necessá-
rio à medida que as limitações motoras conferem 
obstáculos à alimentação do paciente. O cuidador 
deve estar atento aos cuidados com a dieta a fim 
de promover a manutenção do peso e ingestão 
adequada dos componentes nutricionais28. A nu-
trição correta previne o surgimento de complica-
ções secundárias que podem agravar os sintomas 
de pacientes em idade avançada.
 O tratamento fonoaudiológico consiste 
no desenvolvimento e recuperação da voz, arti-
culação e deglutição, condições afetadas devido à 
rigidez e bradicinesia adquiridas no curso da do-
ença28,31. O comprometimento da fonação afeta a 
comunicação e expressão do paciente, podendo 
acarretar isolamento social e depressão5. Portanto, 
a fonoaudiologia exerce importante papel no pro-
cesso de adaptação do indivíduo aos aspectos da 
doença.

 CONCLUSÃO
 A doença de Parkinson é uma enfermida-
de neurodegenerativa crônica caracterizada por 
uma diminuição dopaminégica nos gânglios da 
base, sendo um distúrbio neurológico progressi-
vo, devido a degeneração dos neurônios e adimi-
nuição de produção de dopamina. É classificada 
em parkinsonismo primário ou doença de Parkin-
son (DP), secundário, plus ou atípico e heterode-
generativas.
 Os tremores são classificados em repouso 
e em ação devidamente subdivididos. O de repou-
so acomete o indivíduos com a DP com o clássico 
tremor parkinsonismo mais observado na extre-
midade de uma ou de ambas as mãos, nos lábios, 
na língua e nos pés, com atividade alternante de 
músculos agonistas e antagonistas do membro 
afetado. 
 A idade de início da doença é em média 
de 55 anos, sendo mais comum em homens, com 
uma razão de homens para mulheres de 3:2. Ao 
aparecerem os primeiros sintomas, a substância 
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negra já perdeu cerca de 60% dos neurônios do-
paminérgicos e o conteúdo de dopamina no es-
triado está aproximadamente 80% abaixo do nor-
mal. Alguns dos sintomas são tremor, bradicinesia 
ou acinesia em alguns casos e rigidez.
 Em ambos surgem novas classificações. 
O diagnóstico é clínico, mas afastar outras sín-
dromes parkinsonianas com exames de imagem 
como o SPECT, ultrassonografia transcraniana 

e ressonância magnética é bastante usada, além 
disso há a confirmação terapêutica pelo uso da 
levodopa. No tratamento farmacológico usa-se a 
levodopa, MAO e COMT e no cirúrgico é através 
do DBS. É importante deixar explícito as abor-
dagens não farmacológicas que peça central para 
proporcionar uma melhor qualidade de vida aos 
pacientes acometidos, assunto que merece futura 
revisão só sobre o tema.
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Perfil Epidemiológico dos Pacientes 
Hipertensos Cadastrados nas Unidades do 
Distrito I de São José do Rio Preto/SP

Nara Gonçalves1, Lara Isis Tolari1, Patrícia da Silva Fucuta2

RESUMO
No Brasil, aproximadamente 35% da população com 40 anos ou mais são 
acometidos hipertensão arterial sistêmica (HAS), que pode cursar com alta 
morbidade e mortalidade. O presente estudo tem como objetivo caracterizar o 
perfil epidemiológico de pacientes com HAS na atenção primária à saúde em um 
dos Distritos de São José do Rio Preto-SP. Este foi um estudo transversal, com 
revisão de prontuários de pacientes com HAS cadastrados nas Unidades Básicas 
de Saúde do Distrito I de São José do Rio Preto-SP, atendidos no período de 
janeiro a dezembro de 2015. Foram incluídos 263 pacientes. Média de idade 69 
anos, mulheres 59%, cor branca 74,5%. Fatores de risco associados: diabetes 
mellitus (DM) tipo 2 em 65%; DM tipo 1 em 3,4%; obesidade 59%; dislipidemia 
30%; sedentarismo 38%. Complicações: infarto agudo do miocárdio 10%; 
acidente vascular cerebral 2%; insuficiência renal 0,4%. História familiar de 
doença coronariana 27%. Tabagismo 6%. Medicamentos mais utilizados foram 
hidroclorotiazida e losartana em 40%e atenolol em 37% dos casos. Concluindo, 
houve alto índice de DM tipo 2, obesidade e dislipidemia.
Palavras-chave: hipertensão, epidemiologia, fatores de risco.

