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Introdução  

O câncer de mama é conhecido por ser a principal causa de morte relacionada ao 

câncer nas mulheres brasileiras. Estima-se que o risco de uma mulher desenvolver 

carcinoma de mama no decorrer de sua vida é de, aproximadamente, 12%1.  A 

mastectomia profilática consiste na remoção da mama normal, objetivando prevenir 

o câncer de mama2. Pode ser realizada bilateralmente em mulheres que nunca 

apresentaram esse tipo de tumor ou em mulheres que receberam tratamento para 

esse câncer e realizam a cirurgia na mama contralateral1.   

  

Objetivo  

Verificar os aspectos atuais envolvendo a profilaxia do câncer de mama através da 

adenomastectomia, avaliando seus benefícios e indicações.    

  

Metodologia  
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Pesquisa em livros e artigos científicos em língua portuguesa e inglesa disponíveis 

nas bases de dados PubMed e SciELO. Foi incluído material publicado entre 2006 

e 2018.   

  

Resultados/desenvolvimento  

Há vários fatores de risco para desenvolvimento de câncer de mama, sendo o 

principal deles a idade acima de 50 anos1. Outros são: história de câncer de mama 

em algum parente de primeiro grau, menarca com idade inferior a 12 anos, assim 

como menopausa depois de 55 anos e primiparidade após os 30 anos1.  Mutações 

nos genes supressores de tumor BRCA1 e BRCA2 estão relacionados a um risco 

cumulativo para desenvolvimento de câncer de mama de até 85%1. Assim, no caso 

de mutações nesses genes/susceptibilidade genética, há indicação para 

mastectomia profilática bilateral2.  O índice de câncer de mama metacrônico é de 

0,5% a 1,0% ao ano1. Além do antecedente pessoal de câncer de mama, o 

desenvolvimento de câncer de mama contralateral relaciona-se com a genética, 

características da neoplasia e história familiar3. Devido à existencia de terapias 

sistêmicas bastante eficazes atualmente, as taxas de recorrência local, assim como 

de desenvolvimento da neoplasia na mama contralateral apresentam-se baixas (0,2 

a 0,3% ao ano)4. Entretanto, caso existam mutações em BRCA1/2, o risco de a 

doença se desenvolver na mama contralateral é maior e pode alcançar 30 a 40% 

em 10 anos5. Apesar de ser controversa, a taxa de realização da mastectomia 

profilática contralateral vem aumentando1,6. Dentre os fatores relacionados à 

escolha pela realização desse procedimento são, destacam-se: idade abaixo de 50 

anos, história de mutação de BRCA1 ou BRCA2, história familiar, acometimento 

linfonodal, fatores radiológicos, como microcalficiações difusas, medo do câncer de 

mama e disponibilidade da cirurgia de resconstrução7.  O procedimento está 

relacionado com uma redução de 95% na incidência de câncer de mama 

contralateral3. Porém deve-se levar em consideração as possíveis complicações da 

cirurgia, as quais podem, por exemplo, causar atraso no início da terapia adjuvante, 
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e impacto na qualidade de vida ao cogitar sua realização 3,5.  A mastectomia 

profilática bilateral diminui a taxa de câncer de mama em aproximadamente 95% 

em pacientes com mutações em BRCA 1 ou BRCA 2 e 90% em indivíduos com 

fortes antecedentes familiares de câncer de mama2. No entanto,  

o impacto na taxa de sobrevivência ainda não foi totalmente esclarecido6.  Assim, 

deve-se avaliar os riscos e benefícios do procedimento ao considerá-lo6.  As 

ténicas utilizadas na realização das mastectomias profiláticas podem ser: 

mastectomia total ou subcutânea, a qual preserva pele e complexo aréolo-papilar1.  

Geralmente, a mastectomia profilática bilateral é realizada pela skin-sparing, uma 

variação da mastectomia total na qual a pele é preservada e há reconstrução 

mamária imediata1,8.  É importante ressaltar que a mastectomia profilática não 

impede o desenvolvimento de uma neoplasia em 100% dos casos, já que certa 

quantidade de tecido mamário permanece sob a pele1.  Várias pacientes que 

realizaram o procedimento relatam prejuízos na qualidade de vida, incluindo 

insatisfação com o resultado estético e dificuldades no relacionamento sexual1. 

Além disso, pacientes que realizam a mastectomia profilática podem relatar 

sensação de dor a longo prazo9. Contudo, há comprovações de benefícios do 

procedimento na esfera psicológica, ao reduzir a ansiedade dos pacientes10.   

  

Conclusão  

A mastectomia profilática é indicada para mulheres com risco alto para 

desenvolvimento de câncer de mama. Apesar de ser um procedimento radical e 

agressivo, apresenta a vantagem de promover grande redução do risco de 

desenvolvimento desse câncer. Portanto, é necessário avaliar os benefícios e 

desvantagens ao considerar a realização desse procedimento.    
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Introdução 

A doença renal crônica (DRC) é definida pela perda funcional ou estrutural dos rins, 

presentes por mais de três meses, ela é caracterizada pela perda irreversível da 

função renal, sendo sua avaliação feita através da albuminúria, razão 

albumina/creatinina urinárias (RAC), e através da estimativa da taxa de filtração 

glomerular (TFG)(1). Em sua fase mais avançada os rins não mantêm mais a 

homeostase interna do paciente sendo necessária uma terapia renal substitutiva 

(transplante ou diálise). A DRC constitui um sério problema de saúde pública, 

sendo considerada uma “epidemia” de crescimento alarmante, no Brasil a 

prevalência de pacientes mantidos em programa crônico de diálise mais que 

dobrou nos últimos oito anos (2). Estima-se que existam mais de 2 milhões de 

brasileiros portadores de algum grau de disfunção renal, entretanto grande parte 

dessas pessoas desconhecem ou são subdiagnósticadas.  

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de DRC são: diabetes 

mellitus, hipertensão arterial, envelhecimento e história familiar de DRC (3). 

Portanto, é extremamente importante o diagnóstico precoce e o conhecimento da 

doença pela população.  

mailto:mancinimarcella17@gmail.com


6 
 

Consequentemente, a baixada santista é uma região que concentra grande 

quantidade de idosos, se tornando uma região de propensa para uma maior 

incidência de portadores de DRC. Portanto, a avaliação epidemiológica desses 

moradores é extremamente importante para o desenvolvimento de campanhas de 

prevenção e conscientização da DRC. 

 

Objetivo  

O objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência dos principais fatores de risco 

que estão associados com o desenvolvimento da DRC, através da análise 

epidemiológica dos dados obtidos de um questionário respondido pela população 

no mutirão “Blitz da Saúde” realizado no município de São Vicente. 

  

Metodologia 

O projeto envolve um estudo transversal com característica descritiva, através de 

uma análise quantitativa dos dados coletados, através da aplicação de um 

questionário elaborado pela Liga de Nefrologia da Universidade Metropolitana de 

Santos (UNIMES). O questionário foi preenchido durante ação Social denominada 

“Blitz da Saúde” realizada na cidade de São Vicente em 2018. O mutirão foi 

organizado pelo Centro Acadêmico Dr. Jose Martins Fontes do Curso de Medicina 

da UNIMES com parceria da ONG International Federation of Medical Students 

Association (IFMSA), contando com apoio das secretarias de Saúde e de Turismo 

de São Vicente.  

O questionário contém perguntas para avaliar a presença de fatores de risco para 

doença renal crônica, como diabetes e hipertensão arterial e o tempo de 

diagnóstico da doença. Além disso, os voluntários também responderam sobre a 

característica da urina, se apresentaram infecções urinarias de repetição ou litíase 

renal.  

 

Resultados 
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O banco de dados foi composto por registros de 72 entrevistados, sendo 51% do 

sexo feminino e 49% do sexo masculino. Dos entrevistados 42% possuíam mais de 

60 anos. Todos os entrevistados eram procedentes da região de São Vicente. 

Contudo, quando questionados sobre o local de nascimento, a maior parte da 

população (86%) eram naturais de outros locais. 

Destes entrevistados 46% afirmaram ter hipertensão arterial, a maioria com mais de 

10 anos de diagnóstico. Além disso, 31% dos entrevistados possuem diabetes, 

sendo que 27% deles afirmaram ter uma pior da doença nos últimos 2 anos. Dentre 

eles 23% afirmaram possuírem tanto diabetes quanto hipertensão.  

 

Discussão 

Existem poucos dados disponíveis sobre a prevalência da doença renal no Brasil, 

um estudo populacional do Brasil de 2004 (4) estima que pelo menos 25% da 

população brasileira tenha hipertensão arterial, ou seja, cerca de 26 milhões de 

indivíduos. Levando-se em conta que não mais do que 15% teriam a pressão 

arterial adequadamente controlada, podemos concluir que 85% apresentam 

potencial para evoluir com algum grau de insuficiência renal (4). A hipertensão 

arterial (HA) é a principal causa de DRC no Brasil, responsável por cerca de 40% 

dos pacientes. Já um segundo estudo populacional de 2006 (5) sobre diabetes 

estima que a prevalência da doença varia de 18% na Região Norte até 28% na 

Região Sudeste.  

A prevalência de HA e DM está entre 50 a 69 anos, não diferindo dos dados 

publicados tanto pela Sociedade Brasileira de Hipertensão como a Sociedade 

Brasileira de Diabetes (6). 

Os resultados deste estudo evidenciaram uma prevalência maior de pacientes com 

hipertensão 46% e diabetes 31%, se comparado com os demais estudos, este fato 

pode ser devido a população estudado ser na sua maioria de idosos com mais de 

60 anos.  
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Temos que considerar além da faixa etária dos pacientes a relação direta entre 

essas doenças os hábitos de vida, que por sua vez são influenciados pela condição 

sócio-econômica do indivíduo. Dessa forma, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) indica que o produto interno bruto (PIB) de São 

Vicente é 46,05% da média brasileira. Portanto, a menor renda da população, e 

consequentemente um menor investimento em saúde não explicitam uma relação 

direta mas criam um panorama favorável a progressão de doenças que no início 

tem quadros subclínicos, e apenas posteriormente evoluem com sintomatologia.  

 

 

Conclusão 

Os resultados deste estudo evidenciaram a maior prevalência da população 

estudada portadores de hipertensão arterial e diabetes. Consequentemente, indica 

um alto índice de pacientes que necessitam de monitoramento e referenciamento 

junto à equipe especializada. Registra-se que o fato desse estudo não ser 

longitudinal limita os resultados a uma época específica. Nesse sentido, estudos 

epidemiológicos longitudinais que avaliem a prevalência da DRC na população em 

geral e principalmente em grupos de risco tornam-se importantes a fim de reduzir o 

número de pacientes que necessitam de terapia substitutiva da função renal. 
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Introdução   

A escala de coma de Glasgow foi descrita em 1974 por Graham Teasdale e Bryan 

Jennett, com o objetivo de comunicar o nível de consciência de pacientes com dano 

cerebral agudo. Desde então diversos estudos comprovando sua eficácia foram 

feitos e sua simplicidade e facilidade de comunicação foram bem vistos em 

unidades responsáveis por danos cerebrais agudos e traumas. Em 1979, a escala 

foi estudada e seus três componentes básicos serviram como base de um index 

para a realização de um sistema de score, o comumente utilizado Glasgow Coma 

Scale Score (GCS score)[1,2,3].  O uso da escala e seu primeiro sistema de score 

foi promovido quando esta foi recomendada em 1980 para avaliação de todos os 

feridos, na primeira edição do Advanced Trauma and Life Support (ATLS) e em 

1988 pela World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) para graduar 

pacientes com hemorragia subaracnoide. [4,5]  Progressivamente a escala passou 

a ter um papel central em guidelines e compondo métodos de score para vítimas de 

trauma ou doentes críticos.   A escala permaneceu sem alterações notáveis por 

mais de 40 anos, sendo descrito um novo índice derivado em 2018 no Journal of 
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Neurosurgery.[1,2,4,5,6]  O novo índice, agora composto além dos 3 parâmetros da 

escala de coma, agrega também a reatividade pupilar, visando avaliar a função do 

tronco cerebral.[1,2]  

 

Objetivo  

Reconhecer e identificar possíveis benefícios que a resposta pupilar acrescenta ao 

score da escala de coma de Glasgow, agora denominada Glasglow Coma Scale – 

Pupils Score (GCS-P).  

  

Metodologia  

Análise de estudos prévios por meio de pesquisa na plataforma PubMed.  

  

Resultado/Desenvolvimento  

A qualidade metodológica e confiabilidade da GCS na avaliação e manutenção do 

quadro de um paciente com danos neurológicos é indiscutível.  Os novos estudos 

visando determinar ganhos com esta inclusão determinaram que haveria um 

aumento significativo no rendimento da informação, alcançando performance 

similar de métodos mais complexos - consequentemente uma maior gama de 

agravos pode ser identificada, mantendo a simplicidade e praticidade original do 

sistema de score (GCS). Os resultados obtidos mostraram que a queda do GCS-P 

estava relacionada ao efeito de deterioração cerebral em todos os possíveis 

scores., além do aumento da fidedignidade do score, sendo sua superioridade 

validada pela substituição na décima edição do Advanced Trauma and Life Support 

(ATLS)- 2018.  
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Conclusão  

Considerando o revisto, a Escala de Glasgow atualizada com o uso da escala de 

reatividade pupilar permitirá ao paciente traumatizado ou crítico uma melhor 

abordagem sobre o dano cerebral e proporcionará uma melhor abordagem 

terapêutica. Como apresentado, a inclusão desse critério é essencial para uma 

rápida avaliação e mostrou sua importância ao ser incluída na nova edição do 

ATLS-2018.  
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Resumo 

O Carcinoma Secretor Análogo de Mama (MASC) é uma neoplasia rara e 

normalmente confundida com outras neoplasias locais na região das glândulas 

salivares, possui grande similaridade com o carcinoma secretor da mama e seu 

diferencial das outras neoplasias é principalmente a fusão do gene ETV6-NTRK3. 

Relatamos um caso de uma paciente que apresentou sangramento e lesão 

submucosa gengival, com o exame histopatológico inicial revelando neoplasia de 

glândula salivar de baixo grua. A tomografia computadorizada revelou a lesão junto 

ao dente 28, com extensão para o soalho do seio maxilar esquerdo e para a 

mucosa de palato e foi realizada ressecção da infraestrutura, com diagnóstico de 

carcinoma secretor análogo de mama em glândula salivar menor. 
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Descritores: Carcinoma. Neoplasia de Glândulas Salivares. Glândulas Salivares 

Menores. MASC. 

Abstract 

Breast Cancer Secretory Carcinoma (MASC) is a rare neoplasm and usually 

confused with other local neoplasms in the salivary gland region, it has great 

similarity with the breast carcinoma and its differential of the other neoplasms is 

mainly the fusion of the gene ETV6-NTRK3. We report a case of a patient who 

presented with gingival submucosal bleeding and lesion, with the initial 

histopathological examination revealing salivary gland neoplasm of low crane. 

Computed tomography revealed the lesion near the tooth 28, with extension to the 

floor of the left maxillary sinus and to the palate mucosa. Resection of the infra-

structure was performed, with a diagnosis of breast cancer secretory carcinoma in 

the minor salivary gland. 

Key words: Carcinoma. Neoplasm of Salivary Glands. Minor Salivary Glands. 

MASC. 

Objetivo do trabalho: Estudo de tumor de glândula salivar menor. 

Introdução 

O carcinoma secretor análogo de mama (MASC) é um tumor raro de 

glândulas salivares primeiramente descrito por Skalova et al., em 2010¹. Apresenta 

a mesma composição histológica e molecular do carcinoma secretor de mama², 

não apresentando zimógenos granulares, positiva a mama globina e material 

extracelular semelhante a coloide. Essas características diferenciam-no de um 

tumor típico de glândulas salivares¹. O MASC é um tumor bastante raro. Foram 

documentados, desde seu primeiro relato em 2010 até 2016, 90 casos e, destes, 

dois terços foram descritos em glândulas parótidas e o restante em glândulas 

salivares menores e submandibulares3. 
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O MASC compartilha características de translocação das proteínas ETV6-

NTRK3 e imunofenótipo com o carcinoma secretor de mama. Este gene fundido 

codifica uma enzima tirosina quinase atípica, esta possui um potencial 

transformador que tem papel principal na oncogênese. Concebivelmente, um 

inibidor molecular tirosina-quinase pode ser utilizado como tratamento para os 

pacientes portadores do gene ETV6-NTRK34, o tamanho da massa tumoral varia 

de 2 a 55mm. 

Estudos anteriores diagnosticaram o MASC como carcinoma de células 

acinares de baixo grau, no qual se desenvolve uma massa indolor, de crescimento 

lento e de prognóstico geralmente favorável. No entanto, existem casos relatados 

de formas mais agressivas de MASC, nas quais houve metástase em linfonodos e 

até mesmo óbitos relacionados a esse carcinoma5. 

 

Relato de caso 

Paciente feminina, de 56 anos, relatava sangramento gengival discreto havia 

3 meses, perdurando por 5 dias e cessando espontaneamente. Passou sob 

avaliação de um odontólogo que detectou lesão gengival, realizando biopsia para 

exame histopatológico. Negava tabagismo e etilismo e utilizava colírio para 

glaucoma. O exame histopatológico revelou neoplasia epitelial de baixo grau, 

sugestivo de carcinoma de células acinares de baixo grau, de glândula salivar 

menor. Estava em bom estado geral e o exame locorregional mostrava lesão 

nodular de cerca de 8 x 3mm, de superfície lisa, junto ao 2º molar superior 

esquerdo, sem evidência de linfonodomegalia.  

A tomografia computadorizada revelou uma lesão de 25 x 22 x 16mm junto 

ao dente 28, com extensão para o soalho do seio maxilar esquerdo, com extensão 

para mucosa de palato – Figura 1  
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Figura 1: TC, corte coronal e axial respectivamente, mostrando massa com 

pouco realce em fossa pterigopalatina esquerda empurrando ventralmente a parede 

posterior do seio maxilar ipsilateral, sem evidência de lise ósseal. 

 

Foi submetida à ressecção de microestrutura com exodontias 

intraoperatórias, sem esvaziamento cervical e com reconstrução com retalho jugal 

de avanço. Apresentou boa evolução. O diagnóstico histopatológico mostrou 

carcinoma secretor análogo mamário (MASC) – Figura 2. Segue em 

acompanhamento ambulatorial, sem evidência clínica e radiológica de recidiva após 

8 meses.   
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 Figura 2: Imunohistoquímica típica e correspondente com a doença. 

 

 

Discussão 

 O MASC é muito raro, tendo apenas 90 casos relatados na literatura mundial 

e ter o conhecimento histopatológico desta doença é essencial para diferenciá-la de 

outros diagnósticos, tais como carcinoma de células acinares de baixo grau, cisto 

adenocarcinoma e carcinoma mucoepidermoide de baixo grau¹.  

 O caso relatado inicialmente havia sido diagnosticado como carcinoma de 

células acinares de baixo grau, sendo classificado como MASC apenas após a 

confirmação histopatológica. O local de crescimento tumoral também condiz com a 

literatura tendo uma lesão com extensão para a mucosa de palato, característico do 

MASC³, além do tamanho do nódulo apresentando um tamanho de 

aproximadamente 24mm4. 

 Em conclusão, MASC é uma neoplasia glândulo-salivar bem definida 

morfologicamente e anatomicamente, ele pode compartilhar de semelhanças 

microscópicas com outras neoplasias locais e seu diagnóstico final baseia-se na 

presença da alteração molecular que é a fusão do gene ETV6-NTRK34.  

 Deve-se destinar mais estudos para esta patologia e, é importante também, 

maior conhecimento dos médicos e odontologistas sobre este tema, pois seu 
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tratamento e prognóstico é diferente das outras patologias as quais são 

confundidas. 
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Introdução 

A doença de Von Willebrand (VWD) é o distúrbio hemorrágico hereditário 

mais comum. A prevalência estimada de pacientes com DVW com sangramento 

clinicamente relevante é de 1:10.000 1. 

A doença foi descrita por Eric von Willebrand em em 1926, como 

“pseudohemofilia, sem predomínio de sexo. No início acreditava-se tratar de uma 

disfunção das plaquetas ou de uma alteração vascular. Já nos anos 50, foi descrita 

como a diminuição do fator VIII da coagulação. E com a evolução dos estudos 

transfusionais se detectou que havia um encurtamento do tempo de coagulação 

destes pacientes quando transfundidos com plasma fresco ou fracções de plasma 

2, ficando evidente que era ocasionada por um défice de um fator plasmático. A 

este fator denominou-se Fator de von Willebrand (FvW). A pesquisa para o 

diagnóstico da doença é feita quando presente uma história de hemorragias 

mucocutâneas com repetição, e que muitas vezes está associada com casos 

semelhantes na família3.  

 

Objetivo  
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Sintetizar e analisar as informações contidas na literatura sobre doença de 

Von Willebrand e seu subdiagnóstico, sendo esta uma doença de grande relevância 

na aplicação de terapêuticas médicas. 

 

Metodologia 

Revisão de literatura sistematizada pelas bases de dados Pubmed e Scielo 

no período de 1999 até 2019. Foram selecionados os artigos que abordassem a 

fisiopatologia, diagnóstico e tratamento adequado da DvW. 

 

Resultados/Desenvolvimento  

A DvW é um defeito complexo e heterogêneo com etiologia multifatorial, e os 

mecanismos fisiopatológicos permanecem pouco claros. Nela ocorre uma mutação 

no cromossomo 12 e tem como característica a deficiência qualitativa ou 

quantitativa do FvW. Existem diversas mutações que leva ao surgimento do quadro 

clinico possibilitando a divisão dos pacientes em vários subtipos clínicos. A 

coagulopatia se manifesta basicamente através da disfunção plaquetária associada 

à diminuição dos níveis séricos do fator VIII coagulante4. 