The Epidemiological Profile of  Pacientes with Hypertension Enrolled in 
the Units of  the District I of  São José do Rio Preto/SP

ABSTRACT
In Brazil, approximately 35% of  the population aged 40 years or older are affected 
by systemic arterial hypertension (SAH), which can present high morbidity and 
mortality. The present study aim to characterize the epidemiological profile of  
patients with SAH in primary health care in one of  the Districts of  São José 
do Rio Preto-SP. This was a cross-sectional study, with a review of  records of  
patients with SAH enrolled in the Basic Health Units of  the District I of  São 
José do Rio Preto-SP, attended in the period of  January and December 2015. A 
total of  263 patients were included. Mean age 69 years, women 59%, white color 
74.5%. Associated risk factors: type 2 diabetes mellitus (DM) in 65%; DM type 1 
at 3.4%; obesity 59%; dyslipidemia 30%; sedentary lifestyle 38%. Complications: 
acute myocardial infarction 10%; stroke 2%; renal failure 0.4%. Family history 
of  coronary disease 27%. Smoking 6%. The most commonly used drugs were 
hydrochlorothiazide and losartan in 40% and atenolol in 37% of  cases. In 
conclusion, there was a high rate of  type 2 DM, obesity and dyslipidemia. 
Keywords: hypertension, epidemiology, risk factors.
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 INTRODUÇÃO
 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é 
definida por meio de níveis pressóricos iguais ou 
acima de 140 mmHg na pressão arterial sistólica e 
90 mmHg na diastólica1.
 É um importante problema de saúde pú-
blica, pois apresenta alta morbidade, com perda 
importante na qualidade de vida, e alta mortali-
dade2. Há aproximadamente 17 milhões de por-
tadores de HAS no Brasil esabe-se que 35% da 
população com 40 anos ou mais de idade é aco-
metida pela doença, com aumento progressivo de 
frequência3.
 Esta doença está relacionada a fatores 
intrínsecos, como hereditariedade, sexo, idade e 
raça; e fatores extrínsecos, como tabagismo, se-
dentarismo, obesidade, estresse, dislipidemia e 
dieta2. Seu aparecimento é cada vez mais precoce 
e estima-se que cerca de 4% das crianças e adoles-
centes também sejam portadores3.
 O tratamento eficaz da doença é compro-
metido por alguns motivos. Primeiro, a doença 
é assintomática; o custo deste tratamento é con-
siderado elevado, e, dessa maneira, observa-se a 
dificuldade dos pacientes em manterem o trata-
mento contínuo nos serviços de saúde. A adesão, 
principalmente no que diz a respeito aos fatores 
extrínsecos, também é baixa e todos estes fato-
res podem agravar ainda mais este cenário2,6,7. So-
mam-se ainda a falta de estrutura dos sistemas de 
saúde para atender a essa população e as escassas 
ações preventivas para reduzir os fatores de ris-
co1,6.
 No último século, a alimentação, a expec-
tativa de vida e as causas de morte redefiniram o 
perfil de suscetibilidade às doenças. Tais mudan-
ças socioeconômicas e culturais geraram maus 
hábitos alimentares, sedentarismo e consequen-
te sobrepeso. A união destes fatores favoreceu a 
ocorrência das condições crônicas como a HAS e 
o DM11.
 Estas doenças passaram a ocupar lugar 
de destaque entre os problemas de saúde públi-
ca. Dessa maneira, os portadoresnecessitam de 
um acompanhamento contínuo e cuidadoso, pois 
podem evoluir com complicações crônicas. Com 
alto risco de morbidades, como infarto agudo do 
miocárdio, acidente vascular encefálico, insufici-
ência renal crônica, trombose e aterosclerose3,4,5. 
Estas doenças crônicas têm importantes implica-

ções financeiras, e o governo, além de arcar com 
o ônus do custo de seu tratamento, sofre um im-
pacto pela queda da produtividade do indivíduo 
acometido e inclusive de familiares, visto que esse 
paciente não pode mais ficar sozinho11,12.
 Considerando todos estes aspectos, hou-
ve a necessidade do desenvolvimento de um pro-
grama de atenção básica destinado à prevenção, 
promoção, identificação e acompanhamento dos 
casos de HAS7. Assim, no ano de 2000, o Minis-
tério da Saúde desenvolveu o plano de reorgani-
zação da atenção à HAS e ao DM, o HiperDia. 
Este programa era destinado ao cadastramento 
e acompanhamento de portadores de HAS e/ou 
DM atendidos na rede ambulatorial do Sistema 
Único de Saúde - SUS, permitindo gerar infor-
mação para aquisição, dispensação e distribuição 
de medicamentos de forma regular e sistemática a 
todos os pacientes cadastrados8. 
 O sistema estava integrado ao Cartão Na-
cional de Saúde (CNS), garantindo a identificação 
única do usuário do SUS. O programa possibilitou 
a obtenção de maiores e melhores informações 
acerca do perfil epidemiológico dos pacientes ca-
dastrados e da evolução de seu quadro hiperten-
sivo9.  Porém, o programa chegou ao fim no ano 
de 2015 nas unidades de São José do Rio Preto 
- SP e com isso os gestores públicos perderam re-
lativamente os pacientes que tinham seguimento 
no programa. Felizmente, a secretária de Saúde de 
São José do Rio Preto optou por criar uma equipe 
multiprofissional,  para desenvolver um trabalho 
de educação em saúde por intermédio de grupos 
psicoeducativos, que abordam inclusive proble-
mas como HAS e DM11,12.
 Sabe-se que estudos epidemiológicos de 
base populacional são fundamentais para se co-
nhecer a distribuição da exposição e do adoeci-
mento por hipertensão no país e os fatores e con-
dições que influenciam a dinâmica desses padrões 
de risco na comunidade.
 Já é conhecido que a identificação dos 
maiores fatores de risco para doenças cardiovas-
culares, de estratégias de controle efetivas contri-
buíram para uma queda substancial na mortalida-
de, em quase todos os países desenvolvidos10.
Desta forma, o presente estudo teve como objeti-
vo analisar o perfil epidemiológico dos pacientes 
com HAS da população cadastrada nas Unidades-
Básicas do Distrito I de São José do Rio Preto/SP.



Cad Bras Med XXX (4): 1-65, 2017

57

 Pacientes e métodos: 
 Desenho do estudo: estudo transversal 
 Amostra: Considerando-se a prevalência 
de HAS 20% na população, um erro amostral de 
5%e intervalo de confiança de 95%, o tamanho 
da amostra foi estimado em 246 pacientes.  
 Métodos: O estudo foi realizado a partir 
da revisão dos prontuários médicos dos pacien-
tes hipertensos cadastrados nas Unidades Bási-
cas de Saúde do Distrito I de São José do Rio 
Preto- SP. 
 Variáveis analisadas: Foram coletados 
os seguintes dados: idade; gênero; sexo; raça; his-
tória familiar de doenças coronarianas; história 
familiar de diabetes; se possui diabetes e qual era 
o tipo; história de IAM, AVC, Insuficiência renal 
crônica e trombose; dislipidemia e medicamen-
tos em uso. Além disso, as variáveis relacionadas 
ao estilo de vida: tabagismo; obesidade; sedenta-
rismo e dieta também foram analisadas.

 Análise estatística: foi realizada estatís-
tica descritiva e as variáveis continuas foram des-
critas em média ± desvio-padrão e as variáveis 
categóricas foram descrita em número e porcen-
tagem. A normalidade dos dados foi verificada 
pela assimetria, curtose e teste de normalidade 
Kolmogorov-Smirnov.

 RESULTADOS
 Foram incluídos 263 pacientes cadastra-
dos nas unidades do Distrito I de São José do Rio 
Preto/SP.  
 A média de idade foi 69 anos e 59,3% 
eram do gênero feminino. As características clí-
nicas e demográficas da amostra estudada estão 
na tabela 1.
 Os principaisfatores de risco para doença 
cardiovascular encontrado foram obesidade em 
59% dos pacientes e o sedentarismo em 38%. A 
figura 1 demonstra os fatores de risco analisados.