O FvW é uma grande glicoproteína multimérica com subunidades 

monoméricas de 22.000 dáltons5. Tem peso molecular de até 20 milhões de dáltons 

e suas propriedades de aglutinação são mediadas predominantemente pelos 

multímeros de maior peso molecular. É sintetizado pelos megacariócitos,  células 

endoteliais e plaquetas. Sabemos que ele é o único fator da coagulação que não é 

produzido no fígado3. O FvW esta na sua maior parte localizado no plasma, aonde 

faz a função de formação do complexo Fator VIII:C, mas também se encontra 

armazenado nos corpúsculos de Weibel-Palade nas células endoteliais, e nos 

grânulos alfa das plaquetas.1 Esse fator tem como funções auxiliar a adesão de 

plaquetas ao subendotélio do vaso que estará lesado e formar complexo com o F 
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VIII:C, que será protegido de sua ativação prematura e impedindo sua degradação 

proteolítica. Sendo a formação inadequada do FvW ou a formação normal porem 

em quantidade baixa, leva à deficiência na adesão plaquetária com prejuízo na 

hemostasia primária e diminuição da meia-vida do F VIII:C.6   

Tem um quadro clinico abrangente e variado que dependente do subtipo da 

doença porem as manifestações clínicas mais comuns são: epistaxe, menorragia, 

sangramento gengival, equimose, hematoma, hemorragia gastrintestinal, 

hemartrose. E sangramento prolongado após procedimentos cirúrgicos. É 

importante na avaliação, realizar um anamnese levando em consideração a 

presença de manifestações hemorrágicas após procedimentos invasivos.7 O tempo 

de aparecimento do quadro hemorrágico é de importância fundamental, devido à 

possibilidade de DVW adquirida, na maioria das vezes secundária a doenças 

autoimunes e malignas (principalmente linfo ou mieloproliferativas).8 

O diagnóstico da doença pode ser feito pela pesquisa do tempo de 

sangramento e o tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPa), porém esses 

exames podem estar no seu padrão de normalidade, tendo em vista esse viés, se 

basear isoladamente nesses resultados pode não conferir o diagnóstico da 

doença9. O TTPa tem por objetivo mostrar o nível de F VIII:C e normalmente existe 

o suficiente fator em condições basais para normalizar o exame 10. Se o TTPa 

estiver muito prolongado é provável que se trate de um caso de doença grave. 

Cohen e col.  Afirmaram em seu relato que o TS ajuda a definir o risco e que o nível 

de F VIII acima de 60% resulta em TS normal com ausência de tendência ao 

sangramento. A contagem de plaquetas geralmente está normal, mas no subtipo 2B 

pode estar diminuída10. 

O diagnóstico preciso só é confirmado após a realização da dosagem do F 

VIII:C, quantificação do antígeno do FvW e pesquisa da atividade do co-fator 

ristocetina . A atividade do co-fator da ristocetina é o teste mais específico para a 

função plaquetária e pode apresentar-se diminuído mesmo na doença leve11. As 

concentrações plasmáticas do FVW variam de acordo com a idade. Os recém-

nascidos tem níveis mais elevados, e só atingem os valores dos adultos ao redor 



22 
 

dos 6 meses de idade. Por esse motivo, nessa faixa etária é difícil o diagnóstico ou 

a exclusão da DVW. Trabalhos mostram o FvW aumentando lentamente durante a 

idade adulta, numa taxa de 10UI/dL por década12.  Tem como meta a 

elevação da proteína deficiente em episódios hemorrágicos e antes de 

procedimentos cirúrgicos. Inclui o uso de medidas locais (como compressão local 

prolongada), a desmopressina (DDAVP- é análogo da vasopressina e leva ao 

aumento do FVIII e FVW autólogos), o emprego de concentrados comerciais que 

contenham FVIII/FVW e as medidas auxiliares, como pílulas combinadas de 

estrógeno-progesterona para diminuir a proliferação endometrial e controle de 

pequenas hemorragias.13 

Conclusão: 

A DvW é um distúrbio hemorrágico genético comum, ela é resultado da 

deficiência quantitativa ou disfunção do FvW, uma glicoproteína necessária para a 

adesão plaquetária ao endotélio lesado e também para a preservação do fator VIII 

na circulação. Apesar da sua alta prevalência é as vezes subdiagnosticada por 

possui um quadro complexo, e quadro clinico inespecíficos, havendo a necessidade 

de exames laboratórios para seu diagnóstico. 

Palavras chaves: fator de von Willebrand, doença de von Willebrand, coaulopatia. 
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Introdução   

A doença do vírus Ebola (EVD) é uma febre hemorrágica grave que resultou em 

cerca de 11 mil mortes na epidemia de 2014 que ocorreu África Ocidental, 

iniciando-se pela Guiné. Atualmente, a doença é considerada uma emergência de 

saúde pública de preocupação internacional pela OMS, devido aos surtos na 

República Democrática do Congo (RDC). 

A doença é transmitida através das secreções humanas, e o período de incubação 

da pode variar de 2 até 21 dias. As manifestações iniciais assemelham-se com 

outras doenças tropicais, mas o paciente pode evoluir rapidamente para a fase 

terminal hemorrágica, caracterizada por sangramentos internos e subcutâneos 

particulares, hematêmese e vermelhidão ocular. Essa fase pode progredir para 

insuficiência renal, dificuldades respiratórias, choque e até morte. A fisiopatologia 

da doença é complexa, incluindo imunossupressão, desregulação de citocinas 

(tempestade de citocinas), anormalidades na coagulação e disfunção vascular. ¹ 

A suspeita requer intervenções imediatas como o isolamento do paciente, assim 

como a necessidade de terapêutica precoce. Atualmente, a terapêutica da doença 

é essencialmente focada em medidas de suporte. No entanto, os recentes surtos 

da doença fomentaram pesquisas e estudos para o desenvolvimento de fármacos 

que combatessem o vírus. 

Objetivos  

mailto:Rmunizjr@gmail.com


25 
 

O objetivo dessa revisão literária é identificar as novas estratégias terapêuticas 

vigentes no desenvolvimento do tratamento da EVD. 

Metodologia 

O estudo é uma revisão de literatura, utilizando métodos livres de busca no 

Pubmed. Foram pesquisados artigos científicos com data de publicação a partir de 

2015 e revisões de literatura. Palavras-chave: Ebola; therapeutic. 

Resultados   

Foram encontrados 269 artigos científicos a partir das palavras chave, sendo 

selecionados 39 artigos com título relacionados `as novidades terapêuticas e Ebola. 

Dentre esses, 6 artigos foram selecionados como moldes a essa revisão, devido à 

importância para conjuntura atual dos estudos e testes clínicos dos fármacos em 

indivíduos infectados com Ebola. 

Discussão 

Após os surtos de EVD em 2014 e a evidência de sua alta taxa de letalidade (até 

90%), o desenvolvimento do tratamento farmacológico para o combate do vírus se 

tornou necessário. O desenvolvimento terapêutico requer a identificação de 

proteínas, RNA ou outros componentes biológicos derivados do hospedeiro ou do 

patógeno que tornarão alvos de drogas adequados. ² 

Os fármacos podem ser classificados em: antivirais de atuação direta ou indireta, 

ou dirigida pelo hospedeiro. Os antivirais têm como alvo os componentes ou ações 

virais, idealmente, sem prejudicar os processos de defesa do hospedeiro, 

entretanto, são mais suscetíveis à mecanismos de resistência. Já as terapias 

dirigidas ao hospedeiro modulam especificamente a resposta do hospedeiro ao 

vírus, como na estimulação imunológica, ou na melhora dos processos de defesa, 

sem interferir no vírus. ³ 
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Os antivirais ainda podem ser classificados de acordo com a fase que agem no 

ciclo de vida do vírus, na entrada na célula, replicação do genoma e morfogênese, 

e brotamento de novas partículas virais. O vírus responsável pela doença é do 

gênero Ebolavirus da família Filoviridae, que possui material genético RNA negativo 

e se replica no citoplasma das células. Inicialmente, os alvos são as células 

dendríticas e macrófagos, mas o vírus possui amplo tropismo celular e pode 

infectar vários tipos de células, como células NK e monócitos.¹Não somente o vírus 

as utiliza como maquinários de replicação viral, como inibe suas funções de 

reconhecimento e recrutamento de outras células imunológicas, e as manipula 

emitindo sinais para as demais células que culminam em morte, ou para a 

produção de citocinas pró inflamatórias, e ativação de neutrófilos circulantes. 

Os atuais fármacos em pesquisa são: ZMapp, mAb114 e REGN-EB3. O ZMapp, 

mAb114 e REGN-EB3 são fármacos que atuam no processo de invasão do vírus na 

célula hospedeira, enquanto o TKM-Ebola interfere na replicação do genoma viral. 

O ZMapp é um fármaco capaz de aumentar a imunidade tanto em jovens, adultos e 

imunodeprimidos. É constituído de três anticorpos monoclonais quiméricos dirigidos 

contra as glicoproteínas de superfície do vírus, na região GP1,2. Dois atuam como 

neutralizantes, bloqueiam as mudanças estruturais necessárias para o processo de 

adesão do vírus à célula, enquanto um facilita a citotoxicidade mediada por células 

dependente de anticorpos. ³ O Zmapp é o único fármaco atualmente testado em 

ensaios clínicos de forma randomizada, utilizado no estudo PREVAIL II na África 

Ocidental.4 Em sua administração em 25 pacientes, 23 sobreviveram sem mostrar 

eventos adversos graves após receber três doses de cada coquetel de 

anticorpos. No entanto, sua eficácia não pôde ser comprovada pois os pacientes 

também receberam outros tratamentos, incluindo transfusão de plasma (extraído de 

pacientes sobreviventes) e padrões intensivos de cuidados de suporte. 4,5,6 

Já o mAb114, é um anticorpo monoclonal único clonado a partir de células B de 

memória de um paciente que sobreviveu a EVD. Possui forte atividade 

neutralizante que liga GP1,2 e sGP. Realiza atividade neutralizadora, assim como 
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provoca dependência substancial de citotoxicidade mediada por células 

dependente de anticorpos, parecendo então, ser capaz de combinar as 

propriedades dos três anticorpos diferentes do ZMapp. O fármaco está atualmente 

em estágios iniciais de desenvolvimento clínico. Os dados de infecção em modelos 

animais parecem promissor. ³ Foi utilizado no surto atual do RDC e nenhuma 

toxicidade foi relatada, contudo, deve haver mais estudos, em ensaios clínicos 

apropriados. 

O REGN-3B é um coquetel sendo utilizado nos surtos do RDC e contém três 

anticorpos monoclonais com propriedades diferentes, incluindo neutralização, 

função efetor imune e ligação a sGP. Os resultados em modelos animais infectados 

pelo Ebola são muito promissores e são semelhantes ao observado com o ZMapp. ³ 

Conclusão  

Ainda que não comprovada a eficácia de um medicamento no combate à DVE, o 

conhecimento acerca do ciclo viral possibilitará grandes avanços no 

desenvolvimento de fármacos que combatam a morbimortalidade dessa terrível 

doença. 
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Introdução 

As deleções intersticiais no braço longo do cromossomo 1 são raras. Os 

pacientes descritos na literatura com a caracterização molecular do tamanho da 

deleção apresentaram as principais características fenotípicas: deficiência 

intelectual, atraso no desenvolvimento, microcefalia, deficiência de crescimento, 

hipotonia, convulsões, alterações esqueléticas, malformações cardíacas e renais 

(Della Monica et al., 2007; Burkardt et al., 2011; Chatron et al., 2015; Lam et al., 

2016; Mackenroth et al., 2016; Le Tanno et al., 2017; Sun et al., 2019). 

 

Objetivo: Relatar um paciente com alteração cromossômica rara no braço longo do 

cromossomo 1 e correlacionar genótipo-fenótipo, comparando com os casos 

descritos na literatura. 
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Relato de caso/metodologia: 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição, recebendo o 

número 09467219.0.0000.5509 (CAAE). Paciente do sexo masculino, 2 anos e 8 

meses, terceiro filho de casal não consaguíneo. Ao exame clínico apresentou 

microcefalia, atraso no crescimento, dificuldades para alimentação, face com fronte 

ampla, hipertelorismo, nariz curto e bulboso com narinas antevertidas, filtro longo, 

orelhas pequenas proeminentes com hélice simplificada e anteriorizadas, 

retrognatia, cabelos e sobrancelhas esparsas, mãos e pés pequenos, braquidactilia, 

clinodactilia do quinto dedo, prega palmar transversal única, escoliose, 

criptorquidismo, hipertelorismo mamilar, hipotonia, atraso global do 

desenvolvimento e alteração renal.  

A análise cromossômica revelou resultado de cariótipo normal: 46,XY. O exame 

molecular SNP microarray mostrou uma deleção de 3.86 Mb em 1q23.3-24.2, 

arr[GRh37] 1q23.3q24.2(164502180_168367759)×1.  

 

Discussão 

As deleções englobando a região 1q23.3q24.2 são raras, somente 18 

pacientes com deleções de diferentes tamanhos sobrepostas a esta região e 

características fenotípicas semelhantes ao nosso probando foram descritos na 

literatura (Della Monica et al., 2007; Burkardt et al., 2011; Chatron et al., 2015; Lam 

et al., 2016; Mackenroth et al., 2016; Le Tanno et al., 2017; Sun et al., 2019), 

incluindo atraso global no desenvolvimento, microcefalia, alterações de orelhas, 

nariz curto e bulboso, retrognatia, criptorquidismo, alterações renais e esqueléticas. 

A região deletada em nosso paciente inclui os genes LMX1A e RXRG, 

candidatos para deficiência intelectual e o gene PBX1, responsável pelas 

anomalias congênitas dos rins e trato urinário. Adicionalmente, sugerimos uma 

região genômica candidata em 1q24.2 associada com microcefalia. No entanto, 
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identificação de novos pacientes com alterações cromossômicas em 1q23.3q24.1 

e/ou mutações de ponto nos genes candidatos auxiliarão no melhor entendimento 

das funções dos genes candidatos e correlação genótipo-fenótipo das 

manifestações clínicas complexas. 
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Resumo 

O presente trabalho aborda a violência contras idosos e crianças, tendo como 

objetivo identificar os sinais de alerta. Para tal, expõe os tipos de violência, analisa 

as lesões comuns e o comportamento da vítima e do agressor, assim como suas 

características. Conclui que lesões com diferentes idades devem ser tidas como 

sinal de alerta e que a violência psicológica implica em observação minuciosa dos 

comportamentos do agressor e da vítima para sua identificação. 

 

Palavras-chave: Maus tratos, Crianças, Idosos, Agressão, Violência. 

 

Introdução 
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Os sinais de que determinadas lesões decorrem de maus tratos muitas vezes não 

são detectados durante o atendimento médico, sendo os extremos de idade, 

crianças e idosos, os mais vulneráveis a esse tipo de abuso.  

Maus tratos não dizem respeito somente ao físico e abuso sexual. A negligência às 

necessidades básicas de um indivíduo e a hostilidade psicológica também aí se 

enquadram. A violência é considerada um problema grave de saúde pública no 

Brasil e o atendimento médico pode não só dar informações sobre o estado de 

saúde dos pacientes, mas também sobre suas condições de vida, podendo 

infelizmente a violência ser uma delas. 

Esse trabalho, baseado em revisões de literatura, tem como objetivo alertar dos 

inúmeros sinais que irão sugerir a ocorrência de algum mau trato, que muitas vezes 

é ocultado pelo paciente. Portanto necessita-se de uma observação minuciosa de 

cada ação ou sinal sugestivo de que aquela pessoa é vítima de tais abusos. O 

trabalho relata os principais sinais observados nos extremos das idades devidos a 

vulnerabilidade destes.  

 

Sinais de alerta em crianças 

A Síndrome da criança espancada ou Síndrome de Silverman ocorre geralmente 

com crianças menores de 3 anos (80%), sendo 40% destas menores de 6 meses. 

Ela é predominante no sexo masculino, em crianças carentes e com algum retardo 

mental. 

Os agressores são normalmente pais jovens, padrastos e familiares diretos, sendo 

fatores predisponentes o desemprego, a baixa escolaridade, a presença de 

alterações psicoafetivas, o fato de terem sido  vítimas de maus tratos na infância ou 

de serem alcoólatras e usuários de drogas. Note-se que a justificativa do agressor é 

quase sempre a de educar. 

A criança vítima de maus tratos pode ter comportamento apático, indiferente, 

temeroso e seu olhar é triste. Também pode apresentar alguns comportamentos de 

defesa como proteger o rosto com as mãos, fechar os olhos e até chorar com a 
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aproximação de determinados indivíduos, ou ser impassível aos movimentos do 

examinador. 

Os sinais de alerta mais comuns baseiam-se no achado de lesões cutâneas e 

fraturas ósseas múltiplas em diferentes idades, podendo coincidir na mesma 

localização, além de lesões com assinatura como marcas de ferro quente e garfos 

aquecidos, queimaduras de cigarro, marcas de contenção nos punhos e tornozelos, 

fratura de dente devida à introdução violenta do talher, envenenamento e 

intoxicação por substância tóxica ou medicamentosa. Observar que a vítima está 

aterrorizada e, principalmente, que as informações dos familiares são 

contraditórias. 

Quando começam a perceber as lesões no corpo da criança, normalmente na 

escola, o agressor passa a bater na cabeça da vítima para que as lesões fiquem 

escondidas pelos cabelos, e então surgem as alopécias traumáticas nesses locais. 

Em crianças abaixo de 2 anos é comum encontrar-se a Síndrome do bebê 

sacudido, causada por violenta movimentação da criança segurando-a pelos braços 

ou tronco. Essa ação pode provocar hemorragias de meninge, edema cerebral, 

hemorragia de retina e lesar lobo pré-frontal, que está intimamente relacionado com 

a personalidade. 

As lesões vistas frequentemente nas imagens radiológicas são fraturas em galho 

verde, nas quais o osso trinca de um lado e a outra parte permanece íntegra. É 

característica a Síndrome de Silverman, que consiste no hematoma subperiósteo 

em ossos longos, devida à lesão do osso e represamento do sangue entre osso e 

periósteo. Por fim, a Síndrome epifisária de Straus, caracterizado pelo 

arrancamento da epífise consequente à violência dos golpes. 

 

Sinais de alerta em idosos 

As principais formas de abuso no idoso incluem violência física, psicológica, 

negligência e abuso financeiro. Os idosos tornam-se mais vulneráveis à violência 

domiciliar na medida em que necessitam de maiores cuidados, sendo que, quanto 

maior a dependência, maior o grau de vulnerabilidade. 



35 
 

A grande problemática na qual o idoso se encontra devido à dependência física e 

mental é o isolamento, isso faz com que o idoso tenha mais dificuldade de se 

relacionar, somado ao fato do agressor muitas vezes conviver com a vítima, isso 

tudo pode contribuir com que ele fique ainda mais isolado. Por conta disso, torna-se 

mais difícil detectar as agressões. 

Os fatores de risco em relação ao agressor são o histórico de alcoolismo, drogas, 

violência, dependência econômica, baixo autocontrole, problemas psicológicos e 

pessoas que sofreram abusos e maus tratos na infância. 

O examinador deve estar alerta ao tempo entre as lesões e a procura por 

atendimento médico, que geralmente não é rápido; lesões com datas diferentes; 

estado de terror e medo da vítima e marcas de contenção em punhos e tornozelos, 

pois esses sinais são fortes indicativos de que está ocorrendo violência. Muitas 

vezes, é difícil diferenciar uma agressão com acidentes próprios da idade, 

dificultando ainda mais o diagnóstico de maus tratos. 

Conclusão 

Em vista do exposto, pode-se concluir que: 

Diante de lesões com diferentes idades, mesmo que leves, a suspeita de causa 

violenta se impõe.  

Esse achado em crianças deve induzir à solicitação de RX não apenas da região 

afetada, a fim de identificar possíveis fraturas em diferentes estágios de 

consolidação ou hematoma subperiósteo ou arrancamento da epífise de ossos 

longos. 

O exame do couro cabeludo não deve ser esquecido, principalmente em crianças. 

A observação do comportamento e reações da vítima é fundamental na 

investigação da violência, assim como do comportamento dos familiares. 

No caso de idosos, o tempo decorrido entre a lesão e a condução para atendimento 

pode ser o sinal de alerta. 
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A violência psicológica não deixa marcas, devendo-se atentar ao comportamento 

dos cuidadores, em relação aos dependentes vulneráveis, para tentar identifica-la, 

além da observação das reações das vítimas durante o exame. 

Como resultados observados é visto que as crianças com deficiência ou mais 

jovens, devido a serem incapazes de se defenderem ou relatarem algum ocorrido 

são vítimas mais frequentes dos sinais de alerta. O mesmo ocorre quando fala-se 

do outro extremo da idade, em que a dependência de um cuidador torna a 

vulnerabilidade deste paciente muito maior, levando a uma frequência de casos 

mais significativa. 
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Resumo 

Dentre os cânceres de pele, o Carcinoma Basocelular (CBC) é considerado 

o mais comum. Relatamos um caso de lesão ulcerativa crônica progressiva em 

região de couro cabeludo, cuja biópsia evidenciou um CBC. Foi realizada 

ressecção completa da lesão, com margens cirúrgicas. Foi realizada reconstrução 

através de retalho microcirúrgico bipediculado. 

Palavras-Chave: Câncer de Pele; Carcinoma basocelular; Reconstrução de couro 

cabeludo; Microcirurgia; 

 

Abstract 

From all kinds of skin cancer, the most common is the Basal Cell Carcinoma 

(BCC). We are reporting a case of progressive chronic ulcerative lesion in scalp, 

whose biopsy revealed a BCC. A complete lesion resection was performed with 

oncological margins. The reconstruction was made through a bipediculated 

microvascular flap. 
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Introdução 

A reconstrução do couro cabeludo e fronte após defeitos originários de 

resseções oncológicas permanece um desafio comum para o cirurgião de cabeça e 

pescoço, especialmente em pacientes com histórico de radiação na área¹. 

Para lidar melhor com esses desafios e fornecer ao paciente um resultado 

ideal, a compreensão abrangente da anatomia, o conhecimento de uma variedade 

de técnicas reconstrutivas, juntamente com as habilidades para executá-las e a 

análise cuidadosa de feridas e planejamento de reconstrução são todos imperativos 

cirúrgicos². 