Características Basais do Pacientes  N=263
Idade, anos 69 ± 10,6
Gênero feminino                                                                                                                                      59,3%
Cor
      Branca  74,5%
      Parda 8,7%
      Outras 16,8%
História de IAM 26 (10%)
História de AVC 4 (2%)

Tabela 1. Características basais dos pacientes

Figura 1. Fatores de risco para doenças cardiovasculares.  DM: Diabetes Mellitus. Hx familiar de DCA: História Familiar de 
Doença Cardiovascular
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 A história familiar de doença car-
diovascular foi descrita em apenas 27% dos 
prontuários analisados e, infelizmente, o dia-
betes não foi encontrado em nenhum deles, 
apesar de 65% dos pacientes apresentarem 
diabetes tipo II e 3,4% tipo I associados com 

a HAS.
 Interessantemente, os principais me-
dicamentos utilizadospelos pacientes foram 
losartana 40% e hidroclorotiazida também 
em 40% dos casos. A distribuição de todos 
os medicamentos prescritos está na tabela 2.

Medicamentos mais utilizados pelos pacientes
Hidroclortiazida 40%
Lozartana 40%
Atenolol 40%
Enalapril 20%
Captopril 15%
Anlodipino 14%
Carvedilol 6%
Espirololactona 3%

Tabela 2. Medicamentos mais utilizados pelos pacientes

 DISCUSSÃO
 Neste estudo, houve discreto predomínio 
em mulheres e alto índice de DM tipo 2, obesida-
de e dislipidemia, o que está de acordo com varias 
pesquisas nacionais e internacionais de prevalên-
cia de HAS13,14,15. 
 Índices mundiais indicam que a diferen-
ça na prevalência de HAS entre os gêneros é pe-
quena, provavelmente pela maior prevalência em 
homens mais jovens e em mulheres mais idosas17. 
No Brasil, as mulheres conhecem mais a sua con-
dição de hipertensão do que os homens, corro-
borando os estudos que afirmam que as mulheres 
percebem seus problemas de saúde mais do que 
os homens, assim como procuram mais pelos ser-
viços de saúde18.
 O predomínio de pacientes na sétima dé-
cada de vida no presente estudo pode ser justifi-
cado por uma característica própria da população 
que reside no Distrito I de São José do Rio Preto. 
O município deSão José do Rio Preto pertence ao 
Estado de São Paulo, o qual se localiza no noroes-
te paulista. Com uma população de aproximada-
mente 450.657 pessoas, segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e estatística (IBGE)24. A saúde 
no município divide-se em distrito, cinco no total. 
Logo, o distrito de saúde I foi o escolhido para o 
estudo, o qual abrange cinco unidades básicas de 
saúde.
 Vale ressaltar neste contexto de idade e 
HAS que, embora esta doença atinja preferencial-