É necessário um amplo espectro de técnicas reconstrutivas, considerando o 

aspecto tridimensional do crânio, a limitada expansibilidade do tecido do couro 

cabeludo e o aspecto cosmético da região do cabelo, bem como a demanda por 

cobertura suficiente da cavidade craniana no caso de defeitos compósitos 

cranianos de espessura total³. Tais técnicas de reconstrução abrangem desde 

fechamentos primário e por segunda intenção, até retalhos locais, enxertos e 

retalhos à distância. Sendo o retalho microcirúrgico atualmente a principal 

modalidade de reconstrução para os defeitos de médio e grande porte, desde que o 

paciente esteja clinicamente apto para tal procedimento cirúrgico. 

As técnicas citadas acima permitem que o cirurgião, diante do desafio que o 

crânio subjacente ao defeito traz, tenha mais artifícios para preservar e organizar o 

tecido, em um esforço visando evitar exposição do osso. Porém, é importante 

ressaltar que o retalho microcirúrgico apresenta tanto vantagens quanto 

desvantagens. 

A região da fronte também apresenta desafios significativos para o cirurgião. 

Especificamente, defeitos que podem afetar não apenas o resultado estético do 
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paciente, mas também gerar déficits na função motora do mesmo, resultando em 

assimetrias significativas. Vários princípios de reconstrução são usados nesta 

região, que incluem recriação e preservação da simetria das sobrancelhas, 

temporal e frontal. 

Deformidades, tanto no couro cabeludo quanto da fronte, podem variar de 

quase completa excisão do couro cabeludo - necessitando de técnicas de cobertura 

microvasculares - à pequenos defeitos requerendo fechamento primário². 

Embora novas técnicas microcirúrgicas e tecnologias de substituição tenham 

avançado o campo de reconstrução do couro cabeludo na última década, 

fundamentalmente permanece um exercício em substituir as várias camadas do 

couro cabeludo para manter a integridade estrutural da cobertura sobre o cérebro⁴. 

A reconstrução ideal depende da avaliação criteriosa de cada caso clínico e tem 

por finalidade alcançar o melhor resultado, tanto funcional como estético, com 

mínima morbidade no sítio doador⁵. 

Apresentamos um relato de caso de um paciente idoso do gênero masculino 

com um tumor de pele na região temporal direita, com biópsia de carcinoma 

basocelular com aproximadamente 3 anos de evolução. 

 

Relato de Caso 

Paciente WFA, gênero masculino, 87 anos. Possui hipertensão arterial 

sistêmica e diabetes mellitus. Apresentou, há três anos, tumor de pele com lesão 

úlcero-infiltrativa em região temporal direita, já havendo sido feita biópsia de 

carcinoma basocelular. Foi realizada ressecção da lesão com diagnóstico anátomo-

patológico de carcinoma basocelular esclerodermiforme ulcerado, com margens 

cirúrgicas. A reconstrução foi realizada por meio de enxerto. Durante a ressecção 

da lesão, foi realizada a ligadura da artéria temporal superficial direita. 
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Nove meses após pós-operatório, houve recidiva da lesão, sendo realizada 

novamente ressecção e reconstrução com enxerto.  

Aproximadamente 2 anos depois, o paciente retorna com lesão ipsilateral, 

porém mais cranial (Figura 1), sendo realizada tomografia computadorizada de 

crânio, que acusou ausência de invasão óssea. Após biópsia, foi diagnosticada 

neoplasia pouco diferenciada com células claras. 

Foi realizada ressecção do tumor de fronte (Figura 2) com margens 

oncologicamente livres e reconstrução com retalho antebraquial microcirúrgico 

bipediculado Consistiu em retalho antebraquial esquerdo, sendo dissecado o 

pedículo vascular e veia cefálica (Figura 3). A anastomose do pedículo principal foi 

realizada na artéria temporal superficial contralateral (Figura 4) e veia cefálica na 

veia supratroclear ipsilateral (Figura 5). 

O paciente evoluiu satisfatoriamente tendo alta 3 dias após a intervenção 

cirúrgica. A figura 6 mostra o resultado final com 60 dias de pós operatório. 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

Figura 3 
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Figura 4 

 

Figura 5 
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Figura 6 

 

Discussão  

Os retalhos livres são a principal modalidade de reconstrução em defeitos de 

médio e grande porte, pois fornecem grande quantidade de tecido de cobertura 

vascularizado, permitindo corrigir deformidades de contorno, ou em casos de 

avulsão total de escalpo em que o reimplante não pode ser realizado⁶.  

Em decorrência das particularidades anatômicas da região, neoplasias 

malignas extensas em couro cabeludo e fronte são especialmente desafiadoras. 

Existe uma gama de técnicas para o reparo dos defeitos. No entanto, a 

reconstrução ideal depende fundamentalmente da avaliação criteriosa do caso 

clínico e sua particularidade, tendo por finalidade alcançar o melhor resultado, tanto 

funcional como estético, com mínima morbidade no sítio doador⁵. 
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A literatura tem proposto diversos algoritmos de reconstrução de couro 

cabeludo, conforme a localização, tamanho, etiologia, qualidade do tecido como 

acometimento local, exposição de estruturas e distorção da linha capilar, se 

tratando de casos de complexidade variada e com diferentes técnicas1,2. 

Muitos dos grandes defeitos são casos com radiação prévia, exposição de 

estruturas cerebrais, infecção crônica e pós-ressecção tumoral. Em estudo, foi 

realizada uma análise retrospectiva com relação ao diagnóstico histopatológico, 

que teve como resultado, uma maior incidência do carcinoma espinocelular, 

totalizando 21 (84%) casos, seguido pelo carcinoma basocelular, com 3 (12%), e 

pelo melanoma maligno, com 1 (4%)⁵. 

Nos casos acima, o retalho livre é a opção de escolha. Existe também a 

opção de retalhos microcirúrgicos mais finos e pequenos tipo antebraquial e retalho 

anterolateral da coxa⁶.  A área doadora deverá ser escolhida baseado no tipo de 

defeito e características da pele a ser utilizada.  

O paciente necessita estar clinicamente apto a tolerar um procedimento 

cirúrgico de mínimo 6 horas de duração, a área doadora deverá ser escolhida 

baseado no tipo de defeito e características da pele a ser utilizada.  

Os retalhos microcirúrgicos oferecem muitas vantagens, porém a 

implantação de microcirurgia reconstrutiva necessita do envolvimento de 

profissionais de áreas diversas, bem como da implantação de suporte hospitalar 

adequado, visto se tratar de um procedimento de alta complexidade. 
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Resumo 

A arterite de células gigantes (ACG) é uma vasculite que acomete pacientes acima 

dos 50 anos, sendo mais prevalente em mulheres. As manifestações clínicas 
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podem ser sistêmicas, como a cefaleia de início recente, oculares, bem como sinais 

específicos, como, por exemplo, da tortuosidade observada na artéria temporal. A 

maior complicação desta doença é a cegueira. Apresenta-se neste relato os 

principais sinais e sintomas para o diagnóstico precoce de ACG.É abordado o caso 

de um paciente do sexo feminino, 72 anos, que acordou subitamente com 

sensação de peso na região temporal direita, A área era dolorosa ao toque leve. Foi 

encaminhada ao serviço de urgência, apresentando exame neurológico normal), e, 

como única alteração evidenciada laboratorialmente,  elevação da velocidade de 

hemossedimentação.  

Palavras-chave: Arterite de células gigantes, arterite temporal, cegueira. 

 

Introdução 

A ACG se caracteriza por um quadro de  vasculite granulomatosa que acomete 

vasos de grande e médio calibre, com predomínio da artéria aorta e de seus 

ramos.¹ A ACG prevalece em pacientes acima dos 50 anos de idade e, embora 

possa acometer os dois sexos, há uma prevalência de 2.3 a 2.6 vezes maior nas 

mulheres em relação aos homens.¹ Este tipo de  vasculite é a mais comum na 

América do Norte e na Europa ocidental, sendo raramente observado em pacientes 

de ascendência africana e asiática.² As manifestações clínicas podem abranger 

sintomas sistêmicos e oculares, com a presença de sinais específicos notados ao 

exame físico, como por exemplo na região da artéria temporal com eritema, 

tortuosidade, nodularidade ou espessamento do vaso.³ O diagnóstico precoce e 

tratamento adequado são extremamente relevantes para evitar complicações de 

perda visual. Na ACG o comprometimento isquêmico pode resultar em perda 

permanente da visão em 15-25% dos casos.¹ 

Um achado laboratorial que pode induzir uma suspeita diagnóstica, é o exame de 

velocidade de hemossedimentação (VHS).4 Há também um sinal precoce que pode 

antecipar uma terapêutica preventiva: a presença de claudicação mandibular, 
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observada em 40% dos pacientes. Outro achado importante e responsável pelo 

quadro recidivante é a presença da polimialgia reumática (PMR), manifestada por 

rigidez muscular e rigidez matinal, classicamente nos locais da cintura proximal. 

Mais de 50% dos pacientes com ACG apresentarão PMR.5 

Observa-se em um número importante de pacientes a ausência de manifestações 

clínicas típicas, tornando essa doença de difícil diagnóstico. Nesses casos, quando 

o diagnóstico é realizado, o paciente muitas vezes já apresenta graves sintomas da 

doença, como por exemplo paralisia do 3° par dos nervos cranianos e cegueira 

irreversível.3 

O objetivo deste estudo é demonstrar a importância dos sinais e sintomas precoces 

de ACG afetando a artéria temporal superficial, e sua relevância no tratamento 

emergencial. 

Relato de caso 

Paciente do sexo feminino, 72 anos, aposentada. Refere ser hipertensa leve,   sem 

uso de medicamento atual (relata controlar a doença com dieta hipossódica 

apenas). Refere quadro prévio de crises de enxaqueca quando mais jovem, porém, 

refere ausência das crises atualmente. Relata prática de esportes de leve 

intensidade. Não faz uso de medicações ou suplementos. 

Relata que no dia 31/01/2019 acordou com sensação de peso na região temporal 

direita, com dor local ao toque leve. Referiu piora da dor que passou a latejante 

durante duas horas subsequentes. Fez uso de dipirona 1,0g, não tendo tido 

melhora dos sintomas. Dado o quadro persistente de dor, procurou o pronto 

atendimento para avaliação médica. Durante a consulta, apresentou exame 

neurológico sem alterações. Ao exame clínico, apresentou alteração da região 

temporal (imagem 1), não apresentando outra alteração no exame físico. Foram 

solicitados exames laboratoriais - sendo o VHS o único exame alterado, com valor 

de 58mm (normal até 20 - unidade de medida).  



49 
 

A paciente foi tratada com dexametasona 4mg endovenosa três vezes ao dia, com 

redução progressiva de dose. Não houve piora da pressão arterial ou glicemia com 

corticóides neste período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 

A ACG se caracteriza por sintomas sistêmicos e oculares.1 Metade dos pacientes 

vai apresentar queixas oculares incluindo perda visual, amaurose fugaz, diplopia e 

dor, os quais estão relacionados com uma BAT positiva em 98%, 31%, 6% e 8,2%, 

respectivamente.¹ Não foi o caso da paciente aqui relatada, possivelmente pelo 

rápido diagnóstico e conduta precisa. A perda de visão secundária a ACG pode ser 

permanente ou transitória, unilateral ou bilateral, de forma que inicie em um olho e 

depois envolva o outro não afetado.1  

A alteração dos valores de VHS é utilizada para firmar o diagnóstico da ACG 

quando associada a um quadro clínico sugestivo, pois isoladamente é um teste 

inespecífico. Embora estudos mostrem que em 5% a 30% dos casos o VHS é 

encontrado normal, seu valor maior que 50mm/h é um achado importante. Portanto 

ao encontrar valores normais, o clínico não deve descartar o diagnóstico de ACG.¹ 

Imagem 1: Anormalidade presente na região temporal 

do paciente. 
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No caso aqui relatado, o aumento do VHS foi crucial para complementar a hipótese 

diagnóstica de arterite temporal. 

Para a investigação e um diagnóstico clínico, foi elaborado critérios para a detecção 

da ACG pela Escola Americana de Reumatologia (tabela 1). Esses critérios têm 

sido utilizados para uma suspeita diagnóstica apenas clínica da ACG, sem uso da 

biópsia de artéria 

temporal (BAT), a qual 

não é necessária 

para o diagnóstico.¹ 

Critérios Diagnósticos  

Com 3 ou 

mais 

critérios é 

feito o 

diagnóstic

o de 

ACG. 

1. Pacientes acima dos 50 anos 

2. Cefaleia de início recente 

3. Anormalidades da artéria 

temporal (sensibilidade à 

palpação ou diminuição da 

pulsação 

4. Elevação do VHS > 50 mm/h 

5. BAT anormal 

 

 

No presente relato de caso, podemos identificar os critérios 1, 2, 3 e 4 contidos na 

Tabela 1, condição que confirma o diagnóstico.  

Ao analisar a diversidade de apresentações clínicas da ACG e descrever suas 

múltiplas manifestações oculares, muitas vezes atípicas, esperamos aumentar a 

conscientização dos clínicos sobre a condição. O diagnóstico clínico precoce da 

ACG, seguido de tratamento adequado, pode minimizar a perda de visão.5 

Tabela 1: Critérios diagnósticos para ACG.¹ 
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Introdução: Segundo definição do Ministério da Saúde, classificam-se como “raras”, 

as doenças que afetam 65 pessoas a cada 100 mil ou 1,3 pessoa a cada duas mil e 

afetam cerca de 8% da população mundial.1,2 Estima-se que 3 a 5% dos recém-

nascidos sejam afetados por doenças congênitas, causadas ou influenciadas por 

uma alteração genética, sendo responsáveis por 20% da mortalidade neonatal e 30 

a 50% da mortalidade perinatal nos países desenvolvidos.3,4 Essas condições são 

em grande maioria degenerativas e crônicas, com grau elevado de 

morbimortalidade e cerca de 10% possuem algum tipo de tratamento 

medicamentoso de alto custo. Estima-se que existam 8 mil doenças raras, sendo 

80% com etiologia a genética e em muitos casos, hereditárias. Por se tratarem de 

doenças incomuns, o diagnóstico correto pode demorar para ser definido.5 A partir 

da necessidade de atender a população da Baixada Santista (Bertioga, Cubatão, 

Guarujá, Itanhaém, Monguagá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente), foi 

instituído pela Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) o ambulatório de 

Genética Clínica em Santos a partir de fevereiro de 2008; sendo o primeiro e único 

serviço especializado até o momento.  
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Objetivo: Caracterizar uma amostra de pacientes atendidos no Ambulatório de 

Genética da UNIMES no período de 2012 a 2017 quanto ao gênero, idade, 

procedência, encaminhamento, exames realizados e diagnóstico final.  

Metodologia: Análise dos prontuários dos 272 pacientes atendidos no Ambulatório 

de Genética Médica no período de 2012 a 2017. As variáveis: gênero, idade, 

município de origem, origem do encaminhamento, hipótese diagnóstica, realização 

de exames e diagnóstico final foram analisadas, classificadas, codificadas e 

organizadas em uma planilha eletrônica (Excel). As frequências das variáveis foram 

analisadas para caracterização do perfil dos atendimento, sendo realizados testes 

estatísticos apropriados, paramétricos e não paramétricos para a análise final. 

Trabalho aprovado pelo CEP da Unimes – CAAE: 04101518.9.0000.5509. 

Resultados: O perfil dos pacientes é composto por sexo 47%  feminino e 53% 

masculino; a maior parte dos pacientes são procedentes de Santos (25,3%) e a 

menor parte de Mongaguá (0,7%). Em relação a forma de acesso a saúde, 79% 

são usuários do SUS e 15,4% possuem algum tipo de convênio. Os Pediatras 

(35%) e Neurologistas (17%) encaminharam o maior número de pacientes, tendo 

como suspeita diagnóstica prévia de doença/síndrome genética (21%), anomalias 

maiores múltiplas ou deficiência intelectual + anomalia maior (16%) os mais 

frequentes. Entre os exames genéticos, os pacientes realizaram cariótipo (53%), 

CGHarray (12,1%), sequenciamento Painel/Exoma (4,8%), Metilação do DNA 

(2,2%), PCR (1,5%) e FISH (1,5%). O desfecho final dos atendimentos foi 

diagnóstico confirmado pela clínica (29,4%), confirmado por cariótipo (7,35%), 

confirmado por outro exame genético (11,76%), sem diagnóstico (33,45%) e outros 

desfechos (18,04%). 

Conclusão: As doenças raras representam impacto socioeconômico e na saúde 

humana, o que torna essencial que os profissionais de saúde estejam cientes dos 

recursos existentes para diagnóstico, prognóstico, acompanhamento e tratamento 

adequados ao paciente. Este estudo mostra a importância de um serviço 

especializado em genética médica na Baixada Santista, considerando a alta taxa de 

encaminhamento por outros especialistas por suspeita de doença/síndrome 
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genética, fenótipos, anomalias ou outros sinais raros e incomuns. Fato também, 

que reforça a importância da incorporação da Genética Médica como disciplina 

clínica nas faculdades de Medicina. Além disso, os resultados mostraram a falta de 

cobertura de exames genéticos e moleculares pelo SUS, impossibilitando a 

confirmação diagnóstica de muitos casos. Contudo, mesmo diante desta dificuldade 

em correlacionar adequadamente genótipo-fenótipo, a maior parte dos casos 

tiveram diagnóstico confirmado pela avaliação clínica do paciente, mostrando a 

importância do trabalho dos médicos geneticistas nos serviços de saúde existentes 

no país.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Serviço de Genética; Genética Comunitária; Baixada Santista.  
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Introdução 

Em 1940, o atual Código Penal entrou em vigor no Brasil 1 . Nele, além do 

infanticídio ter sido determinado como delito autônomo, adotou-se o critério 

fisiopsicológico do “estado puerperal” 1 [Art. 123 do Código Penal - Decreto Lei 

2848/40 - “Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o 

parto ou logo após”] 2 . 

O estado puerperal ou transtorno do estresse agudo é uma alteração súbita e 

temporária na consciência e identidade da progenitora, o qual pode gerar um 

sentimento de repulsa da mãe pele filho ou até mesmo a morte do recém-nascido. 

Essa modificação na sanidade da progenitora pode ocasionar sintomas como: 
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sentimento de anestesia, ausência de resposta emocional e redução da 

consciência daquilo que a cerca1, 3, 4. 

É importante saber que estado puerperal é diferente de puerpério, pois este reúne o 

período de transformações fisiológicas que vão desde a dequitação placentária até 

o retorno completo da estrutura corpórea após o parto. Assim, todas as mulheres 

que passam pelo processo gestacional entram em puerpério, porém nem sempre 

em estado puerperal 1, 3, 4. 

 

Objetivo 

Diferenciar o estado puerperal de puerpério e evidenciar a subjetividade do 

diagnóstico desse estado. 

 

Método 

Os dados foram obtidos por uma revisão da literatura, na qual foram realizadas 

pesquisas nas bases de dados Scielo, Livros Acadêmicos, Código Penal Brasileiro, 

NCBI e Google Scholar. Os termos de pesquisa foram "infanticídio", "estado 

puerperal” e “puerpério". O estudo incluiu apenas artigos e textos publicados no 

período 2003–2019.  

 

Resultados  

Foram consultados 3 livros acadêmicos e 20 artigos científicos por buscas manuais. 

Com isso, foram selecionados e lidos 3 livros e 5 artigos científicos, tendo como 

critério de inclusão as palavras-chave. 

Discussão 
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A progenitora que comete o crime de matar o filho logo após o nascimento é 

julgada de forma isolada, pois uma vez constatado, pelos profissionais da saúde, a 

causa como sendo: estresse agudo (estado puerperal), ela será julgada pelo art. 

123 2, 5.  O primeiro passo realizado pelos profissionais da saúde e da justiça é 

identificar o período do crime, que é dividido em: imediato – do primeiro ao décimo 

dia após a gestação; tardio – do décimo ao quadragésimo quinto dia após a 

gestação; remoto – após o quadragésimo quinto dia, até retornar a função 

reprodutiva 7, 8 . Depois de determinado o momento do crime, deve-se excluir outras 

patologias psíquicas comuns no puerpério como: depressão pós-parto, psicose 

puerperal e tristeza pós-parto para assim, auxiliar o psiquiatra forense em seu 

diagnóstico. Porém só o afastamento dessas patologias mentais não poderão 

determinar o diagnóstico da progenitora 5 .  

Essas modificações psicológicas diferenciam-se em diversos aspectos, porém 

possuem uma característica comum: diminuir a capacidade de discernimento da 

parturiente 4 . 

A depressão pós-parto (DDP) pode se confundir com mudanças fisiológicas 

comuns no puerpério. Alguns sintomas são a tristeza, abatimento, anorexia, 

pesadelos, melancolia, neurastenia e perda de interesse. Apresentando alguns 

desses sintomas, deve ser prontamente encaminhada para acompanhamento 

psicológico e psiquiátrico. Seu diagnóstico precoce é importante, por isso deve ser 

cuidadosa a atenção do médico obstetra. Quando não tratada pode ocasionar 

efeitos na criança, como em seu desenvolvimento cognitivo e emocional 4 . 

A Psicose puerperal se desenvolve nas primeiras semanas pós-parto. Os sintomas 

incluem insônia, confusão, despersonalização, agitação psicomotora, alucinações e 

delírios transitórios, pode ocorrer perda do senso de realidade e angústia 

incontrolável, tornando o quadro incapacitante. Os parentes e amigos precisam ser 

cuidadosamente alertados para que haja uma rede de apoio tanto para a mãe, 

quanto para o recém-nascido 4 . Neste, a mãe pode matar recém-nascido, sendo 

sinais de alerta pensamento suicida e ideias delirantes de que é um deus ou um 
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diabo, ou que tem deformações. Caso isso ocorra, haverá uma absolvição 

imprópria porque a mãe será dada como inimputável 5 . 