mente idades avançadas, ela acaba sendo margina-
lizada nos grupos mais jovens. Porém, a constante 
mudança no estilo de vida, o sedentarismo, da ali-
mentação desregrada de “fast-foods”, do sobrepeso 
e obesidade, do uso de álcool e de cigarro, acar-
retam mudanças que podem culminar com a ele-
vação dos níveis pressóricos nesse grupo20,21. Por-
tanto, faz-se igualmente necessário desenvolver 
estudos epidemiológicos também em áreas com 
abrangência de pessoas mais jovens. 
 Quanto à raça, os dados da literatura mos-
tram maior hereditariedade para HAS na raçane-
gra19. Como em outros estudos brasileiros, a des-
crição da raça pode ser enviesada uma vez que a 
grande maioria das pessoas se autodeclara branca, 
mesmo que sejam pardos. Além disso, no presen-
te estudo em 16,8% dos casos não havia este dado 
registrado no prontuário.
 Quantos aos fatores de risco, os vários 
estudos da literatura18,19 mostram obesidade eo 
sedentarismo presentes em grande parte dos pa-
cientes. Em concordância com a literatura o resul-
tado do presente estudo confirmou esse achado. 
Esse fato é extremamente relevante. Deve se levar 
em conta que o controle terapêutico da hiperten-
são trata de atitudes que não cabem somente ao 
profissional de saúde, mas também ao paciente 
em aceitar modificar seu estilo de vida e fazer os 
ajustes da medicação, para que a terapêutica se 
torne efetiva20,21. Infelizmente, os resultados do 
mau controle da HAS são as complicações cardio-
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vasculares: o infarto (IAM) e o acidente vascular 
cerebral (AVC)14. Vale destacar que doenças car-
diovasculares são responsáveis por 30% de todas 
as mortes no planeta.
 Os fatores genéticos já estão bem esta-
belecidos para a gênese da HAS na população, 
como a historia familiar positiva21,22. Neste traba-
lho, houve uma parcela considerável dos pacientes 
apresentava este fator de risco, tanto para HAS 
como para outras morbidades.
 Quanto à terapêutica medicamentosa, in-
teressantemente, a losartana, um bloqueador do 
receptor AT1 da angiotensina II (BRA) ao lado 
da hidroclorotiazida, um diurético tiazídico, foram 
os medicamentos mais utilizados, seguidos pora-
tenolol, um betabloqueador (BB).
 Em relação à faixa etária predominanteno 
presente estudo de idosos, a Diretriz Brasileira de 
HAS recomenda como primeiras opções a hidro-
cortiazida e oalodipino,inibidor dos canais de cál-
cio (ACC)7.
 Os estudos LIFE (atenolol x losartana) e 
ASCOT (atenolol x anlodipino) mostraram uma 
menor redução na incidência de AVC com os 
BB, comparados aos grupos tratados (ACC) ou 
inibidores da enzima conversora da angiotensina 
(IECA)25. Além do que, os níveis pressóricos no 
grupo do atenolol (BB) estavam discretamente 
maiores em ambos os estudos26. 
 O IECA é uma classe pouco utilizada na 
rede de atenção básica de São José do Rio Preto, 
uma atitude pouco esperada e controversa, visto 
que os pacientes são idosos e possuem DM asso-

ciado. A droga, além de diminuir os níveis pressó-
ricos da HAS, também previne a disfunção renal 
em pacientes com nefropatia diabética7,27.
 O hidrocortiazida, diurético tiazídico, tem 
uma eficácia na redução da HAS e da morbida-
de e da mortalidade cardiovascular, inclusive em 
pacientes com diabetes28. Assim, torna-se como 
meta o uso do diurético tiazídico como primeira 
ou segunda droga de escolha, sempre em baixas 
doses27,28. Ao lado da losartana, o hidroclorotia-
zida foi adroga mais prescrita pelos médicos no 
presente estudo, o que está em concordância com 
a literatura. 
 Uma limitação possível nos estudos epi-
demiológicos retrospectivos é a falta de dados 
completos nos prontuários médicos. No presente 
estudo, isto também foi observado, uma vez que 
alguns dados, como antecedentes pessoais e medi-
cações de uso diário, não estavam registrados. 
 Concluímos que houve discreto predomí-
nio em mulheres na sétima década de vida. Houve 
uma forte associação com fatores de risco poten-
cialmente modificáveis obesidade e sedentarismo.
Abordagem medicamentosa se concentrou na 
prescrição de losartana e hidrocortiazida, sendo 
este último esperado de acordo com a literatura, 
porém, o uso predominante de losartanasendo 
discordante das diretrizes brasileiras, principal-
mente em pacientes idosos.
 Portanto, deve haver um especial inves-
timento na estratégia de saúdeoferecida a estes-
pacientes na atenção primária, visando o controle 
efetivo da doença e suas complicações.
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“Square Wave Jerks” como Manifestação da 
Ataxia de Friedreich. Relato de Caso

Eduarda Mendes Mello1, Debora Coelho de Souza de Oliveira1, Raquel 
Libanesa Rosário Beltré1, Caroline Bittar Moreira da Silva Amaral2, Karina 
Lebeis Pires2,3