A tristeza pós-parto ‘’baby blues’’ é muito comum e não se caracteriza como 

transtorno. Ocorre após o 3° dia pós-parto e seus sintomas são o choro, 

irritabilidade, fadiga, insônia, insegurança, ansiedade e mudanças de humor. O 

quadro regride espontaneamente em até um mês 4 ,  

Para diagnosticar a influencia do estado puerperal é necessário identificar alguns 

sintomas como: alterações psíquicas tão intensas que levem à abolição da 

capacidade de autodeterminação e alterações limitadas ao puerpério 5 . Além disso, 

deve-se constatar que a mulher não tem história pregressa, manifestações atuais 

de perturbações e deve-se observar caráter fugidio (gravidez indesejada, tentativa 

de aborto sem sucesso, gestação ocultada e ter feito o próprio parto) 5 ,6, 8,  . 

Como as alterações psíquicas do estado puerperal não mais existem por ocasião 

da perícia psiquiátrica, é difícil diagnóstico da mulher que já está nos padrões de 

normalidade mental. O exame do cordão umbilical pode fornecer elementos de 

diagnóstico: se a mãe cortou o cordão, denotou lucidez, descaracterizando o 

estado puerperal. Se não cortou no parto ou deixou sem ligadura, na ausência de 

outras lesões, pode evidenciar infanticídio por omissão 5 . 

 

Conclusão 

Nota-se que o estado puerperal ocorre em período reduzido, sendo complicado 

para o profissional encontrar sintomas remanescentes do estado psíquico da 

infratora, dificultando futuro laudo médico. Pode-se concluir que puerpério e estado 

puerperal não se confundem e a exclusão de outras patologias mentais no período 

é insuficiente para diagnosticar esse estado. Características do cordão umbilical 

podem dar indícios de lucidez materna, mas não suficientemente para atestar, pois 

podem apenas indicar intenção de matar o recém-nascido. A ausência de sinais e 
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sintomas no exame psiquiátrico, em decorrência do caráter fugidio, torna tal 

diagnóstico inconsistente e questionável. 
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Palavras-chave: lactose- intolerância- leite  

  

Introdução   

  

Os termos hipolactasia, má-absorção de lactose (LAM) e intolerância à lactose (IL), 

por vezes, são usados de forma equivocada como sinônimos. A hipolactasia é a 

redução da atividade da enzima lactase (β−D−galactosidase). A LAM é alteração 

laboratorial devido a hipolactasia. Já a IL, é a expressão clínica devido a lactose 

não digerida¹.  A intolerância à lactose pode aparecer em todas as faixas etárias. 

Após o desmame, a taxa de lactase é reduzida, causando a hipolactasia primária. A 

redução da enzima lactase pode aumentar com o decorrer da idade. A IL também 

pode ser oriunda de lesões no intestino delgado. Portanto, pode estar presente em 

pessoas que tem alterações da mucosa intestinal, como a doença celíaca².  A 

incidência de intolerância à lactose é maior em crianças alérgicas e, em geral, nas 

menores de um ano de idade. As reações imunológicas ao leite de vaca 

provavelmente apresentam uma incidência menor que 2-3% da população 

pediátrica, sendo que deste percentual, 8% abaixo de um ano de idade. 
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Aparentemente estes dados parecem desprezíveis mas deve-se considerar que em 

números absolutos significam 50.000 a 150.000 novos casos a cada ano3.  

2 As enzimas intestinais de crianças normais e subnutridas são maiores quando 

comparado as de crianças com má nutrição proteica e de parasitoses 4. Cerca de 

72,8% das crianças desnutridas de 3 a 36 meses apresentavam deficiência de 

lactase, mas não foram comparadas a um grupo normal 4. É importante distinguir 

as diferentes formas de reações adversas a alimentos, em particular a diferença 

entre intolerância a alimentos e alergia alimentar. Apenas a alergia alimentar é 

mediada por uma resposta imune a antígenos dietéticos, enquanto a intolerância a 

alimentos pode representar consequência de uma variedade de mecanismos não-

inumes, porém, pode-se observar uma superposição nos sintomas apresentados5. 

A maioria das populações, inclusive a brasileira, é composta por indivíduos que têm 

uma perda progressiva de capacidade de absorção da lactose após desmame. 

Esses indivíduos apresentam problemas digestivos de grau variável após a 

ingestão de leite e de seus derivados, considerados como fontes importantes de 

cálcio e de proteína de alto valor biológico 6.  

  

Objetivo   

Revisar a literatura sobre a principal intolerância alimentar que acomete a 

população infantil – a intolerância à lactose.   

  

Metodologia  

 Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema “intolerância à lactose”, 

através das bases de dados MEDLINE, LILACS e SciELO, utilizando-se as 

seguintes palavras chave: intolerância, lactose e leite. Foram selecionadas 

publicações datadas do ano de 2000 a 2019, sendo selecionados 14 artigos, 

conforme a qualidade e relevância com o tema proposto.   
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Resultados/ Desenvolvimento  

3 A intolerância à lactose pode ser classificada como congênita, primária ou 

genética e secundária ou adquirida.  A intolerância congênita acomete mais bebês 

por apresentarem deficiência de lactase jejunal, tendo quadro de diarreia quando 

amamentados ou quando consomem alimentos com lactose. A deficiência primária 

pode se desenvolver em qualquer idade e com diferentes grupos raciais. A 

deficiência secundária ou adquirida é resultado de lesões intestinais ou devido a 

alguma doença intestinal 7. O declínio progressivo da atividade da lactase até 

níveis de 5 a 10% dos encontrados durante a fase de lactação ocorre com maior 

frequência a partir do quinto ano de vida 8. A deficiência tardia da lactase 

determinada geneticamente por uma herança autossômica recessiva sendo uma 

característica normal da espécie humana, visto que ela é prevalente na maioria da 

população 9. A má absorção secundária de lactose pode ser devido à diminuição 

da atividade da enzima, decorrente de agressão à mucosa intestinal 

(gastroenterites, desnutrição, doença celíaca, giardíase, enteropatias alérgicas); à 

um menor tempo de contato da lactose com a mucosa (aceleração do trânsito 

intestinal, ressecções intestinais, super crescimento bacteriano do intestino 

delgado); oferta do carboidrato superior à atividade máxima da enzima, como 

ocorre, por exemplo, no esvaziamento gástrico rápido, na ressecção gástrica ou 

quantidade excessiva do carboidrato na alimentação¹.  Os sintomas mais comuns 

são náuseas, dores abdominais, diarreia ácida e abundante, gases e desconforto. A 

severidade dos sintomas depende da quantidade ingerida e da quantidade de 

lactose que cada pessoa pode tolerar. Também podem ocorrer sintomas 

extradigestivos, como dor de cabeça, alteração de concentração, fadiga crônica, 

dor muscular e dor articular 10,11 .  A deficiência de lactase pode ser diagnosticada 

diretamente mediante dosagem da atividade da enzima na mucosa intestinal e, 

indiretamente, por vários métodos baseados na sobrecarga de lactose - curva 
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glicêmica, pesquisa de substâncias redutoras nas fezes, glicose e pH fecal, 

dosagem da lactosúria e medida  

4 do hidrogênio molecular expirado4. Em trabalhos de campo, os testes do 

hidrogênio expirado e de tolerância aos dissacarídeos são os mais utilizados12. O 

teste de hidrogênio é considerado um teste padrão-ouro e o mais utilizado para o 

diagnóstico sendo um método não invasivo e preciso para a avaliação da absorção 

de carboidratos. Ele consiste na medição da quantidade de hidrogênio expirado 

pelo paciente antes e depois do consumo de lactose. Na intolerância ocorrerá uma 

alta produção de gás hidrogênio, que é consequência da fermentação da lactose 

que não foi absorvida pela flora intestinal 5.  O tratamento varia de acordo com a 

causa. Na hipolactasia primária o consumo de lactose deverá ser evitado até a 

remissão dos sintomas. Na forma congênita, a opção é o uso de leite de soja, que é 

isento lactose. Há ainda o uso da lactase exógena, que leva a redução do 

hidrogênio expirado e melhora dos sintomas. Na hipolactasia secundária o 

consumo de leite deve ser evitado até que a causa primária seja solucionada13,14.   

Conclusão  

A lactose é a principal fonte de carboidratos durante o período de amamentação. 

Para sua correta absorção, a lactose necessita ser hidrolisada pela lactase junto à 

borda em escova dos enterócitos.  Através desta revisão, evidenciou-se que não 

existe tratamento para aumentar a capacidade de produção da lactase, porém, os 

sintomas podem ser controlados utilizando-se uma dieta com teor reduzido em 

lactose; é importante dizer que a dieta deve suprir as necessidades nutricionais do 

indivíduo e garantir a manutenção de um estado nutricional adequado.  
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Introdução: As doenças cardiovasculares (DCVs) são responsáveis por 31% das 

mortes mundiais, elas englobam doenças coronarianas, cerebrovascular, arterial 

periférica, cardíaca reumática, cardiopatia, trombose venosa profunda e embolia 

pulmonar, e, possuem como fatores de risco: dieta inadequada, sobrepeso, 

obesidade, tabagismo, alcoolismo, hipertensão arterial, hiperlipidemia e glicemia 

alta1,2,3. Sabendo que as DCVs podem ser evitadas com a manutenção adequada 

da qualidade de vida, como a adoção de uma dieta balanceada, acompanhada de 

atividade física livre de tabagismo e alcoolismo, os mutirões de saúde preventiva 

demonstram uma excelente alternativa desde a conscientização populacional 

acerca da doença, sua manifestação e riscos a saúde, quanto ao seu diagnóstico 

precoce e direcionamento profissional, apresentando-se como um estímulo a 

promoção do bem-estar saudável da população requerente frente a enfermidades 

de alta manifestação social.  

Objetivo: O objetivo do presente estudo foi analisar a prevalência das DCVs nos 

residentes de São Vicente/SP para propor o desenvolvimento de ações de 

prevenção e promoção da saúde.  

Método: Foi realizado um estudo retrospectivo de caráter exploratório e descritivo, 

com abordagem quantitativa sobre os dados avaliados, como verificação da 

pressão arterial, teste de glicemia, altura, peso, índice de massa corporal (IMC) dos 

moradores de São Vicente/ SP. Os questionários e os exames físicos foram 

realizados durante a atividade de extensão intitulada “Mutirão de Saúde Preventiva” 

mailto:laurasquaglio@gmail.com
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em 2019 no Shopping de São Vicente. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de 

Ética do Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica – CEFAC - N0 

3.489.857. A amostra foi constituída de 114 voluntários, entre homens e mulheres. 

Resultados: A maioria dos indivíduos analisados (50%) apresentaram mais de 60 

anos. A prevalência de indivíduos hipertensos na população vicentina foi 24,5%. 

Nota-se ainda, a presença de apenas 7,01% de diabéticos e, por fim, a 

predominância de obesos equivalente à 24,5%.  

Conclusão: Concluímos que tanto a prevalência de hipertensão, como diabetes e 

obesidade na população de São Vicente é semelhante a prevalência brasileira. 

Portanto, a realização de ações de prevenção e promoção da saúde à cada ano 

são imprescindíveis, visando a conscientização da sociedade sobre os riscos das 

DCVs para a saúde, assim como os respectivos fatores de risco. 

Referências bibliográficas: 

1. World Health Organization (WHO). Cardiovascular diseases (CVDs) 2016.  

2. VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo 

2016; 

3. São Paulo (Estado) Secretaria da Saúde. Linha de cuidado hipertensão 

arterial sistêmica: manejo na unidade de saúde / organizado por Fátima Palmeira 

Bombarda e Fabiana da Mota Peroni. -- 2 ed. -- São Paulo: SES/SP, 2018. 

 

Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, residentes de São Vicente, 

prevalência.  
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INTRODUÇÃO 

O câncer de bexiga é o tumor maligno mais comum no sistema urinário¹. De acordo 

com Instituto Nacional do Câncer (INCA), a neoplasia maligna de bexiga ocupa o 

nono tipo mais incidente, em nível mundial, com estimativa de novos casos de 

9.480 em 2018². 

Quimioterapia, radioterapia, ressecção operatória do tumor são os 3 tipos de 

tratamentos indicados. A radioterapia apresenta taxa de resposta completa de 

55%³,no entanto a taxa de complicações pode chegar até 10 a 15%4.  

O tratamento por radioterapia ao atingir o reto e o cólon sigmóide, pode induzir a 

formação de retite actínica, lesão semelhante à doenças inflamatórias intestinais, 

ocorrendo a liberação de citocinas inflamatórias no tecido irradiado e 

consequentemente a fibrose4. 

Muitos microRNAs desempenham papéis importantes no processo de resposta 

radiológica através da regulação da expressão genética5, por outro lado evidências 

sugerem que as alterações epigenéticas estão envolvidas em propriedades anti-

tumorais da curcumina6. A combinação de irradiação e curcumina auxilia no 

tratamento radiosensibilizando diversos tipos de células tumorais e radioprotegendo 

células de orgãos normais7. 
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A radioterapia deve ser realizada em doses fracionadas, pois doses acima de 3 

Gray por fração podem aumentar a toxicidade, porém é difícil mensurar a taxa de 

toxicidade corretamente. O tratamento do câncer de bexiga em indivíduos idosos e 

imunossuprimidos tende a ser mais curto visando a qualidade de vida8. 

A Mesalazina é um medicamento que vem sendo utilizado em casos de retite 

actínica, devido a sua eficácia em tratamentos de doenças inflamatórias intestinais. 

Esse medicamento age inibindo a COX 1 e a COX 2, consequentemente inibindo a 

inflamação e a fibrose do tecido4. 

Um estudo recentemente publicado avaliou o uso da mesalazina incorporada a um 

polímero biodegradável no tratamento de retite actínica em ratos, este estudo 

demonstrou que o uso de mesalazina retardou o processo inflamatório e reduziu a 

fibrose no período estudado³. No entanto ainda são necessários mais estudos 

randomizados que comprovem a eficácia deste medicamento4. 

OBJETIVO 

Relatar um caso de paciente do sexo masculino, de 75 anos, que foi submetido a 

tratamento radioterápico e quimioterápico para neoplasia maligna de bexiga 

apresentando melhora dos sintomas, porem desenvolvendo Retossigmoidite 

Actínica moderada com subestenose do colo sigmoide distal após a terapêutica 

utilizada.  

RELATO DE CASO 

Trabalho aprovado pela Plataforma Brasil CAAE: 21689619.0.0000.5509. Paciente 

do sexo masculino, 75 anos, com história de cólicas abdominais, diarreia, com 

muco, às vezes com laivos de sangue e tenesmo há 9 anos, após tratamento 

radioterápico e quimioterápico para neoplasia maligna de bexiga. Melhora dos 

sintomas com uso de Tiorfan 1cp diário. Peso mantido. Nega transfusões 

sanguíneas. Nega operações e outros antecedentes nosológicos. 
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EF: BEG, corado, P=58,4Kg, A=1,66m, PA=120x80mmHg, FC=68bpm, CP=ndn; 

Tórax:ndn; Cor:ndn; Abd: hepatomegalia homogênea, indolor a 1cm do RCD e 

dermatofibrose e linfedema em região pubiana; Exame Proctológico: pequenas 

hemorróidas externas. MM: ndn. 

09/2012 até 03/2019, realizou cinco colonoscopias, que assemelhavam-se nas 

alterações encontradas, sempre denotando a presença de lesões compatíveis com 

retossigmoidite actínica, com melhora progressiva em relação ao número e aspecto 

das lesões, com exceção da diminuição da luz, rigidez e fixação do colo sigmoide 

(figuras 1 e 2).  
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Figura 1. Colonoscopia (03/2012):lesões vasculares difusas acometendo 

retossigmóide, compatíveis com radiomucosite actínica, cujas biópsias revelaram: 

retossigmoidite crônica edematosa com fibroplasia periglandular compatível com 

reação inflamatória actínica. 

 

 

Figura 2. Colonoscopia (03/2019): mucosa do retossigmoide difusamente 

enantemática com apagamento da trama vascular submucosa além de algumas 

teleangiectasias, sem sinais de sangramento; redução abrupta do colo sigmoide 

distal, com angulação firme, impedindo a passagem do colonoscópio além desse 

segmento, cujas biópsias revelaram retossigmoidite crônica edematosa discreta. 

Em 08/2017 realizou uma tomografia axial computadorizada de tórax e abdome 

superior e pelve revelando divertículos esparsos no colo descendente e sigmoide, 

sigmoide aderido à bexiga, discreta dilatação à montante do processo actínico 

(figuras 3 e 4). 
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Figura 3. TAC de Pelve demonstrando divertículos esparsos no sigmoide com 

discreta dilatação à montante 

 

Fig. 4 TAC de Pelve demonstrando sigmoide aderido à bexiga. 

Em 12/2018 solicitaram-se os seguintes exames subsidiários: Hemograma=normal; 

U=33mg/dL; C=1,3mg/dL; Urina I + SQ=normal; USG de abdome total e próstata= 
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cisto renal simples de 0,67x1,21cm no rim esquerdo e próstata aumentada 

(vol=23,1cc3). 

Discutido com o paciente e esposa as seguintes alternativas: 

1-Terapêutica medicamentosa com Mesalazina por via oral. 

2-Retossigmoidectomia abdominal com possibilidade de Enterectomia e 

Cistectomia parcial associadas. 

3-Seguimento clínico sem qualquer terapêutica. 

O paciente e esposa optaram por terapêutica medicamentosa e no momento, 

apresenta melhora significativa dos sintomas e segue em acompanhamento 

ambulatorial.  

DISCUSSÃO 

O paciente em questão apresentou foi submetido a tratamento radioterápico 

neoplasia maligna de bexiga, desenvolvendo como complicação retite actínica, 

desta forma foram ofertados 3 opções: terapia medicamentosa com mesalazina via 

oral, retossigmoidectomia abdominal com possibilidade de enterectomia e 

cistectomia parcial associadas ou segmento clínico sem terapêutica. Nesse caso 

paciente e esposa optaram por terapia medicamentosa que apresentou significativa 

melhora dos sintomas. 

PALAVRA-CHAVE 

Neoplasia Maligna de Bexiga; Retite Actínica; Mesalazina. 
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Introdução 

A expressão britânica Burnout é utilizada para designar aquilo que perdeu sua 

funcionalidade por algum tipo de esgotamento, seja ele físico, psíquico ou 

emocional1. A Síndrome de Burnout, caracterizada fundamentalmente por 

despersonalização, exaustão emocional e percepção reduzida da autoeficácia, é 

considerada como um resultado do grau de tensão física e mental no ambiente em 

que o indivíduo se encontra2,3.  

Os fatores de risco para desenvolvimento da síndrome podem ser divididos em 

fatores de risco individuais, como baixa autoestima, expectativas extremamente 

altas e visão de mundo idealista e fatores de risco organizacionais, como excesso 

de afazeres e desequilíbrio entre o esforço efetuado e sua respectiva recompensa4.  

 

Objetivo 
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Sintetizar e analisar as informações contidas na literatura sobre a Síndrome de 

Burnout, relacionando-a com os estudantes de medicina.   

 

Metodologia 

Análise consecutiva de artigos pela Pubmed e Scielo no período de 2009 a 2019. 

 

Resultado/Desenvolvimento 

Estudo realizado com 399 estudantes de medicina do 1º ao 8º semestre mostrou 

uma incidência de 12% de Síndrome de Burnout. Destes, houve predomínio de 

mulheres e estudantes do 5º semestre de graduação5. O 5º semestre também 

apresentou as maiores porcentagens de exaustão emocional e ansiedade. Esses 

índices elevados não parecem estar relacionados a quantidade de matérias 

agregadas, e sim pelo aumento da preocupação com o futuro e competência 

profissional. Além disso, é por volta deste período que os estudantes iniciam maior 

contato com os pacientes, gerando ansiedade, medo de cometer erros, como erro 

no diagnóstico e quebra de expectativas criadas previamente5. 

Outro estudo americano, usando os mesmos critérios que o anterior, demonstrou 

que 45% dos estudantes de medicina apresentaram sinais de Burnout. Isso pode 

ser explicado pela diferença de metodologia aplicada e diferenças culturais5. Outra 

condição que contribui para a variação de índices de Burnout são a proximidade da 

cidade em que os estudantes são procedentes, visto o conforto gerado pela 

presença dos parentes5. 

Isso se agrava, já que a maioria das escolas de medicina não tem estratégias 

implementadas, bem como pessoal de saúde mental designado para a 

identificação, acompanhamento e gerenciamento de tais casos. Como resultado, os 

estudantes que se deparam com essas dificuldades encontram-se usando práticas 
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inadequadas para lidar com a condição, com apenas uma pequena proporção deles 

buscando a ajuda adequada de pessoal de saúde mental qualificado6. 

Assim como vários transtornos mentais, essa síndrome, entre outras, é 

negligenciada nos países em desenvolvimento7. 

Conclusão 

O esgotamento físico, psíquico e emocional em um ambiente que demanda doação 

completa por parte do indivíduo em grandes jornadas de estudo e posteriormente 

trabalho, como na carreira médica, é causa de patologias psiquiátricas bem 

conhecidas na atualidade, como a ansiedade e depressão – principalmente em 

indivíduos predispostos. Observa-se que as causas de tais sintomas que acometem 

principalmente as mulheres, gênero que mantém conflito de papéis e certas 

atribulações nos processos de socialização, advém principalmente do medo da 

incompetência e insuficiência no meio profissional, do distanciamento de sua 

família de origem e da insegurança de seu futuro profissional. Somado a isso, a 

negligência à saude mental, provinda de instituições de ensino e ambientes de 

trabalho, contribui para a estabilidade da patologia entre os indivíduos.  
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Introdução: O Tamoxifeno é um modulador seletivo do receptor de estrogênio, 

utilizado para tratamento hormonal adjuvante de pacientes com carcinoma invasivo 

ou “in situ” de mama com receptor de estrógeno e/ou receptor de progesterona 

positivo, tanto na pré quanto na pós-menopausa, como tratamento paliativo em 

carcinomas metastáticos e como quimioprofilaxia em pacientes de risco elevado. 

1,2,3 

No útero, foram observados aumento da incidência de proliferação endometrial, 

hiperplasia e pólipo endometrial, carcinoma de endométrio e sarcoma3,4,5. A fim de 

melhor observar o endométrio, um dos procedimentos utilizados é a histeroscopia 

com biópsia dirigida6. O endométrio, ao revestir internamente o útero e sofrer ação 

de hormônios ovarianos, varia de espessura conforme a concentração de 

estrogênio e progesterona na circulação ou no ciclo menstrual3. Estudos apontam 

que pacientes usuárias de tamoxifeno tiveram incidência de carcinoma endometrial 

aumentada em três vezes em relação às não usuárias3. No entanto, o risco 

absoluto da doença é baixo, mesmo nas usuárias do tamoxifeno.3 

Palavras-chaves: Tamoxifeno; Endométrio; Histeroscopia.  

Objetivo: Evidenciar a relação entre o uso do Tamoxifeno e sua ação no 

endométrio, assim como as indicações para a utilização dessa droga, os efeitos 

mailto:carolcarassini@gmail.com
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colaterais que ela pode ocasionar no organismo feminino e alguns procedimentos 

realizados para controlar a saúde das pacientes que a utilizam. 

Metodologia: Revisão bibliográfica a partir de leitura de artigos científicos 

encontrados na base de dados Google Scholar e SciELO e livros acadêmicos 

impressos da especialidade médica de Mastologia no período de 2002 a 2017. A 

pesquisa foi restringida pelas palavras-chaves: “Tamoxifeno”, “Endométrio”, “Modo 

de atuar” e “Consequências”.  

Resultados: Foram consultados 5 livros acadêmicos e 15 artigos científicos por 

meio de buscas manuais, sendo que foram selecionados e lidos 5 livros 

acadêmicos e 5 artigos científicos tendo como critério de inclusão aqueles que 

continham as palavras-chaves.  

Discussão: O Tamoxifeno é um Modulador Seletivo do Receptor de 

Estrógeno oral7. Na mama, é um antagonista do receptor de estrógeno7. Em outros 

tecidos, como o endométrio, é agonista do receptor de estrógeno.7 

O Tamoxifeno tem como efeito adverso mais importante o seu poder carcinogênico 

direto no endométrio por conta da sua atividade estrogênica5. O aumento na 

espessura endometrial, a presença de hiperplasia e o desenvolvimento de pólipos 

no endométrio também estão ligadas a ação estrogênica do Tamoxifeno por 

períodos prolongados4,8. Segundo o dicionário de Especialidades Farmacêuticas 

(2010) e o Dicionário de Administração de Medicamentos na Enfermagem (2011), 

os efeitos colaterais relatados devido à ação antiestrogênica da droga são diversos, 

sendo os mais frequentemente: ondas de calor, sangramento vaginal, prurido vulvar 

e corrimento vaginal.5 

A avaliação endometrial, proporcionada pela ultrassonografia, é importante na 

elucidação diagnóstica das lesões endometriais8,9. Além disso, também há a 

histeroscopia, procedimento que permite a avaliação de toda a cavidade 

endometrial.8,9 
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A histeroscopia com biópsia e anátomo patológico é considerada padrão ouro para 

a avaliação do endométrio e deve ser solicitada quando o eco endometrial se 

apresentar heterogêneo e acima de 5 mm e quando a paciente apresentar 

sangramento vaginal9,10. Há também outras formas de abordagem do endométrio 

para análise histo ou citológica, devendo ser escolhido o método conforme cada 

caso.9,10 

Conclusão: O Tamoxifeno é uma droga importante no tratamento do câncer de 

mama invasivo. Entretanto, por atuar no endométrio como agonista do receptor de 

estrógeno, torna-se necessário que as mulheres submetidas ao uso dessa droga 

realizem procedimentos anuais, como a ultrassonografia, para correta avaliação do 

endométrio e quando necessário, realizar biópsia de endométrio para descartar 

atipias e o adenocarcinoma.  

Portanto, nota-se que o uso dessa droga provoca o aumento da incidência de 

proliferação endometrial, hiperplasia e pólipo endometrial, carcinoma de endométrio 

e sarcoma no útero. Dessa maneira, embora haja a diminuição estatisticamente 

significativa do câncer de mama receptor estrogênio positivo em mulheres com 

elevado risco que utilizam essa droga por 5 anos, o uso de Tamoxifeno promove o 

aumento da probabilidade de desenvolvimento de câncer de endométrio – mesmo 

assim o risco absoluto da doença ainda é baixo. Consequentemente, nota-se a 

importância de fazer exames diagnósticos e de acompanhamento. 
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Introdução: A hipertensão renovascular (HR) é a principal causa de hipertensão 

secundária, possuindo uma relevância clínica devido as suas complicações: 

hipertensão arterial sistêmica e insuficiência renal. A principal causa para HR é a 

estenose da arterial renal e havendo tratamento precoce é possível a reversão do 

quadro clínico. Sendo assim, nota-se a importância em diagnosticar e escolher o 

tratamento mais efetivo para essa patologia. 

Objetivo: Averiguar a eficiência do uso do “stent” versus os demais tratamentos de 

HR; por meio de uma revisão narrativa da literatura sobre hipertensão renovascular 

e seus tratamentos. 

Método: Foi feita uma revisão da literatura de artigos de revistas indexadas e 

revisões sistemáticas, assim como metanálises, dos bancos do Medline, Scielo e 

Cochrane CENTRAL. 

Desenvolvimento: A HA pode ser classificada em dois tipos: essencial a qual é 

idiopática e multifatorial e a secundária, aquela que possui atrelada à ela outra 

patologia médica, sendo as principais apnéia, artérias renais com obstrução e 

níveis dos hormônios controladores da pressão desregulados1. A hipertensão 

secundária possui prevalência de 5% a 10% na população adulta. A causa mais 

comumente responsável pela hipertensão secundária é a hipertensão 

renovascular, a qual tem sua prevalência entre 1 a 5% da população de 

mailto:bruna.maarquez@gmail.com,kamillamm@hotmail.com.br
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hipertensos. Com diagnóstico precoce e tratamento específico, posterior às 

complicações da hipertensão prolongada, a hipertensão secundária pode ser 

curável2,3,4. A fisiopatologia da doença da HR consiste na interação entre o sistema 

renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), o qual ativado é responsável pela 

retenção de sódio e volume, com outros sistemas pressores. A estenose pode ser 

unilateral (fase inicial, mantida pelo SRAA, sendo o rim contralateral responsável 

por compensar a diminuição da excreção de sódio e baixa perfusão) ou bilateral 

(em que toda a massa renal está isquêmica e não há natriurese pressórica 

compensatória)3,5.Assim, prolongado o quadro de estenose bilateral, consequência 

do SRAA, ocorre um quadro hipertensivo acompanhado de hipervolemia. Quando 

ocorre a estenose da artéria renal, há diminuição do fluxo sanguíneo renal, o qual é 

percebido pelas células justaglomerulares do rim, as quais liberam renina 

produzida no fígado, gerando um aumento na produção de angiotensina I que será 

convertida em angiotensina II pela ECA (enzima conversora de angiotensina) e 

produzirá aldosterona. A aldosterona é responsável pela maior recaptação do íon 

sódio e água, aumentando assim a volemia, a resistência periférica e como 

consequência, há um aumento da pressão arterial (PA). O sistema nervoso 

simpático (SNS) também tem um papel essencial no controle da PA por meio dos 

barorreceptores, os quais estão localizados na artéria aorta e na bifurcação das 

carótidas e através dos nervos glossofaringeo e vago (SNC) são responsáveis por 

informar alterações ao controle simpático (região rostro ventrolateral da medula - 

RVL) e parassimpático (sobretudo núcleo ambíguo). O aumento da atividade 

barorreceptora é interpretado com uma redução do tônus simpático e aumento do 

tônus vagal, sendo o Glutamato (neurotransmissor excitatório) e o GABA 

(neurotransmissor inibitório), as principais substâncias responsáveis pelo 

mecanismo controlador do sistema cardiovascular6,7,8,9,10. Deste modo, o 

tratamento da HR mais comum é a intervenção. Há também a possibilidade do 

controle da PA por meio de terapia medicamentosa, principalmente, inibidores da 

ECA, sendo evitado em lesões bilaterais, devido à piora dos casos na maioria dos 

pacientes. A intervenção consiste na correção da lesão estenótica por meio de 
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intervenção cirúrgica ou angioplastia podendo haver a colocação ou não de “stent”, 

devendo-se sempre atentar-se a idade do paciente e condições clínicas pré-

existentes. Na metanálise mais recente, em que avaliaram-se 14 estudos e 

observou-se que a angioplastia com “stent” teve uma alta taxa de sucesso técnico 

(98%), tendo somente 11% dos indivíduos complicações graves. Também foi 

observado que 69% tiveram cura ou melhora da hipertensão, sendo que em 30% 

houve melhora da função renal e 38% estabilizou-se, somente 17% tiveram 

reestenose11,12. 

Conclusão: Portanto, conclui-se que a colocação do “stent” caracteriza-se um 

melhor método de tratamento de HR, pois reestabelece o fluxo renal, mantendo os 

níveis pressóricos nos valores de normalidade. Esse tratamento deve ser 

associado ao uso de fármacos, os quais após a intervenção cirúrgica tem suas 

doses diminuídas, para resultados mais eficientes. 
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Introdução: Amiloidose é uma doença de causa desconhecida caracterizada por 

deposição extracelular de material fibrilar amiloide, formado por proteínas insolúveis 

com acúmulo em diferentes locais do corpo. Pode ser localizada, como é o caso 

apresentado ou sistêmica com disfunção da área envolvida, levando à insuficiência 

cardíaca, insuficiência renal, macroglossia, etc. O diagnóstico é confirmado por 

biopsia do tecido afetado. (1) 

Objetivo: O objetivo no presente relato foi descrever um caso (raro) de amiloidose 

localizada afetando glândulas salivares. 

Método: Relato de caso. Relato de Caso: Paciente A.S., sexo masculino, 74 anos, 

procurou atendimento médico queixando-se de aumento de volume na região 

submandibular e abaixo da língua desde 2015.  Não há outro envolvimento 

sistêmico.  

Exame fisico: tumoração indolor, endurecida, bilateral, submandibular e abaixo da 

língua.  

Antecedentes pessoais: nega etilismo, tabagismo e doenças prévias de 

envolvimento glandular. Exames laboratoriais e TC de abdome e tórax normais. 
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Tomografia computadorizada do pescoço: glândulas submandibulares de 

dimensões aumentadas, medindo cerca de 5,5 x 4,0 cm à direita e 5,0 x 3,3 cm à 

esquerda, e atenuação heterogênea com múltiplas calcificações em seu interior. 

Biópsia: Cortes evidenciando extensa deposição de material eosinofílico amorfo, 

positivo para vermelho congo e polarização verde-maçã ao exame sob luz 

polarizada. Este material esta associado a reação focal gigantocelular, depositado 

sobretudo no interstício e, focalmente, em parede de artérias. Há três focos 

inflamatórios crônico, com componente plasmocitário focal. Presença de foco de 

ossificação distrófica, com lamela óssea madura. Presença de apenas um ducto 

pequeno - ducto remanescente em mais de um dos focos inflamatórios descritos.  

Discussão: A maioria dos pacientes com amiloidose são do sexo masculino entre 

40 e 80 anos de idade (2,3). O paciente descrito no relato de caso está na 7a 

década de vida. A amiloidose nas regiões de cabeça e pescoço é, geralmente 

manifestação localizada da doença, apresentando como sítios mais é acometidos 

faringe, laringe e cavidade bucal (2,4,5), com maior predileção pela língua (12 a 

26%). A macroglossia é a manifestação clínica mais comum (2,6,7,8). Além da 

língua, a amiloidose pode acometer, de forma rara, outras regiões, como a glândula 

salivar (5,4%), mucosa jugal (3,64%), gengiva (1,84%) e lábio (1,84%) (9,10).  

Na literatura encontram-se raros casos de deposição de material amiloide em 

glândulas parótida e submaxilar, geralmente associados a manifestação sistêmica. 

Casos de amiloidose localizada em glândula salivar, sem envolvimento sistêmico, 

não foram descritos na revisão sistemática consultada, tornando a descrição de 

extrema relevância por sua raridade (11). 

O padrão ouro para confirmação diagnóstica é a biopsia, corada pelo vermelho 

Congo e sob luz polarizada (2). A forma localizada é de melhor prognóstico em 

relação à sistêmica e o tratamento é baseado na remoção cirúrgica com baixo 

índice de recidiva (4,5). O paciente descrito foi encaminhado para a cirurgia, 
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entretanto, por estagnação do quadro optou-se pela não realização do 

procedimento, pois havia grande chance de lesionar músculos da língua. 

Conclusão: Foi apresentado um raro caso de amiloidose localizada em glândula 

salivar submandibular, sem envolvimento sistêmico. 
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Palavras – chaves: Mulheres, constipação e atividade física. 

 

Introdução: Atualmente a prática de atividade física está crescendo conforme a 

modernidade, entre diversas modalidades a musculação vem ganhando espaço, 

por proporcionar melhora na qualidade de vida e aptidão física(1). Com o passar dos 

anos os índices de mulheres praticantes de musculação tem crescido por inúmeros 

motivos dentre eles estão o emagrecimento e a estética(2). 

Muitas mulheres para alcançar o emagrecimento desejado apelam para uma 

alimentação inadequada com consumo insuficiente de carboidratos ricos em fibras, 

bem como baixa ingestão de água(3) .Neste contexto há uma alteração da 

motilidade intestinal que comprometem a absorção de nutrientes favorecendo o 

aparecimento de diversas doenças como a constipação intestinal. 

A constipação intestinal de acordo com os critérios de Roma III é 

diagnosticada em pacientes que apresentam pelo menos duas das seguintes 

queixas, menos de três evacuações por semana, fezes duras ou sensação de 

evacuação incompleta em pelo menos 25% das evacuações, dificuldade para 
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evacuar em pelo menos 25% das evacuações, necessidade de manipulação digital 

para facilitar a saída das fezes (4). 

A constipação pode ser atenuada com o aumento da ingestão de fibras, 

líquidos e também pela prática de atividade física (5). Sobre o consumo de fibras, 

sua ingestão recomendada é de 25g/dia, compondo uma alimentação variada em 

frutas, hortaliças e grãos (6). 

Portanto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a ingestão alimentar 

de mulheres constipadas e não constipadas praticantes de musculação. 

Metodologia: O estudo possui caráter transversal. Participaram 18 mulheres na 

faixa etária de 18 a 50 anos e que realizam a prática de exercício físico. Foi 

aplicado um questionário de bem-estar geral conforme critérios de ROMA III com o 

intuito de identificar mulheres que apresentam ou não constipação. Para avaliação 

da ingestão alimentar utilizamos o recordatório de 24 horas de um dia habitual. A 

ingestão de nutrientes foi realizada conforme recomendações da Dietary Reference 

Intakes (7) para a população, conforme a tabela 1. Os dados estão apresentados de 

forma descritiva. Após a aplicação do questionário ROMA III as participantes foram 

divididas em dois grupos constipadas e não constipadas. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Metropolitana de Santos, sob o protocolo número 3.433.350/2019. Para tanto, os 

participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

autorizando a utilização de seus dados no presente estudo. 

 

Resultados: Analisando os dados do recordatório alimentar das 8 participantes 

classificadas como grupo constipadas, obtivemos a média de consumo de 

12,49g/dia, já as 10 participantes classificadas como grupo não constipadas 

obtiveram uma média de consumo de 15,44g/dia de fibras. A ingestão de fibras de 

todas as participantes apresentou valores abaixo da recomendação descrita pelas 

DRIs. O consumo hídrico também não foi satisfatório, obtivemos a média dos 

grupos constipados de 1, 400 litros e do grupo não constipadas de 1,470 litros, 

sendo abaixo do consumo recomendado pela DRIs de 2,7 litros diários. 
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Discussão: Com relação aos resultados apresentados pela baixa ingestão hídrica 

nos grupos classificados de constipadas e não constipadas, houve uma associação 

no quadro de constipação com os resultados de consumo de fibras provenientes de 

frutas, hortaliças, verduras e legumes entre os grupos com uma diferença de 20%, 

significando que a constipação pode estar associada a baixa ingestão desses 

alimentos no cardápio. Alguns autores não evidenciam que nem a ingestão de fibra 

alimentar, e nem de líquidos estão associadas com a constipação 

intestinal(8).Porém, outros autores em seus estudos ressaltam que uma dieta pobre 

em fibras alimentares contribuem para o desenvolvimento da CI(9)e de que existe 

um efeito laxante da fibra alimentar na produção para o aumento de fezes e no 

tempo acelerado no trânsito do cólon, auxiliando no funcionamento intestinal 

adequado. Porém, uma explicação plausível para a prevalência razoável de 

ingestão hídrica encontrada neste estudo, principalmente para o grupo não 

constipado e de que se imagina por praticarem atividade física tenham uma 

alimentação mais saudável e equilibrada.  

Considerando o Critério de Roma III, utilizado no questionário de bem-estar 

geral que foram desenvolvidos para padronizar a definição de constipação em 

estudos epidemiológicos, e para realizar o diagnóstico na prática clínica(10).Obteve 

relatos das participantes do grupo constipadas sintomas como esforço excessivo, 

dor, esvaziamento intestinal incompleto e distensão abdominal caracterizando um 

quadro de constipação intestinal.  De fato, outro estudo encontrou dados de 48% e 

52% em relação ao esforço evacuatório e ao aspecto endurecido das fezes (11), 

respectivamente, apesar de outros trabalhos reportarem a prevalência de outros 

sintomas gastrintestinais, como sensação de evacuação incompleta semelhante ao 

presente estudo (12). 

 

Conclusão 
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O presente estudo demonstrou que houve uma diferença de consumo de fibras 

advindas de alguns grupos de alimentos, sendo um dos fatores determinantes para 

o aparecimento dos sintomas descritos pelo grupo constipadas. 
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Introdução  

O socre de Apgar avalia cinco fatores relacionados a vitalidade do recém-nascido: 

cianose, frequência cardíaca, reflexos, tônus muscular e respiração; cada uma 

dessas categorias é pontuada de 0 a 2, podendo totalizar até 10 pontos. A 

avaliação do recém-nascido pela escala de Apgar é feita no primeiro e no quinto 

minuto de vida e se necessário a cada 5 minutos até o 20º minuto de vida. O score 

de Apgar baixo ao 5º minuto representa um risco aumentado de doenças incluindo 

encefalopatia hipóxica. (1) 

O resultado da avalição do score de Apgar pode ser classificado, segundo 

categorias sugeridas pela própria Dra. Virginia Apgar: baixo quando o recém-

nascido atinge até 3 pontos, em intermediário quando o recém nascido atinge de 4 

a 6 pontos e acima de 7 pontos classifica-se como normal. (2) 

Na Suécia, um estudo realizado entre os anos de 1973 e 2002 demonstra que o 

risco de o recém-nascido apresentar um Apgar inadequado (<7) na gestação é 

aumentado devido as condições socioeconômicas da mãe. Há uma relação direta 

entre escolaridade materna e o score de Apgar, também foi mostrado que mulheres 

que realizam trabalho braçal tem maior risco de ter um filho com baixo score de 

Apgar.  (3) 
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Objetivos  

Avaliar os fatores que influenciam na vitalidade do recém-nascido , por meio da 

escala de Apgar no 5º minuto após o nascimento.  

Materiais e métodos  

Foram utilizados dados da Declaração de Nascido Vivo (DNV), obtidos por meio do 

portal DATASUS/MS. A determinação dos fatores associados aos baixos valores do 

score de Apgar foi feita através de regressão logística univariada. As variáveis que 

apresentaram significância estatística menor ou igual a 20% foram inseridos no 

modelo múltiplo.   

Este estudo utiliza dados secundários de acesso irrestrito. Não foram utilizadas 

informações capazes de identificar os participantes do estudo, portanto acordo com 

a Resolução Nº 510, De 07 De Abril De 2016, paragrafo único - artigo V da CONEP 

esse trabalho esta isento de submissão ao comitê de ética em pesquisa.  

Esse  contou com financiamento da Universidade Metropolitana de Santos via bolsa 

de iniciação cientifica (PIC/UNIMES) 

 

Resultados  

A tabela 1 mostra os resultados das estimativas de fatores associados a Apgar 

baixo de 5º minuto, utilizando modelos Univariados e múltiplos.  