RESUMO
A ataxia de Friedreich é doença autossômica recessiva causada por mutação 
no cromossomo 9q13q21 que resulta em expansão do trinucleotídeo GAA e 
como consequência há alteração na produção da proteína frataxina. A alteração 
do movimento ocular denominado Square Wave Jerks caraterizada por sacadas 
dismétricas,trata-se de movimentos horizontais que podem ser observados na 
posição primaria do olhar ou em movimentos de perseguição, estando presente 
em mais do 40%-60% dos pacientes com apresentação clássica da doença. 
Objetivo: Relatar caso de manifestação ocular de Square Wave Jerks na ataxia 
de Friedreich. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 19 anos, estudante, 
atendida no ambulatório de Neurologia Geral do Hospital Universitário Gaffrée 
e Guinle, Rio de Janeiro, por ter iniciado aos 8 anos de idade quedas esporádicas 
ao andar, evoluindo com desequilíbrio e aumento dos episódios de quedas. 
Eletroneuromiografia dos quatro membros evidenciou neuropatia sensitiva 
simétrica. Ao exame físico apresentava dificuldade para deambular, subir escadas, 
levantar-se do chão, executar movimentos finos com as mãos e escrever,disartria, 
reflexos patelares e aquileus abolidos. Na avaliação da função óculo motora a 
paciente apresentava movimentos compatíveis com Square WaveJerks. A análise 
molecular de repetições do trinucleotídeo GAA no intron 1 do gene FRDAA1 
(cromossomo 9q13q21) por PCR apresentou a presença de 2 alelos com 113 
repetições de triple de GAA no gene FXN. Conclusão: Este relato de caso 
ressalta a importância do avaliação dos movimentos oculares como etapa do 
exame neurológico em pacientes com síndrome atáxica, pois alterações da 
movimentação ocular como a presença de Square WaveJerks são comuns na 
ataxia de Friedreich.
Palavras-chave: Square WaveJerks, ataxia de Friedreich, motilidade ocular.

“Square Wave Jerks” as a Friedreich’s Ataxia Manifestation Case Report

ABSTRACT
Friedreich’s ataxia is an autosomal recessive disease caused by a mutation in 
chromosome 9q13q21 that results in the expansion of  the GAA trinucleotide. 
As a consequence, there is a change in the production of  frataxin protein. The 
alteration of  the ocular movement called Square Wave Jerks characterized by 
dismetric balloons, these are horizontal movements that can be observed in the 
primary position of  the look or in persecution movements, being present in 
more of  the 40% -60% of  the patients with classic presentation of  the disease. 
Objective: To report case of  ocular manifestation of  square wave jerks in 
Friedreich’s ataxia. Case report: LMAC, female, 19 years old, student, attending 
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the General Neurology outpatient clinic of  the Gaffrée and Guinle University 
Hospital, Rio de Janeiro, for having started sporadic falls at 8 years of  age, 
evolving with imbalance and increased episodes of  falls Electroneuromyography 
of  the four limbs revealed symmetrical sensory neuropathy. Physical examination 
showed difficulty in walking, climbing stairs, rising from the floor, performing 
fine movements with hands and writing, dysarthria, patellar reflexes, and 
abolished achileus. In the evaluation of  the oculomotor function, the patient 
presented movements compatible with Square Wave Jerks. Molecular analysis 
of  GAA trinucleotide repeats on intron 1 of  the FRDAA1 gene (chromosome 
9q13q21) by PCR showed the presence of  2 alleles with 113 triple replicates of  
GAA in the FXN gene. Conclusion: This case report highlights the importance 
of  the evaluation of  ocular movements as a stage of  neurological examination in 
patients with ataxic syndrome, because of  the ocular movement like Square Wave 
Jerks are common in Friedreich’s ataxia.
Keywords: Square Wave Jerks, Friedreich’s ataxia, ocular motility.
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 INTRODUÇÃO
 A ataxia de Friedreich é doença autossô-
mica recessiva, descrita pela primeira vez por Ni-
kolaus Friedreich em 1863. É uma das ataxias he-
reditárias mais comuns. Na população caucasiana, 
sua frequência varia de 1/20.000 a 1/725.0001,2. 
É causada por uma mutação no cromossomo 
9q13q21, que resulta em uma expansão do trinu-
cleotídeo GAA. O resultado é um déficit da pro-
teína frataxina, uma proteína mitocondrial envol-
vida em diferentes mecanismos responsáveis pelo 
metabolismo do ferro, cujo déficit provoca stress 
oxidativo.Acomete predominantemente os gân-
glios das raízes dorsais, os cordões posteriores e 
os tratos corticoespinhal e espinocerebelar da me-
dula espinhal e do cerebelo. O início geralmente 
é antes dos 25 anos, sendo caracterizada por ata-
xia de marcha, tronco e apendicular progressiva, 
com hiporrefexia ou arreflexia, especialmente em 
membros inferiores. Sinais piramidais como pare-
sia de membros inferiores e reflexos plantares em 
extensão, déficits proprioceptivos como hipopa-
lestesia ou apalesteisa e perda de posição segmen-
tar. Outros achados neurológicos são, disartria 
por disfunção cerebelar.  Nas anormalidades ocu-
lomotoras da ataxia de Friedreich a manifestação 
mais comum é a instabilidade de fixação conhe-
cida como Square Wave Jerks (SWJ) caraterizada 
por pares de sácades sendo a primeira uma sácade 
que afasta os olhos do alvo, e a segunda uma sá-
cade corretiva, que traz os olhos de volta ao alvo. 
Esta é uma anormalidade típica que, embora não 
patognomônica da doença,  reflete a interrupção 
do circuito cerebelar-tronco com instabilidade de 
fixação, dismetríasacádica, fixação interrompida e 
anormalidades vestibulares2. De acordo com Bürk 
2017, 20 a 30% dos pacientes apresentamnistag-
mo lateral. A ptose palpebral está presente em 
10% dos casos. A visão está prejudicada em 1/ 5 
dos pacientes, com atrofia do nervo óptico em 1/ 
3 dos casos observado nafundoscopia, que pode 
levar a cegueira completa em estados mais tardios.  
Disfunção da motilidade oculomotora pode ser 
vista frequentemente na ataxia de Friedreich, mas 
também na Coreia de Huntington, na esclerose 
múltipla, na encefalopatia aguda, na doença de 
Parkinson, na paralisia supranuclear progressiva e 
após palidotomia em pacientes com Parkinson3. 
Manifestações não neurológicas são comuns na 
doença e as principais são: diabetes, cardiomiopa-
tias, escoliose, pé cavo e alterações auditivas. No 