 

 

Tabela 1 - Razões de chance e intervalos de 95% para fatores potencialmente 

associados aos valores baixos ou intermediários do score de Apgar de 5º minuto 

(continua) 
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Variáveis  Razão de chance (IC 95%) 

 Univariado  Multiplo   

Anomalias  Não  1,00 1,00 

      Sim  6,003 (5,361 – 

6,721) 

4,461 (3,891 – 

5,114) 

         

Escolaridade  12 anos ou mais  1,00 1,00 

 8 a 11 anos  1,183 (1,109 – 

1,262) 

1,106 (1,021 – 

1,199) 

      4 a 7 anos  1,359 (1,260 – 

1,465) 

1,182 (1,073 – 

1,302) 

 1 a 3 anos  1,480 (1,288 – 

1,700) 

1,196 (0,991 – 

1,442) 

 Nenhuma  1,535 (1,061 – 

2,222) 

1,260 (0,790 – 

2,011) 

    

                   

Estado civil  Solteira  1,00 1,00 

      Casada  0,839 (0,799 – 

0,881) 

0,945 (0,888 – 

1,005) 

      Viuva  1,150 (0,776 – 

1,703) 

1,046 (0,649 – 

1,685) 



99 
 

      Divorciada  0,838 (0,711 – 

0,987) 

0,830 (0,683 – 

1,009) 

      União Consensual  1,255 (1,106 – 

1,424) 

1,268 (1,102 – 

1,459) 

              

Filho Morto  Não  1,00 1,00 

      Sim 1,198 (1,124 – 

1,277) 

0,996 (0,926 – 

1,072) 

              

Gravidez Única  1,00 1,00 

      Dupla  3,148 (2,866 – 

3,459) 

0,949 (0,838 – 

1,074) 

      Tripla e mais  9,488 (6,749 – 

13,337) 

1,147 (0,759 – 

1,733) 

 

 

Tabela 1 - Razões de chance e intervalos de 95% para fatores potencialmente 

associados aos valores baixos ou intermediários do score de Apgar de 5º minuto 

(continua) 

Variáveis  Razão de chance (IC 95%) 

 Univariado  Multiplo   

Idade Mãe  Adulta Jovem  1,00 1,00 

      Adulta  1,203 (1,130 – 1,146 (1,065 – 1,234) 
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1,280) 

      Adolescente  1,283 (1,212 – 

1,359) 

1,081 (1,005 – 1,162) 

      Mãe Idosa  3,495 (0,814 – 

15,007) 

3,138 (0,592 – 

16,623) 

                   

Municipio 

de 

residência  

Bertioga  1,00 1,00 

      Cubatão  0,944 (0,821 – 

1,086) 

0,901 (0,769 – 1,056) 

      Guarujá  1,191 (1,052 – 

1,348) 

0,828 (0,712 – 0,963) 

      Itanhaem  0,711 (0,607 – 

0,834) 

0,678 (0,568 – 0,809) 

      Mongagua  0,936 (0,782 – 

1,121) 

0,872 (0,714 – 1,066) 

      Peruibe  0,915 (0,772 – 

1,083) 

0,858 (0,711 – 1,035) 

      Praia Grande  0,957 (0,843 – 

1,087) 

0,939 (0,814 – 1,083) 

      Santos  0,904 (0,798 – 

1,025) 

0,961 (0,832 – 1,110) 

      São Vicente  1,231 (1,089 – 1,219 (1,061 – 1,401) 
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1,392) 

              

Parto  Vaginal  1,00 1,00 

      Cesárea  0,806 (0,772 – 

0,842) 

0,872 (0,825 – 0,921) 

              

Peso  Peso Normal  1,00 1,00 

      Baixo Peso  4,000 (3,773 – 

4,241) 

2,455 (2,265 – 2,661) 

      Muito baixo Peso  23,873 (21,734 – 

26,222) 

7,166 (6,167 – 8,327) 

      Extremo baixo peso  85,673 (76,226 – 

96,291) 

16,134 (13,200 – 

19,720) 

    

Tabela 1 - Razões de chance e intervalos de 95% para fatores potencialmente 

associados aos valores baixos ou intermediários do score de Apgar de 5º minuto 

(final) 

Variáveis  Razão de chance (IC 95%) 

 Univariado  Multiplo   

Pré-Natal 

 

Totalmente Adequado  1,00 1,00 

 Parcialmente adequado  1,887 (1,793 – 1,083 (1,015 – 1,156) 
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1,987) 

 Inadequado  2,784 (2,575 – 

3,010) 

1,115 (1,002 – 1,242) 

 Sem pré natal  3,794 (3,408 – 

4,224) 

1,541 (1,320 – 1,798) 

              

Raça  Branca  1,00 1,00 

      Preta  1,179 (1,044 – 

1,331) 

0,988 (0,859 – 1,137) 

      Amarela  1,060 (0,622 – 

1,806) 

1,435 (0,827 – 2,488) 

      Parda  1,115 (1,064 – 

1,168) 

1,016 (0,962 – 1,073) 

      Indigena  0,804 (0,358 – 

1,809) 

0,310 (0,076 – 1,256) 

              

 Feminino  1,00 1,00 

Sexo  Masculino  1,180 (1,129 – 

1,233) 

1,214 (1,152 – 1,278) 

                   

Tempo de 

gestação  

Termo 1,00 1,00 

      Prematuro extremo  79,779 (70,194 – 7,357 (5,917 – 9,146) 
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90,674) 

      Prematuro  21,078 (19,276 – 

230,47) 

4,128 (3,557 – 4,791) 

      Prematuro Tardio  3,695 (3,487 – 

3,915) 

2,139 (1,977 – 2,315) 

      Pós-Termo  1,060 (0,849 – 

1,323) 

1,186 (0,943 – 1,492) 

 

 

 

Discussão  

Observando os dados obtidos da Baixada Santista conseguimos observar que 

existem uma serie de variáveis, principalmente as relacionadas a características 

socioeconômicas da mãe capazes de elevar o risco de a criança ter após o 

nascimento um valor de Apgar inadequado. 

Quando observamos a tabela conseguimos identificar que: para a variável idade 

materna a razão de chance vai aumentando conforme ocorre um aumento na idade 

materna, quanto ao estado civil da mãe apenas a união consensual mostrou 

influencia sobre a socre de Apgar da criança, quanto ao município de residência da 

mãe apenas São Vicente mostrou aumentar a chance da criança ter um valor baixo 

no score de Apgar. A realização de parto cesárea diminui a chance de ocorrência, 

mostrando-se um fator de proteção, em relação ao peso do recém-nascido há uma 

relação inversamente proporcional ao score de Apgar. Evidenciou-se que a 

realização do pré-natal adequado é um fator de proteção, enquanto o sexo 

masculino aumenta a chance de ocorrência de baixo valor de Apgar ao nascimento. 
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A premeturidade possui uma relação em que quanto mais prematuro o recém-

nascido maior a chance de uma baixa pontuação no score de Apgar.  

No banco de dados não há dados diretos sobre a condição socioeconômica da mãe 

impondo limitações na investigação desse estudo.  

 

Conclusão  

Esse estudo mostra que fatores evitáveis como baixa escolaridade materna, 

infraestrutura do município de residência, acesso ao pré-natal, ligados a 

características socioeconômicas materna, podem afetar a vitalidade do feto na 

região metropolitana da baixada santista. Politicas publicas devem ser instituídas 

para banir ou, pelo menos, minimizar o efeito desses fatores evitáveis sobre os 

recém-nascidos.  
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Introdução: O câncer de pele constitui a neoplasia mais frequente no Brasil e 

divide-se em dois grupos:  melanoma (CPM) e não melanoma (CPNM). Os CPNM 

tem maior predominância e são representados por dois tipos principais, carcinoma 

basocelular (CBC) e o carcinoma espinocelular (CEC)1.O CBC é o tumor maligno 

da pele mais comum. Deriva de células da camada basal da epiderme ou células 

basalóides dos apêndices da pele e quase sempre encontrado nas áreas expostas 

ao sol. São tumores de crescimento lento, que raramente metastatizam, mas 

podem se tornar destrutivos e infiltrar os tecidos vizinhos2.O CEC é originado das 

células espinhosas da epiderme, demonstra grande capacidade de invasão local, 

rápido crescimento e potência para a formação de metástases. Apresenta-se 

clinicamente como uma placa ou pápula de crescimento firme, eritematosa e 

hiperceratótica, principalmente em áreas corporais fotoexpostas como a cabeça e 

pescoço e as extremidades. O CEC é encontrado duas vezes mais em homens do 

que em mulheres 3,4.A radiação ultravioleta solar é a principal causa dos cânceres 

de pele. Outros fatores de risco para o desenvolvimento da doença incluem pele 
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clara, cabelos e olhos claros, sensibilidade solar, tempo de exposição, presença de 

fotodano, predisposição genética, exposição à radiação ionizante, 

imunossupressão crônica e idade acima de 40 anos 5.Quando diagnosticados 

precocemente apresentam grandes chances de cura. A escolha do tratamento ideal 

depende de fatores relacionados ao tumor (tamanho, tipo histológico, localização), 

ao paciente (idade, condições físicas, presença de comorbidades) e sociais (acesso 

aos serviços de saúde, modalidades terapêuticas disponíveis). As opções são 

várias e incluem a exérese cirúrgica com margem de segurança, a cirurgia 

micrográfica de Mohs, criocirurgia, curetagem seguida de eletrocoagulação, terapia 

fotodinâmica, imunomodulador tópico e interferons. O tratamento que traz os 

melhores resultados é o cirúrgico com taxas de recorrência menores que 2% e 

bons resultados cosméticos. A razão que faz da cirurgia a terapia preferencial é a 

capacidade de examinar histopatologicamente as amostras teciduais e determinar a 

adequação das margens de ressecção 6.   Entretanto, em pacientes idosos, com 

lesões no território da cabeça e pescoço, que demandam grandes ressecções para 

a obtenção de margens livres de tumor, métodos não cirúrgicos, como a 

radioterapia, podem ser utilizados, com resultados muitas vezes equivalentes 

7.Relatamos caso clínico de um paciente idoso com carcinoma espinocelular na 

região do couro cabeludo, tratado por radioterapia com intenção curativa 

destacando os aspectos técnicos envolvidos na terapêutica e o resultado 

clínico.Relato de caso:Homem, 92 anos, branco, natural de Portugal e residente em 

São Vicente. Refere o surgimento de lesão elevada no couro cabeludo da região 

parietal esquerda que o levou a consulta médica. Procedeu a ressecção cirúrgica e 

o exame anatomo-patológico revelou um carcinoma espinocelular, moderadamente 

diferenciado, com margens cirúrgicas livres. Três meses depois notou nova lesão 

no local da anteriormente operada, de crescimento rápido retornando à consulta 

médica. Ao exame físico observou-se uma lesão elevada, de aspecto vegetante, 

com 3 cm de altura e 5-6 cm de diâmetro, sangrante ao toque e outra menor à 

direita, ulcerada, com 1,2cm de diâmetro, além de disqueratose difusa do couro 

cabeludo. Não foi constatada a presença de linfonodos palpáveis no pescoço e a 
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tomografia computadorizada do crânio não revelou infiltração óssea. Optou-se por 

radioterapia com elétrons de alta energia (12 MeV) em uma área que englobou os 

2/3 posteriores da calvária, de forma a incluir ambas lesões descritas e toda a 

superfície disqueratótica do couro cabeludo. Para a superficialização da dose foi 

utilizado um “bolus” confeccionado em cera dental, sendo prescrita dose total de 

42Gy, em seis frações de 7Gy, ministradas duas vezes na semana, o que se 

mostrou adequado às condições clínicas e sociais do paciente. O paciente exibiu 

ótima tolerância ao curso de aplicações ambulatoriais exibindo sensível redução 

das lesões e intensa reação dos tecidos do couro cabeludo. Permaneceu em 

cuidados locais com uso de medicação tópica e atenção constante da família, em 

casa, com melhora progressiva das reações teciduais e resolução completa do 

quadro, três meses após a radioterapia. O resultado terapêutico obtido com 

excelente resultado cosmético e ausência de lesão visível. O paciente permanece 

em acompanhamento periódico trimestral em qualidade de vida compatível com a 

idade e perfeitamente integrado ao convívio familiar e social. Discussão: O CEC 

pode se manifestar como uma lesão restrita à epiderme (in situ) ou ultrapassar a 

membrana basal e invadir a derme e os tecidos profundos.  No caso relatado o 

desenvolvimento das lesões está associado à exposição cumulativa aos raios 

ultravioletas, pele clara e a idade do paciente.  A incidência aumenta após a quinta 

década de vida, ou seja, ser idoso é um agravante pelas deficiências do sistema 

imune e as consequências dos hábitos e a ação de fatores ambientais a que foram 

submetidos ao longo de toda vida3. Carcinomas do couro cabeludo são 

preferencialmente abordadas por cirurgia, porém os idosos nem sempre 

apresentam uma condição de saúde adequada para tolerar cirurgias extensas, e os 

métodos não cirúrgicos como forma de tratamento tornam-se preferenciais 7.  A 

radioterapia constitui excelente opção terapêutica para os carcinomas cutâneos 

com uma ampla gama de opções para a liberação de dose ideal ao tumor com 

proteção adequada dos tecidos vizinhos, incluindo raio –x superficial, fótons de 

megavoltagem, terapia de feixe de elétrons e braquiterapia.  A proximidade dos 

ossos do crânio deve ser sempre considerada na seleção da melhor técnica. A 



108 
 

escolha por radioterapia com feixe de elétrons possibilitou a redução da dose 

liberada ao SNC pela propriedade desta terapia poupar mais os tecidos profundos 

situados em torno da área do tumor8.  Para adequar a distribuição de dose e 

promover a preservação das estruturas adjacentes utilizaram-se blocos de proteção 

e homogeneizadores de dose (bolus de cera) personalizados para limitar a entrada 

do feixe e alcançar o máximo da dose no tumor9.Os diferentes esquemas de 

fracionamento da dose não afetam significativamente o controle local, mas podem 

influenciar nas taxas de toxicidade. Dessa forma, esquemas que utilizam maior 

dose por fração e menor número de frações vem sendo utilizados na radioterapia 

de neoplasias cutâneas de diferentes localizações corporais, com excelentes 

resultados clínicos e vantagens sociais, notadamente em idosos10. 
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INTRODUÇÃO 

O HPV pertence a uma família grande de vírus (Papilomaviridae), com 200 grupos 

diferentes que são divididos em dois grandes grupos, o de baixo e o de alto risco 

oncogênico. Na maioria das vezes, o vírus é eliminado em um período de 

aproximadamente 2 anos, sem deixar sequelas e sem manifestar qualquer sintoma. 

A duração da infecção é mais longa para o HPV de alto risco oncogênico. A 

persistência da infecção viral associa-se ao aumento do risco de aparecimento de 

lesões. Cerca de 1% da população infectada irá manifestar alguma lesão verrucosa 

e 4% terão alterações diagnosticadas à citologia.1 

A infecção pelo Papilomavírus Humano é a infecção sexualmente transmissível 

mais comum no mundo e acomete principalmente mulheres jovens sexualmente 
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ativas, entre 18 e 28 anos. Estudos epidemiológicos estabelecem uma relação 

causal entre a infecção pelo HPV e o câncer cervical, considerado um problema de 

Saúde Pública mundial e no Brasil representa 24% do total de casos de câncer 

feminino. 

O diagnóstico de infecção pelo vírus HPV pode ser sugerido por meio de testes 

citopatológicos, colposcópicos e histopatológicos. O exame citopatológico detecta 

as alterações celulares causadas pelo vírus, mas não é capaz de confirmar a 

presença do agente. No Brasil, o rastreamento do câncer cervical é realizado 

através do exame citopatológico, mas técnicas de detecção de DNA-HPV estão em 

estudo como possíveis métodos de rastreio, pois possuem maior sensibilidade 

quando comparado ao exame citológico2. 

O teste molecular de captura híbrida para HPV é capaz de detectar o DNA de 18 

tipos virais que infectam o trato anogenital (masculino e feminino), sendo esses 

divididos em grupos de baixo risco (A) e alto risco (B).3 

Dependendo do teste, se for positivo, uma mulher pode precisar examinar o colo do 

útero ou receber uma cirurgia para ter a lesão pré-cancerosa removida.4 

FINALIDADE DO TRABALHO 

Divulgação para a comunidade científica. 

MÉTODOLOGIA E OBJETIVO 

Foram avaliados os prontuários de 27 mulheres, contendo exames que foram 

coletados e analisados em hospital privado na cidade de Santos. As Pacientes 

foram submetidas à três exames de rastreamento de câncer em colo uterino: 
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colpocitologia, captura híbrida e biópsia. O objetivo desse estudo é comparar os 

resultados entre os exames e observar qual desses métodos é mais eficiente na 

detecção do HPV no colo uterino em detrimento do custo de cada exame Trabalho 

aprovado pelo CEP da UNIMES. CAAE: 19897819.8.0000.5509 

RESULTADOS  

 IDADE COLPOCITOLOGIA CAPTURA 

HÍBRIDA 

BIÓPSIA 

1 37 - - Não 

realizada 

2 18 - +B Não 

realizada 

3 30 - - CCMEE* 

4 26 - +A e B CCMEE 

5 49 - +B Não 

realizada 

6 30 - - CCMEE 

7 31 - - CCMEE 
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8 29 - +B CCMEE 

9 27 - +B CCMEE 

10 60 ASC-H +B NIC III 

11 42 - - NIC I 

12 25 - +A Não 

realizada 

13 25 - +B Não 

realizada 

14 33 - +A e B NIC III 

15 25 - +B Não 

realizada 

16 24 - +A e B NIC I 

17 24 - - CCMEE 

18 29 - - CCMEE 

19 32 - +B NIC I 
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20 30 - +B Não 

realizada 

21 40 - - CCMEE 

22 26 ASC-US +B NIC I 

23 36 ASC-US - CCI** 

24 29 - +A NIC I 

25 24 - +B NIC I 

26 20 - +A e B CCMEE 

27 28 AGUS +B CCMEE 

Tabela 1: Análise das pacientes e exames realizados. 

* Cervicite crônica com metaplasia escamosa endocervical 

** Cervicite crônica inespecífica 

DISCUSSÃO 

A implementação de novos métodos biomoleculares para o diagnóstico do câncer 

de colo uterino com o melhor custo-benefício têm sido objeto de estudo crescente 

em diversos países, uma vez que os altos gastos em saúde em detrimento da 
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escassez de recursos é um cenário universal. No câncer de colo uterino, o tempo 

médio entre o aparecimento de anormalidades detectáveis e o desenvolvimento de 

doença invasiva é de cerca de 10 a 15 anos. Entretanto, intervalos menores de 

tempo entre os exames de detecção são necessários, devido ao número de testes 

falso negativos, ou seja, as mulheres precisam ser rastreadas de um a três anos 

após um exame normal.  

 

Testes de rastreamento mais sensíveis garantem que uma maior proporção de 

indivíduos com doença seja captada no rastreamento, podendo permitir um 

espaçamento dos intervalos entre os exames sem prejuízo da segurança.  

Em geral, os estudos e revisões parecem apontar que, embora esses testes 

mostrem melhor acurácia diagnóstica, com sensibilidade igual ou maior que a do 

teste de citologia, as incertezas presentes nos modelos empregados ainda não 

permitem concluir por maior custo-efetividade dos testes de captura para HPV. 5 

Não há evidências científicas suficientes de que a captura híbrida possa ser um 

método alternativo ou substituto da citologia, além de seu custo ainda ser 

inacessível para a maior parte populacional neste País.6 

 

A biópsia apontou que, somente 7,4% das pacientes estudadas apresentava câncer 

em colo uterino (NIC III). A captura híbrida, exame que estamos analisando, 

apresentou positividade em 66,7% das mulheres, ou seja, muitas pacientes 

obteriam diagnóstico erroneamente caso não fossem submetidas à biópsia. A 

colpocitologia foi negativa na grande maioria dos casos (tabela 1). Isso nos leva a 

crer que, a captura híbrida, mesmo apresentando alta sensibilidade no 

rastreamento do HPV, possui pouca especificidade para identificar a lesão 

cancerígena em si, pois evidencia a presença do DNA viral e não o tipo de lesão 

que foi causada, uma vez que, será positiva tanto numa lesão inflamatória quanto 
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em uma cancerígena e, devido ao seu alto custo, seria preterido e o exame 

inicialmente pedido continuaria ser a colpocitologia. 

 

CONCLUSÃO 

O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está 

intimamente ligada ao câncer de colo uterino. Seu rastreamento, no Brasil, é 

principalmente feito pelo exame citopatológico. Embora a captura híbrida consiga 

ser muito sensível na detecção do DNA desse vírus, não há evidências suficientes 

de que possa ser um método alternativo ou substituto da citologia, pois, além de 

sua especificidade incerta, seu custo ainda é inacessível para a maior parte da 

população. 

REFERÊNCIAS  

1. Giraldo PC, Silva MJPMA, Fedrizzi EN, Gonçalves AKS, Amaral RLG, Eleutério 

Júnior J, Figueiredo IV. Prevenção da infecção por HPV e lesões associadas com o 

uso de vacinas. Available 

from:http://www.hu.ufsc.br/projeto_hpv/PREVENCAO%20DA%20INFECCAO%20P

OR%20HPV%20E%20LESOES%20ASSOCIADAS.pdf 

2. Machado AR, Réus BS, Madeira K, Simões PWTA, Ronchi DI. Achados citológicos 

em pacientes com captura híbrida positiva para papilomavírus humano em um 

laboratório de patologia de criciúma. Arq. Catarin Med. 2017 out-dez; 46(4):62-71 

3. Tulio S, Pereira LA., Neves FB., Pinto AP. Relação entre a carga viral de HPV 

oncogênico determinada pelo método de captura híbrida e o diagnóstico citológico 

de lesões de alto grau. J. Bras. Patol. Med. Lab.  [Internet]. 2007 Feb 

[cited 2019 Aug 20]; 43(1):31-35.Availablefrom: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-

24442007000100007&lng=en.   

http://www.hu.ufsc.br/projeto_hpv/PREVENCAO%20DA%20INFECCAO%20POR%20HPV%20E%20LESOES%20ASSOCIADAS.pdf
http://www.hu.ufsc.br/projeto_hpv/PREVENCAO%20DA%20INFECCAO%20POR%20HPV%20E%20LESOES%20ASSOCIADAS.pdf


117 
 

4. Koliopoulos G, Nyaga VN, Santesso N, Bryant A, Martin-Hirsch PPL, Mustafa RA, 

Schünemann H, Paraskevaidis E, Arbyn M. Cytology versus HPV testing for cervical 

cancer screening in the general population. CochraneDatabaseof 

SystematicReviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD008587. DOI: 

10.1002/14651858.CD008587.pub2. 

5. Caetano R, Vianna CMM, Thuler LCS, Girianelli VR. Custo-efetividade no 

diagnóstico precoce do câncer de colo uterino no Brasil. 2006 

.https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0103-

73312006000100007&script=sci_arttext&tlng=en 

6. Santos ALF. Teste de DNA-HPV por captura híbrida II e colpocitologia oncológica 

no diagnóstico e seguimento de mulheres com lesões de baixo grau no colo uterino. 

Tese de Doutorado. Campinas: Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 

Estadual de Campinas. 

PALAVRAS CHAVE 

Colo Uterino, HPV, Captura Híbrida 

 

  

  

  

  

 

 

 

https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0103-73312006000100007&script=sci_arttext&tlng=en
https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0103-73312006000100007&script=sci_arttext&tlng=en


118 
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Introdução 

          Os besouros podem agredir o homem quando ameaçados ou pressionados 

contra a pele.  Sendo assim, os besouros vesicantes são os que mais assustam o 

homem e seus acidentes são conhecidos como coleopterismo. O besouro 

estafilinídeo Paederus sp conhecido como: besouro potó, trepa-moleque, péla-

égua, fogo-selvagem, é encontrado em diversas regiões tropicais e temperadas. Na 

América do sul, há em torno de 50 especies desse gênero e mais de 600 em todo 

mundo. Cinco espécies de Paederus são associadas a acidentes humanos no 

Brasil: Paederus amazonicus, Paederus brasiliensis, Paederus columbinus, 

Paederus fuscipes e Paederus goeldi, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-oeste.1 

         Os insetos costumam ser atraídos para fontes de luz artificiais em períodos 

chuvosos entrando em contato com humano podendo ocasionar acidente - 

dermatite linear devido à secreção da toxina causticante e vesicante chamada 

Pederina− amida cristalina, potente inibidor da síntese de proteínas, cáustico-

vesicante, presente na hemolinfa do Paederus sp.2 

          A Pederina é produzida por bactérias simbióticas do gênero Pseudomonas 

nas fêmeas do inseto.3 Normalmente, a toxina em contato com a pele causa 

prurido, hiperemia e dor local, podendo ainda ocorrer febre, artralgia, e vômitos que 

podem ser tratadas ambulatorialmente sem deixar sequelas. 
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Objetivo 

          Este trabalho busca apresentar aspectos epidemiológicos, clínicos e o 

tratamento para essa dermatite, alertando os serviços públicos e privados quanto 

ao diagnóstico precoce e prevenção de novos surtos. 

 

Relato de Caso – Metodologia 

          SHH, 22 anos, masculino, natural de Santos – SÃO PAULO, procedente de 

Guarujá - SÃO PAULO, estudante de medicina que estava fazendo trabalho social 

em Manacapuru – Região Metropolitana de Manaus - AMAZONAS. Na viagem, o 

estudante se instalou no alojamento do barco hospital que navegava na floresta 

tropical amazônica pelo rio Amazonas. O paciente refere que no período noturno, 

enquanto dormia, sentiu um desconforto na região cervical tentando matar o inseto 

que havia causado este desconforto, mas voltou a dormir normalmente. Ao 

amanhecer, 6 horas após o ocorrido, apresentou uma lesão na região cervical 

póstero-lateral direita, caracterizada por placa eritêmato-acastanhada urticada 

única de aproximadamente 4cm de diâmetro encimada por vesículas agrupadas. O 

paciente apresentava ardor e queimação local moderada evoluindo com prurido, 

escoriações e rotura das vesículas. A conduta se deu pelo uso tópico de 

Hidrocortisona durante os dois primeiros dias de tratamento, com orientação de 

manter o local limpo, fotoprotegido e hidratado. A partir do segundo dia, passou-se 

a usar Dersani com Alginato, para auxiliar na cicatrização. A lesão regrediu 

totalmente após um mês. O trabalho foi baseado em relatos de caso de outros 

pacientes que foram passivos da picada do coleóptero, além do acesso ao 

prontuário médico e imagens do paciente. 

 

Resultado 
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O quadro clínico é compatível ao diagnóstico de picada pelo besouro Paederus sp, 

o famoso potó, pois o contato com o inseto pode provocar a dermatite vesicante 

pela Pederina, cujas lesões restringem-se às áreas de contato podendo acometer 

indivíduos de diferentes idades, raças e condições sociais. 

          Pelo paciente estar localizado em uma região sem assistência médica 

hospitalar para realização de exames laboratoriais ou anatomopatológico, imagens 

foram tiradas para a melhor caracterização da lesão. 

                               

Figura 1. Adulto do gênero Paederus coletado sp, coletado na cidade de Viçosa, 

Minas Gerais – Brasil. 
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 Figura 2. Evolução da cicatrização da lesão após administração de Hidrocortisona 

e Dersani. 

 

Discussão – Desenvolvimento 

          A literatura declara que alguns pacientes não conseguem precisar com 

exatidão o momento do contato, mas alguns associam a observação dos sinais e 

sintomas pela manhã, após permanência sob luz fluorescente por longos períodos 

e manutenção de terrenos baldios próximos o que reforça a correlação com os 

hábitos noturnos do coleóptero Paederus sp.4 

          Sendo o tratamento mais adequado a lavagem das áreas atingidas com 

abundante água corrente e sabão, utilizar banhos antissépticos com permanganato 

(KMnO4 1:40.000) e antimicrobianos como creme de Neomicina. Além disso 

poderia ser utilizado a tintura de iodo para inativar a Pederina somente se 

empregada imediatamente após o acidente.5 

 

Conclusão 
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          Em função da semelhança entre a irritação de pele causada pelo besouro e 

as manifestações cutâneas apresentadas neste caso, atribui-se a possibilidade 

deste agente como responsável pelo quadro clínico descrito. Além dos aspectos 

clínico-morfológicos, a história clínica-epidemiológica também corrobora a suspeita 

diagnóstica. Podendo ainda ser ressaltado, a ocorrência frequente na região 

Amazônica do coleóptero sendo reconhecido facilmente pela população local. 
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INTRODUÇÃO 

O uso de baterias de botão em brinquedos e dispositivos eletrônicos em geral não 

possui uma regulamentação segura que inclua compartimento adequado e 

resistente a crianças. A ingestão acidental pode causar lesões significativas e 

permanentes.1 No Brasil, já foram identificados casos de ingestão acidental. O 

Inmetro e a ONG Criança Segura lançaram em 2014 uma campanha de 

conscientização nacional, com o intuito de alertar pais, responsáveis, classe 

médica e institutos de ensino infantil sobre esse perigo.2 Uma revisão publicada 

recentemente evidenciou um aumento na morbidade associada a ingestão de 

baterias de botão em crianças mostrando que até 9,8% das baterias ingeridas ficam 

alojadas no esôfago, o local das prováveis complicações, destacando as lesões de 

estenoses esofágicas, perfurações, fístulas traqueoesofágicas, mediastinite e 

fístulas aortoesofágicas.3  

OBJETIVO 
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Relato de caso de uma criança com diagnóstico de ingestão acidental de bateria 

apresentando como complicação o desenvolvimento de fístula traqueoesofágica. 

METODOLOGIA 

As informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio de revisão do 

prontuário, entrevista com a responsável legal do paciente, registro fotográfico dos 

métodos diagnósticos pelos quais o paciente foi submetido durante o período de 

internação e revisão da literatura. 

RELATO DO CASO 

BSF, masculino, 1 ano, natural e procedente de Guarujá, São Paulo, deu entrada 

na Santa Casa de Misericórdia de Santos com histórico de sialorreia importante, 

disfagia e episódios de cianose e engasgo há 5 dias com piora há 2 dias. Genitora 

referiu que o mesmo brincava no momento em que se observou o início dos 

sintomas. Realizado exame físico detalhado, sem evidência de enfisema de 

subcutâneo ou outros sinais de alarme, foi mantido a suspeita de ingestão de corpo 

estranho e realizado exames de imagem - RX de Tórax com evidência de corpo 

estranho, bateria, em topografia cervical (Imagem 1). Foi então solicitado 

endoscopia digestiva alta (Imagem 2 e 3) com evidência de lesão esofágica de 5 

mm em terço proximal do esôfago. Optou-se por passagem de sonda nasoenteral 

(SNE) para alimentação e repouso esofágico na tentativa de cicatrização da lesão. 

Porém, ao se tratar de criança pouco colaborativa e familiares com limitações de 

entendimento da gravidade do quadro, houve perda da sonda nasoenteral, sendo 

submetida a novas endoscopias. Decorrente ao quadro foi acionado serviço de 

cirurgia pediátrica para programação de correção cirúrgica. Paciente no vigésimo 

dia de internação, tendo sido submetido a um total de 11 endoscopias para 

passagem de SNE, realizou gastrostomia endoscópica para alimentação e 

broncoscopia com evidência de lesão traqueal de 1 cm, configurando fístula 

traqueoesofágica traumática. Recebeu alta, mas permanece em acompanhamento 

ambulatorial com programação de correção cirúrgica definitiva. 
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DISCUSÃO 

Determinados corpos estranhos são de fácil acesso para crianças especialmente 

menores de três anos pois nessa fase do desenvolvimento buscam conhecer e 

explorar o ambiente de variadas formas. Na fase oral, os objetos são levados à 

boca com maior frequência.4 A ocorrência da ingestão acidental de corpo estranho 

por bateria de botão maiores (≥ 20 mm), independentemente da localização, já 

configuram uma emergência médica devido a maior probabilidade e gravidade da 

lesão.3  A fisiopatologia em relação ao dano tecidual está associada com a geração 

de uma corrente elétrica quando a bateria de lítio ou alcalina entra em contato com 

a mucosa do esôfago, as queimaduras cáusticas desenvolvem-se após um 

acúmulo de íons hidróxido levando a necrose tecidual severa.5 Com base no 

descrito, enfatiza-se o diagnóstico precoce e a remoção imediata da bateria de 

botão, com o intuito de reduzir possíveis complicações como a fístula 

traqueoesofágica. Aproximadamente 11% de todos os casos requerem internação, 

nos Estados Unidos foram identificadas 13 mortes, entre 1997 e 2009, as vítimas 

tinham idades entre 11 meses e 3 anos; o índice de letalidade é considerado alto, cerca 

de 50% das crianças vítimas desse tipo de ingestão acidental morrem em função da 

demora no diagnóstico e da gravidade das lesões.4 No Brasil, com exceção do primeiro 

ano de vida, os acidentes na infância configuram a principal causa de morte.4 O fato de 

os acidentes por corpo estranho acontecerem, em grande parte, no ambiente 

doméstico, sugere a modificação do mesmo como forma efetiva de prevenção, 

além da supervisão direta sobre a criança.6 
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Imagem 1: Raio-X de tórax com evidências de 

corpo estranho, bateria, em topografia 

cervical. 

Imagem 2 e 3: Evidência de lesão esofágica de 5 mm em 

terço proximal do esófago. 
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Palavras – chave: Estupro, Exame de corpo de delito, Prova pericial, Violência 

sexual.  

Metodologia 

Para essa revisão bibliográfica foi utilizada busca manual por meio de livro e por 

artigos eletrônicos. Foram selecionados artigos entre 2010 e 2018, incluídos 

somente artigos escritos em inglês e em que era descrito como é realizado o 

exame de corpo de delito apenas em casos de abuso sexual em vítimas de 

qualquer faixa etária.  

Introdução  

A violência sexual é um problema de saúde pública que gera consequências 

gravíssimas no âmbito social e individual. Durante o ano de 2018, de acordo com a 

Secretária da Segurança Pública do Estado de São Paulo, foram registrados 

11.949 boletins de ocorrência, o equivalente a 32 casos de estupro por dia1. No ano 

de 2019, até o mês de agosto, foram registrados 5.960 casos de estupro1.  

No Artigo 213 do Código Penal Brasileiro, estupro é “constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com 

ele se pratique outro ato libidinoso”2.  Portanto, mesmo que não haja conjunção 

carnal, é considerado estupro. 

No Código Penal de 1940, apenas era declarado estupro quando o homem 

praticava o crime e somente a mulher era vítima3. Com a mudança efetuada pela 

Lei nº 12.015/09, ambos os sexos podem praticar ou sofrer o ato2. 

Para a comprovação do abuso sexual e identificação do autor do crime é 

obrigatória a realização do exame de corpo de delito, como consta no Artigo 158 do 

Código de Processo Penal “quando a infração deixar vestígios, será indispensável 

o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do 

acusado”4.                                                                                 
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Discussão 

O objetivo do exame forense é coletar os materiais necessários para documentar o 

suposto abuso físico e sexual. Assim, o examinador forense deve ser objetivo e 

possuir posse de técnicas especializadas e habilidades científicas. O exame deve 

ocorrer em local adequado com acesso à equipamentos e assistência necessária5.  

O comportamento geral e a aparência da vítima também são analisados no exame 

forense. A inspeção é feita dos pés à cabeça e é realizado seguindo um protocolo. 

O método consiste em começar com a cabeça, incluindo o orifício oral, pálpebras e 

o pescoço. Posteriormente são analisados o peito e o tronco, seguido pelas 

extremidades5.  

Após esse processo, é solicitado que a vítima fique em decúbito dorsal, com 

joelhos esticados e pernas afastadas para que seja feita a inspeção da parte 

externa genital e períneo. As amostras da vagina e do colo do útero são coletadas 

enquanto o espéculo é inserido. O exame anal é feito em posição supina ou na 

posição lateral, se é analisado sinais de lesão profunda, a anoscopia deve ser 

realizada5.  

Na inspeção genital o hímen é analisado, sua borda livre pode ser regular, irregular 

ou picotada, que se assemelharia aos entalhes, rupturas incompletas, devendo o 

legista fazer tal diferenciação. As rupturas, em grande maioria, são completas, 

atingindo a base do hímen e suas bordas se encaixam, além da coloração 

esbranquiçada devido ao processo de cicatrização após o rompimento6.  

O diagnóstico definitivo da conjunção carnal pode ser dado pela ruptura recente do 

hímen, no caso de mulher virgem, acompanhada de características como 

sangramento evidente nos três primeiros dias, secreções nas regiões de ruptura, 

equimoses locais que podem permanecer por até seis dias6.  

Outros fatores que podem comprovar tal conjunção carnal são a presença de 

espermatozoides na vagina, presença de fosfatase ácida em alta concentração, 
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que costuma ocorrer em casos de azoospermia e a presença da proteína P30, que 

é própria do esperma6. 

A comprovação do DNA por meio do sêmen exige muitos testes específicos. Como 

o sêmen é composto de células haploides, contém apenas metade do complemento 

de DNA das células diploides, assim quanto menor o número de células 

amostradas, menor a probabilidade de haver uma representação completa. Com a 

técnica de criação de perfil com baixo número de cópias, é possível a produção de 

perfis de DNA repetidos a partir de um pequeno número de células7. 

Uma análise retrospectiva a respeito dos exames realizados no Instituto de 

Medicina Legal, Escola de Medicina de Hanover, entre 2005 e 2007 relatou que 

38% dos casos, o esperma pode ser detectado em amostras vaginais por até 3 dias 

depois do estupro. Em amostras anais, o esperma pode ser detectado em sete dos 

37 casos até 24 horas após a agressão8.  

Com relação a inspeção da região anal, é possível analisar durante o exame que as 

pregas da pele perianal estão edemaciadas, possuem equimoses e hematomas 

anais e perianais. As lesões recentes na maioria dos casos são fendas lineares 

radiadas superficiais (ragádias) e sangrantes. Já as lesões mais antigas possuem 

formato triangular no sentido radiado e são mais profundas, além de possuir 

coloração esbranquiçada devido a cicatrização6.  

Na criança o esfíncter anal possui grande elasticidade, permitindo com que este 

relaxe ao menor estímulo durante o exame, ou seja, essa elasticidade natural ajuda 

a minimizar as lesões pós abuso sexual com penetração anal. Portanto, as lesões 

devem ser analisadas juntamente com grau de abertura anal, principalmente em 

crianças6.  

Apenas a existência de hiperemia no ânus, no exame físico, não possui um 

significado concreto, já que a criança pode ter hábitos ruins de higiene, alergias e, 

também devido à ausência de hormônios sexuais, o local tem com menor proteção 

comparado aos adultos6.   
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Devido a esses fatos, a taxa de confirmação de abuso sexual em crianças menores 

de 10 anos, com base em evidências materiais durante o exame médico forense, é 

baixa comparado a pré-adolescentes. Estudos realizados por institutos forenses 

mostram que a violência sexual infantil não pode ser confirmada em 90% dos 

exames de corpo de delito9.   

Resultado 

Foram encontrados poucos artigos em português sobre a descrição detalhada de 

como é realizado o exame de corpo de delito em casos de agressão sexual, sendo 

encontrado no livro Medicina Legal e Noções de Criminalística escrito por Neusa 

Bittar, mostrando a ausência de pesquisa, estudo e discussão a respeito do 

assunto no país.  

A quantidade de artigos em inglês sobre o assunto foi bem superior comparada aos 

em português. Contudo, a explicação detalhada de como é feito exame pericial em 

vítimas de estupro foi limitada.  

Conclusão 

O exame de corpo de delito em casos de agressão sexual é extremamente 

importante para auxiliar na comprovação do crime, contudo, no caso de vítimas 

menores de 10 anos o exame é mais difícil de comprovar o abuso. 

É ideal que o exame pericial seja realizado em até 72 horas após a violência sexual 

para que caso tenha esperma, esse possa ser coletado. Em casos de ausência de 

espermatozoides, deve-se pesquisar a presença de fosfatase ácida e proteína P30.  

Referências  

1. Secretária de Segurança Pública do Estado de São. Dados estatísticos do 

Estado de São Paulo. Disponível em: 

https://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Mapas.aspx 

2. Brasil. Decreto nº. 2.848, 7 de dezembro de 1940. Código Penal Brasileiro. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm 

https://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Mapas.aspx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm


133 
 

3. Brasil. Lei nº. 12.015, 7 de agosto de 2009. Código Penal Brasileiro. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Lei/L12015.htm#art2 

4. Brasil. Decreto nº. 3.689, 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal 

Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del3689.htm 

5. Igmann-Hansen O, Charles AV. Forensic medical examination of adolescent 

and adult victims of sexual violence. 2013. Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521693412001368?via%

3Dihub 

6. Bittar N. Medicina Legal e Noções de Criminalística. 7ª edição. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2018. p. 307-311. 

7. Newton M. The forensic aspects of sexual violence. 2013. Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521693412001447?via%

3Dihub 

8. Janisch S, Meyer H, Germerott T, Vito Albrecht U, Schulz Y, Debertin AS. 

Analysis of clinical forensic examination reports on sexual assault.2010. 

Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00414-010-

0430-z 

9. Silva WS, Ribeiro FM, Guimarães GK, Santos MS, Almeida VPS, Barroso 

Junior UO. Factores associated with child sexual abuse confirmation at 

forensic examinations. 2018. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n2/1413-8123-csc-23-02-0599.pdf 

 

                                                                                           

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521693412001368?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521693412001368?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521693412001447?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521693412001447?via%3Dihub
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00414-010-0430-z
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00414-010-0430-z
http://www.scielo.br/pdf/csc/v23n2/1413-8123-csc-23-02-0599.pdf


134 
 

Síndrome de Lynch - Relato de caso 

Beatriz Moraes Grossi 1 

Isabela Rivoli Portugal 1 

José da Silva Junior 1 

Luana Nicola de Araujo 1  

Manuelle Mastrorocco Brand Rosa 1 

Airton Zogaib Rodrigues 2 

1. Estudante de Graduação da Faculdade de Medicina da Universidade 

Metropolitana de Santos, Brasil 

2. Mestre e Professor Assistente da Disciplina de Cirurgia da Faculdade de 

Medicina da Universidade Metropolitana de Santos, Brasil  

Email para contato: beatrizmgrossi@gmail.com  

 

Palavras chave: Síndrome de Lynch - Câncer Colorretal Hereditário sem polipose - 

Colectomia  

 

Introdução 

 

A síndrome de Lynch ou HNPPC (Câncer Colorretal Hereditário sem Polipose), é 

uma condição genética autossômica dominante de penetrância incompleta. A 

síndrome caracteriza-se pela predisposição para um espectro de cânceres, 

principalmente câncer colorretal (CCR) e câncer endometrial (CE).¹ No Brasil, o 

CCR é a quinta neoplasia maligna mais diagnosticada e a quarta causa de morte 

por câncer.2 Somente 20% dos CCR estão relacionados a condições hereditárias, 

enquanto os outros 80% ocorrem de forma esporádica. Dentre as causas 

hereditárias associadas a CCR, ocorrem a polipose adenomatosa familiar (PAF) e o 

HNPCC, também denominado síndrome de Lynch (SL) . (1,2) 
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A HNPCC pode ser classificada de duas formas, sendo a I quando ocorre o 

envolvimento colônico isolado, e o subtipo II quando ocorre CCR associado a 

outras neoplasias, como de endométrio, ovário, mama, estômago, intestino 

delgado, hepatobiliar, pâncreas, ureter e de pelve renal.  As neoplasias tendem a 

ocorrer preferencialmente no cólon direito, mais precocemente (por volta de 45 

anos de idade) e possuem taxa aumentada de tumores metacrônicos e sincrônicos.  

(1,2) 

 

O diagnóstico precoce é crítico devido à carcinogênese acelerada e ao risco de 

múltiplas neoplasias malignas. Os testes tumorais como imunohistoquímica com 

MMR e PCR para MSI (instabilidade de microssatélite), podem ser utilizados para 

caracterizar o fenótipo do paciente de SL. 3 

 

O CCR com SL geralmente é tratado com colectomia segmentar ou colectomia total 

com anastomose ileorretal. A escolha do procedimento cirúrgico para esses 

pacientes é controversa devido à falta de estudos avaliando os benefícios de 

sobrevivência, e a qualidade de vida é reduzida devido ao aumento na frequência e 

na liquidez das evacuações.  O risco de CCR metacrônico após a colectomia 

segmentar varia entre 11 e 45% nos períodos de 8 a 15 anos.(4,5,6) 

Dessa forma, a colectomia total deve ser oferecida apenas em circunstâncias 

como, casos de câncer de início precoce ou episódios repetidos de 

desenvolvimento de câncer, pacientes nos quais é difícil realizar colonoscopia ou 

aqueles com baixa adesão aos exames de vigilância ou que optam por se submeter 

a colectomia ao invés de acompanhamento. (9) 

 

Objetivo 

Relatar um caso de paciente com anemia importante e sintomática por duração de 

5 meses, alteração do hábito intestinal, que foi submetido a cirurgia de colectomia 

total com anastomose primária e sem ileostomia por laparotomia.  
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Relato de caso  

A.M.R, masculino, 69 anos, refere anemia importante e sintomática há 5 meses, 

com necessidade de suplementação e melhora dos níveis hematimétricos, tendo 

realizado diversos exames subsidiários sem encontrar a causa aparente para tal 

fato, apesar de suspeita de anemia por sangramento crônico. Na história clínica, 

paciente refere alteração do hábito intestinal, com fezes amolecidas sem muco ou 

sangue e às vezes cólicas com alternância do hábito intestinal. Emagrecimento de 

10Kg nesse período e inapetência.  

Antecedentes pessoais : colectomia direita por adenocarcinoma de ceco há 23 

anos, mapeamento genético com resultado positivo para SL; mucosectomia 

colonoscópica por pólipo com adenocarcinoma superficial há 2 anos.  

Antecedentes familiares refere: mãe com CCR, falecida por doença metastática e 2 

irmãos operados por CCR, também portadores de SL. 

Ao exame físico do abdome apresenta cicatriz mediana supra e infraumbilical sem 

alterações e uma tumoração fixa, irregular, dolorosa, de 5cm de diâmetro, palpável 

no FD. 