ecocardiograma pode ser encontrado a hipertro-
fia ventricular esquerda, com espessura de parede 
diastólica de menos 15mm. O eletrocardiograma 
pode apresentar anormalidades, como inversão de 
onda T, depressão ou elevação do segmento ST.
 
 RELATO DO CASO
 Paciente do sexo feminino, 19 anos, es-
tudante, residente na cidade do Rio de Janeiro, 
atendida no ambulatório de Neurologia Geral 
do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle,com 
queixas de quedas esporádicas ao andar iniciadas 
aos 8 anos de idade, evoluindo com desequilíbrio 
e aumento dos episódios de quedas. Aos 15 anos, 
procurou o neurologista que solicitou o exame 
de ressonância magnética do crânio e da coluna 
lombo-sacra que não apresentaram alterações 
apreciáveis e  o exame de eletroneuromiografia 
dos quatro membros, que foi interpretado como 
neuropatia sensitiva simétrica. Atualmente a pa-
ciente encontra-se com dificuldade para deam-
bular, subir escadas, levantar-se do chão, executar 
movimentos finos com as mãos, escrever edisar-
tria com fala escandida. Nega etilismo, tabagismo 
ehistória de acometimento familiar semelhante.
 Ao exame físico apresenta de escolio-
se de padrão dorso-lombar a direita e no exame 
neurológico apresenta marcha atáxica, com com-
ponente talonante, pés cavos, uso de apoio do 
acompanhante para deambular, tônus preservado 
e paresia de membros inferiores pior no segmen-
to proximal. Reflexos patelares e aquileosabolidos 
com sinal de Babinski a esquerda e reflexo cutâ-
neo plantar direito indiferente. A sensibilidade su-
perficial apresentava-se preservada, na avaliação 
da sensibilidade profunda observou-se apalestesia 
distal no membro inferior direito e hipopalestesia 
distal no membro inferior esquerdo. Nas provas 
de coordenação apresentou dismetria na prova 
dedo-nariz bilateral e disdiadococinesia. Paciente 
não conseguiu realizar a marcha em Tandem. Na 
avaliação da função óculo motora a paciente apre-
sentou os movimentos Square Wave Jerks.
 Nos exames complementaresoEcocar-
diogramaapresentoufunção sistólica e diastólica 
global e segmentar do ventrículo esquerdo nor-
mal, com presença de regurgitação mitral míni-
ma. Hemograma completo, hemoglobina glicada, 
glicemia de jejum, função renal, tireóide, sem al-
terações. Anti-DNA, fator reumatoide e anti-SM  
negativos. FAN com padrão nuclear pontilhado 
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fino de 1:320. A Ressonância Magnética de crânio 
nãoevidenciou nenhum achado anormal.
 Foi submetida então ao teste genético por 
amostra de DNA extraído do sangue periférico e 
aanálise molecular de repetições do trinucleotídeo 
GAA no intron 1 do gene FRDAA1 (cromosso-
mo 9q13q21) por PCR apresentou a presença de 
2 alelos com 113 repetições de triple de GAA no 
gene FXN.
 Atualmente a paciente está  em uso de Co-
enzima Q10, 50mg 1 comprimido 2 vezes por dia 
via oral.
 

 DISCUSSÃO CLINICA
 Segundo Bürk 2017, os achados típicos 
no exame neurológico da Ataxia de Freidreich 
clássica são marcha atáxica, arreflexia, extensão 
do reflexo cutâneo plantar, paresia dos membros 
inferiores, déficits proprioceptivos (hipopalestesia 
ou apalestesia, perda da posição segmentar), di-
sartria (fala escandida), alteração do movimento 
ocular (nistagmo, Square Wave Jerks), além de ma-
nifestações não neurológicas tais como: escolio-
se, cardiomiopatia, diabetes e pé cavo e diabetes 
mellitus; manifestações apresentadas pela pacien-
te a exceção da síndrome metabólica4. Os critérios 
diagnósticos encontam-se na tabela 1.

Tabela 1. Critérios diagnóstico clínicos (Albano et al. 2001)

Critérios Diagnósticos Clínicos:
   1 - Essenciais:
      A) Em 5 anos de doença: ataxia progressiva de membros e de marcha; resposta plantar ex-
tensora; velocidade de neurocondução motora maior que 40m/s nos membros superiores com 
potenciais de ação sensitivos diminuídos ou ausentes; idade de início antes dos 25 anos; ausência 
de reflexos patelar e aquileo.
      B) Após 5 anos de doença: disartria
   2 - Adicionais (não obrigatórios, mas presente em mais de 2/3 dos casos:
      A) Escoliose
      B) Fraqueza piramidal em membros inferiores
      C) Arreflexia de membros superiores
      D) Perda distal de propriocepção consciente e apalestesia em membros inferiores
      E) ECG anormal
   3 - Outros achados (presente em 50% ou menos dos casos)
      A) Nistagmo
      B) Atrofia óptica
      C) Surdez
      D) Atrofia e fraqueza distal

 Como mencionado no relato de caso, a 
paciente apresentou tanto achados essenciais, 
como adicionais, dentre os quais os achados es-
senciais manifestaram início dos sintomas antes 
dos 25 anos, com ataxia de marcha, resposta ex-
tensora à esquerda, ausência de reflexos patelar e 
aquileo, e disartria. Além disso, apresentou alguns 
dos critérios adicionais e outros achados como, 
escoliose, paresia em membros inferiores, hipo-
palestesia e apalestesia distal em membros infe-
riores, pé cavo, e alteração do movimento ocular, 
como Square Wave Jerks.
 O movimento ocular patológico mais 

frequente na ataxia de Freidreich é Square Wa-
veJerks1,5 como encontrado neste caso clínico. 
Trata-se de movimentos horizontais que podem 
ser observados na posição primaria do olhar ou 
em movimentosde perseguição, estando presente 
em mais de 40%-60% dos pacientes com apre-
sentação clássica da doença6.
 O método diagnóstico padrão ouro é o 
teste genético sendo que Cromossomos normais 
possuem de 10 a 21 repetições de GAA, enquan-
to nos pacientes com Ataxia de Friedreich con-
tém de 200 a 900 repetições de GAA7. Quanto 
maior o número de expansões, mais precoce é a 
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idade de início e maior a frequência de alterações 
não neurológicas, como cardiomiopatia, escolio-
se e pé cavo.
 Os diagnósticos diferenciais  mais co-
muns em caso de teste genético negativo são as 
ataxias por deficiência de vitamina E, por defici-

ência de coenzima Q10, as ataxias com apraxia 
ocular tipo 1 e 2, ataxia telangectasia entre ou-
tros8,9.
 No caso relatado a paciente apresentou 2 
alelos com 113 repetições de triple de GAA no 
gene FXN confirmando a presença da doença.
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