Em 10/2018 foram realizados endoscopia digestiva alta (EDA) e colonoscopia. Na 

EDA: gastrite enantematosa antral discreta. Na colonoscopia: divertículos no colo 

esquerdo e sigmóide e progressão mais difícil do aparelho a partir desse nível pela 

quantidade de divertículos nesse segmento e aderências extra-colônicas.  

Diante da suspeita de neoplasia de cólon recidivada, realizou uma Tomografia Axial 

de Abdome e Pelve (TAC) com contraste, que revelou múltiplos cistos hepáticos 

simples e espessamento da parede do cólon próxima à anastomose íleo-cólica com 

borramento do mesocólon, suspeitando-se de processo infiltrativo nesse local. 

O paciente foi encaminhado para avaliação cirúrgica, com a suspeita de neoplasia 

maligna de colo transverso, para tratamento operatório. 
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O trânsito intestinal demonstrou: imagem de massa bocelada de contornos 

arredondados no interior de alça ileal justa-anastomótica e invadindo parcialmente 

o colo transverso pela anastomose látero-lateral. 

Optou-se por colectomia total com anastomose primária, sem ileostomia por 

laparotomia, que foi realizada em 21/02/2019, sem intercorrências.  O exame 

anátomo-patológico revelou adenocarcinoma bem diferenciado do colo transverso, 

estádio IIb e não indicado tratamento adjuvante. Atualmente encontra-se 

assintomático e em seguimento ambulatorial. 

 

Discussão 

 

A identificação da mutação que causa manifestações clínicas da SL é crucial, dado 

o início relativamente precoce da doença, a alta penetrância das mutações e a 

eficiência comprovada das estratégias de vigilância. Além disso, os estudos 

realizados ao longo dos anos sobre os mecanismos moleculares subjacentes ao 

aparecimento do CCR relacionado a SL nos permitiram fazer avanços significativos 

também no tratamento terapêutico desses tumores. Recentemente, agentes 

inibidores do ponto de verificação imune também foram desenvolvidos como drogas 

antitumorais e parecem promissores, especialmente em pacientes com CCR 

esporádicos com MSI. 10 
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Introdução : Descrito em 1869 por Erasmus Wilson, o líquen plano é uma 

inflamação aguda ou crônica idiopática, que pode ser manifestada na pele, mucosa 

oral, unhas e fâneros (estruturas visíveis da pele), em pacientes da terceira à sexta 

década de vida, porém apenas acomete de 0,9 a 1,2% da população adulta. A 

prevalência do líquen plano oral é ligeiramente mais elevada, oscilando entre 0,5% 

e 3%, e ocorrendo em 70-77% dos pacientes com envolvimento cutâneo1,2.  
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Sua etiologia é incerta. Alguns fatores têm sido descritos na literatura como 

possíveis predisponentes à sua patogênese. Tais como, genética, fatores 

psicológicos, trauma, hepatite C, disfunção tireoidiana, doença enxerto versus 

hospedeiro etc2,3.  

A doença pode ser assintomática, ou manifestar-se, quando na pele, como lesões 

papulares, planas, placas arroxeadas, poligonais ou ovaladas, pruríticas, bem 

delimitadas, de aproximadamente 1 a 10 mm de diâmetro com distribuição bilateral 

e com estrias de Whickham (linhas brancas-acinzentada na superfície da lesão de 

forma reticular)1. As lesões podem acometer qualquer área do tegumento, mas 

possuem predileção por regiões como os punhos, antebraços, cristas tibiais, região 

lombar e mucosa oral3.   

O diagnóstico de líquen plano é feito, na maioria das vezes, por exame clínico e 

histopatológico. À microscopia, as lesões caracterizam-se por infiltrado linfocítico 

com disposição em banda na derme superficial e degenerescência vacuolar da 

camada basal do epitélio com formação de corpos colóides, acompanhada por 

incontinência pigmentar por destruição dos melanócitos2.   

Seu tratamento depende da extensão das lesões, bem como possível 

sintomatologia, variando desde a eliminação de possíveis fatores predisponentes, 

intervenções psicossociais a uso curto ou prolongado de corticosteroides tópicos e 

sistêmicos1.   

A Organização Mundial da Saúde, em sua publicação de 2007, classifica o líquen 

plano como condição cancerizável da mucosa oral, ou seja, “estado generalizado 

associado a risco significativamente maior de câncer”4.  

Devido à complexidade envolvida no tratamento do câncer de boca em seus 

estágios mais avançados, é necessária a discussão permanente como forma de 

aumentarmos a proporção de casos diagnosticados mais precocemente. O 

momento no qual é realizado o diagnóstico do câncer de boca está relacionado 

diretamente à sobrevida. Tumores diagnosticados tardiamente possuem sobrevida 
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muito inferior àqueles diagnosticados precocemente. Contudo, infelizmente, 

diagnósticos precoces são exceção5.  

Objetivo :Este trabalho tem por objetivo relatar o caso de paciente do gênero 

masculino, 52 anos de idade, com histórico de líquen plano, em acompanhamento 

há 10 anos, diagnosticado com carcinoma de células escamosas em palato.  

Método : Relato de caso e revisão da literatura   

Relato do Caso : Paciente do gênero masculino, 52 anos, hipertenso, ex-tabagista, 

diagnosticado com líquen plano, há cerca de 10 anos, através de biópsia cutânea 

da região de tórax, compareceu com queixa de lesão em palato com evolução de 4 

meses. A ectoscopia foi possível observar alopecia em diversas regiões do couro 

cabeludo e aspecto displásico nas unhas dos pés e das mãos. A exame intra-oral, 

notou-se lesão única e ulcerada em palato duro, na região de molares à direita, de 

aproximadamente 2 cm, consistência firme, borda irregular estendendo-se a 

gengiva em forma de placa branca, rugosa e limites mal definidos. Além disso, o 

paciente apresentava placas brancas, de limites imprecisos, dispersas 

marginalmente aos dentes superiores por vestibular. Diante deste quadro foi optada 

pela biópsia incisional da região de palato com hipóteses diagnóstica de carcinoma 

de células escamosas e leucoplasia. A análise histopatológica do fragmento, 

corado por hematoxilina e eosina demonstrou invasão de células epitelial 

displásicas no tecido conjuntivo, com a formação de pérolas de queratina, 

associado a denso infiltrado inflamatório, concluindo o diagnóstico em carcinoma de 

células escamosas. O paciente foi encaminhado ao Serviço de Cirurgia de Cabeça 

e Pescoço que executou a ressecção total da lesão. Após 4 meses de 

acompanhamento pós-operatório, o local da ressecção manteve-se livre de sinais 

de recidiva e foi optado pela biópsia incisional da placa esbranquiçada, ora erosiva, 

em gengiva vestibular, a qual se mostrava dolorida naquele momento. Desta vez a 

análise do fragmento mostrou mucosa revestida por epitélio escamoso com áreas 

de hiperplasia, hiperceratose e inflamação no tecido conjuntivo subepitelias.  
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Conclusão:  Diante deste quadro, associado ao exame físico, foi concluído o 

diagnóstico de líquen plano oral e instituído o tratamento com propianato de  

clobetasol 0,05% em gel oral para controle do desconforto. O paciente permanece 

em acompanhamento ambulatorial.  

Discussão : Apesar da Organização Mundial da Saúde classificar o líquen plano 

como condição cancerizável, a associação desta doença com o câncer bucal é 

incerta na literatura geral. Alguns estudos citam a probabilidade de transformação 

maligna em 1,37%6. A facilitação ao desenvolvimento do câncer seria baseada na 

criação de um microambiente de citocinas capaz de influenciar a sobrevida das 

células, além do seu crescimento, proliferação e diferenciação7,8. Nosso estudo 

descreve um caso onde houve desenvolvimento do carcinoma de células 

escamosas em paciente com doença muco-cutânea bem estabelecida. Discussões 

de casos como este se mostram importantes para que sempre haja atenção sobre 

os pacientes com líquen plano, a fim de que possamos, eventualmente, 

diagnosticar casos de câncer precocemente.  

Palavras –chave : Carcinoma,  células escamosas ,palato ,Líquen plano ,relato de 

caso .  
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Introdução 

O álcool é uma substância psicoativa, que aumenta a agressividade e diminui a 

capacidade de julgamento daquele que a consome, por se tratar de substância 

depressora do Sistema Nervoso Central (SNC) e está entre uma das drogas que 

mais causa dependência. Por se tratar de uma droga lícita, de baixo custo e 

disponível de forma abundante, é uma das substâncias mais consumidas pela 

população mundial é a mais consumida no Brasil, podendo causar danos sociais e 

prejuízos físicos, e ainda assim, o seu consumo quando moderado, é aceito e até 

mesmo incentivado pela sociedade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Algumas das principais manifestações clínicas quando do seu consumo são perda 

de inibição, prolongamento do tempo de reação, nistagmo, diplopia, disartria e 

ataxia; podendo ainda provocar surtos psicóticos, alucinações e delírios 8, 9. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS-WHO) afirma em levantamento de dados 

realizado em 2018 que a cada ano no mundo, o uso nocivo do álcool causa 3 

milhões de mortes - representando 5,3% de todas as mortes -, além de ser 

responsável por 5,1% de doenças e lesões, sendo considerado fato-gerador de 

mais de 200 doenças e lesões 10. 
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São diversas as evidências científicas no sentido de que o consumo de bebidas 

alcoólicas possui uma relação próxima e complexa com a violência, sendo 

considerado um facilitador significativo de situações de violência como homicídios, 

suicídios, violência doméstica, crimes sexuais, atropelamentos e acidentes 

envolvendo motoristas alcoolizados 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

 

Objetivo 

Revisão bibliográfica das metodologias utilizadas para detecção e quantificação de 

etanol em amostras biológicas in vivo e post mortem, realizando um levantando das 

vantagens e das desvantagens da utilização de cada método, bem como dos tipos 

de amostras disponíveis para a dosagem. 

 

Método 

Revisão bibliográfica do tema usando como ferramenta de pesquisa livros e os 

indexadores Google Acadêmico, Oxford Journals, Pub Med, Sage Pub e Scielo, 

sem limitação de data, utilizando as palavras-chave: Alcohol, Dosing, Ethanol, 

Markers e Toxicology. 

 

Discussão 

Nos indivíduos vivos, a dosagem de álcool no sistema é feita principalmente pelo 

sangue - através de testes laboratoriais - e pelo ar expelido pelos pulmões - através 

do etilômetro (ou bafômetro). Entretanto, outras amostras também podem ser 

utilizadas, como urina, suor, fluido oral (saliva), entre outros 17. 

A dosagem do etanol no sangue é a que reflete de forma mais precisa a quantidade 

em que aquele indivíduo está sob influência (realizada comumente por 
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Cromatografia Gasosa), mas a sua obtenção é feita de forma invasiva, sendo 

assim, tem-se a preferência para a dosagem do ar expelido pelos pulmões, onde o 

bafômetro mostra a quantidade de álcool presente no organismo de forma 

proporcional àquela presente no sangue 18, 17. O aparelho irá oxidar o etanol a 

etanal (também denominado acetaldeído), e a concentração de álcool presente no 

ar expirado será proporcional a corrente elétrica que será produzida, e assim, será 

lida em uma escala proporcional ao teor alcoólico no sangue 18.  

Vale ressaltar que o consumo de determinados alimentos, medicamentos ou 

antissépticos bucais que tenham álcool na sua composição, apenas poderá 

provocar um resultado positivo, se o teste for realizado imediatamente após o 

consumo ou uso 19. 

A urina não é comumente utilizada para a dosagem da substância, pois apenas 

estará presente depois de iniciada a sua distribuição e metabolização, portanto, não 

necessariamente indica que o indivíduo esteja naquele momento sob a influência 

do álcool, e sim, que esteve em um passado recente (é possível a sua detecção de 

6 a 48 horas após o consumo) 20. Já a dosagem na saliva, mostra uma boa 

correlação, muito embora em algumas situações a concentração é subestimada, e 

em outras superestimada, e especula-se que isso ocorra em detrimento da 

distribuição da substância após a sua absorção, que pode ser menor nas glândulas 

salivares, ou pela consumo mais recente da substância (álcool remanescente da 

bebida ingerida), respectivamente 21.   

Nos casos de análise post mortem, a coleta das amostras deve ser realizada o 

mais rápido possível, o mais próximo do momento da morte tendo em vista a 

possibilidade de produção de etanol em corpos em decomposição 22, 23. 

Inúmeros microrganismos produtores de etanol podem ser encontrados em fluidos 

e tecidos de cadáveres, sendo essa produção através da utilização da glicose ou 

de outros substratos como aminoácidos, lactato e glicerol. É descrito na literatura 

valores variados como possíveis de serem produzidos de forma endógena, 
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variando de 0,2 g/L a 2,0 g/L, e essa variação existe, pois a quantidade de etanol 

que pode ser produzida vai depender do tipo e quantidade do microrganismo 

presente, do substrato e do estado de putrefação do cadáver 23.  

Outro fator que também pode influenciar da dosagem de etanol encontrada é 

quando a substância está presente no estômago, podendo contaminar o líquido do 

pericárdio e a cavidade cardíaca, por difusão ou no caso de cadáveres 

politraumatizados quando da decorrência da ruptura de órgãos internos e aspiração 

de vômitos em casos de mortes agônicas 22, 23. Nessas situações, é preferível que a 

coleta seja realizada em veias periféricas e calibrosas, como por exemplo, as veias 

femorais e subclávias, tendo em vista que o etanol é pouco suscetível à 

redistribuição post mortem 22, 24. 

O humor vítreo também pode ser utilizado para a determinação de álcool etílico, 

tendo em vista que, por estar alocada no interior da câmara ocular, e ser um 

ambiente consideravelmente estéril e protegido de traumas, estando disponível 

mesmo nos casos de carbonização parcial do cadáver, apresenta grande 

estabilidade e resistência nos processos de putrefação, sendo assim, está pouco 

suscetível à produção de etanol por microrganismos; portanto, possibilita uma 

distinção do etanol por ingestão ante mortem, e de uma eventual produção post 

mortem 24. 

Nos Institutos Médico-Legais do estado de São Paulo, existe a determinação de 

que seja coletado “4 mL (quatro mililitros) de sangue da veia femoral ou da 

cavidade cardíaca em tubo contendo o conservante fluoreto de sódio e o 

anticoagulante EDTA (tubo de tampa cinza)” 25. 

 

Conclusão 

Nos indivíduos vivos, as amostras mais utilizadas para a dosagem do álcool são o 

ar expelido pelos pulmões e o sangue, por demonstrarem a quantidade de álcool 

que o indivíduo está sob influência naquele momento, e por terem pouca ou 
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nenhuma interferência no seu resultado. Quando falamos da dosagem post 

mortem, usualmente é utilizado o sangue cardíaco ou femoral, entretanto, o humor 

vítreo se mostra como um fluído biológico confiável, por ser isolado do restante do 

organismo, e sofrer de forma mínima a ação de microrganismos produtores de 

etanol. 
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INTRODUÇÃO 

A hemorragia digestiva alta é uma emergência comum e uma das principais causas 

de morbimortalidade no mundo, sendo considerada um grande problema de saúde 

pública. Pacientes com comorbidades médicas graves e pacientes com 

sangramento persistente ou recorrente têm maior risco de morrer, sendo a 

presença de doença hepática crônica avançada fator de valor prognóstico 

adverso¹,2,3. A cirrose representa uma progressão da doença em diferentes 

estágios prognósticos, de acordo com a presença ou ausência de complicações, as 

quais podem se manifestar por meio da hemorragia digestiva alta. Aliado a isso, o 

uso de AINES promove a formação de úlceras e sangramento, pois causam uma 

lesão tópica na mucosa gástrica e efeitos sistêmicos induzidos pelo esgotamento 

da prostaglandina, por meio da inibição da via COX-1, diminuindo o fluxo sanguíneo 

na mucosa, a produção de muco e bicarbonato e a proliferação epitelial, resultando 

em um ambiente gástrico mais suscetível ao ataque tópico por fatores endógenos, 
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como ácido, pepsina e sais biliares e propício para a formação de úlcera péptica e 

complicações gastrointestinais graves. Como as prostaglandinas são essenciais 

para a manutenção das defesas gastrointestinais intactas e da função plaquetária 

normal, os AINEs promovem a formação de úlceras e o sangramento 4,5.  

 

OBJETIVOS 

Esse trabalho tem o objetivo de relatar o caso de um paciente do sexo masculino, 

de 46 anos, cirrótico, que em 2019 apresentou episódios de hematêmese, logo 

após o uso de anti-inflamatório não esteroides, necessitando de pronto 

atendimento, e a influência da hepatopatia alcoólica na hemorragia digestiva alta. 

 

DISCUSSÃO 

A hemorragia gastrointestinal alta (HDA) é uma doença, considerada como a causa 

mais frequente de emergência na área de gastroenterologia, assim como uma das 

principais causas de morbimortalidade.1 O HDA tem uma incidência maior, nos 

homens do que nas mulheres e afeta várias faixas etárias, sendo as idades mais 

avançadas as mais afetadas, a literatura descreve como variáveis relevantes 

associadas a um prognóstico ruim em HDA: sangramento, idade, estado 

circulatório, presença de comorbidades e sangramento por varizes esofágicas em 

pacientes com cirrose.2 Atualmente, a cirrose hepática é um grande problema de 

saúde pública, decorrente do estágio avançado de muitas doenças hepáticas 

crônicas, devido principalmente ao consumo crônico de álcool, assim como as 

doenças virais crônicas.3 Pacientes com cirrose têm um risco aumentado de 

inúmeras complicações e uma expectativa de vida reduzida.4 Entre as 

complicações destacamos, o HDA, como decorrente ao tratamento prolongado com 

anti-inflamatórios não esteroides (AINES), o qual a literatura, já descreve os seus 

efeitos colaterais no aparelho gastrointestinal, como dor abdominal, azia e diarreia 
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em aproximadamente 20% dos pacientes, destacando os pacientes com 

comorbidades associadas como a cirrose hepática, uma maior predisposição em 

desenvolver erosões e úlceras gástricas e duodenais decorrente do uso contínuo e 

prolongado dos AINES.5 

 

PALAVRAS- CHAVE: Hemorragia Digestiva Alta; cirrose; anti-inflamatórios não 

esteroides; doença hepática alcoólica; gastroenterologia 
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INTRODUÇÃO 

Dentre os dispositivos intravasculares, os venosos são os mais utilizados em 

Unidades de Terapia Intensiva, seja para administração de medicamentos ou para 

monitorização hemodinâmica¹.  

Nó em cateter intravascular é uma complicação rara, descrita pela primeira vez em 

1954 por Johansson et al.²  

Trabalho aprovado pelo CEP da UNIMES - CAAE: 20940619.2.0000.5509.  

OBJETIVO 

Descrever um caso de nó em extremidade distal de cateter venoso central mono-

lúmen (CVCM) inserido através da veia jugular interna direita, retirado após 

venotomia com anestesia local. 

DESCRIÇÃO DO CASO 

Paciente de 63 anos, masculino, ex-tabagista, história prévia de angioplastia e 

colocação de stent coronariano não farmacológico em ramo marginal da artéria 

coronária circunflexa há um mê,s com bradicardia juncional e choque cardiogênico.  

Foi transferido ao Centro de Terapia Intensiva de um hospital referência na cidade 

de Santos.  Na admissão, encontrava-se assintomático, com estabilidade clínica e 
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hemodinâmica, sem utilização de drogas vasoativas, em ritmo sinusal e saturação 

de oxigênio (SaO2) 99% em ar ambiente.  

Apresentava um CVCM inserido em jugular direita, porém, sem fluxo. Optado pela 

retirada e execução de uma nova punção de acesso central. No entanto, houve 

dificuldade de retirada, com tração excessiva do cateter, associada à dor no local 

de inserção do acesso.  

Aventado a hipótese de um nó próximo a extremidade do cateter e realizado 

radiografia de tórax anteroposterior (figura 1 e 2), seguido de venotomia sob 

anestesia local com lidocaína 2% sem vasoconstritor. Foi obtida recuperação do 

cateter com sucesso, sem fragmentação. Ao analisar o cateter exteriorizado (figura 

3 e 4) foi confirmado a hipótese.   

 

 

Figura 1 

Figura 2 
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DISCUSSÃO 

O acesso venoso central pode ser obtido através da punção das veias jugulares, 

subclávias ou veias femorais através da técnica de Seldinger, onde a escolha do 

cateter com uma, duas ou mais vias dependerá da complexidade terapêutica³.  

As complicações relacionadas ao cateter venoso central podem ser divididas em 

precoces, dentre elas sangramentos, pneumotórax, hemotórax e quilotórax e as 

tardias, exemplificadas por infecção com sepse, oclusão do cateter e infecção da 

ferida cirúrgica ⁴.  

Neste paciente não houve descrição detalhada sobre como foi a realização do 

procedimento inicial de passagem do cateter, as dificuldades apresentadas ou 

quantidade de tentativas efetuadas. É sabido que, quanto maior for o número de 

tentativas de cateterização, maiores serão também as chances de complicações⁴,⁵.  

Figura 3 Figura 4 
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Neste caso, a experiência do profissional e a suspeita de complicação tardia do 

CVCM foram fundamentais para evitar intercorrências maiores, como a 

fragmentação do cateter ou uma lesão venosa. Além disso, alguns autores 

recomendam a realização de radiografia de tórax tardia na presença de qualquer 

eventual complicação, assim como foi realizado no paciente referido. Há a 

possibilidade de remoção do cateter pela aplicação de tração⁶, ou através de 

venotomia sob anestesia local⁷,8. 

Apesar da raridade do nó de cateter intravascular, é importante salientar que se 

trata de uma possibilidade de complicação tardia que deve ser lembrada na 

ausência do fluxo e na dificuldade da retirada associada à dor local referida. A fim 

de que haja diminuição desta ocorrência, ao serem introduzidos os cateteres, não 

se deve avançar quando há resistência, ou utilizar manobras abruptas. Quando 

disponível, a cateterização eco guiada deve ser encorajada. O seguimento 

radiológico após procedimento em pacientes com anatomia difícil é imprescindível.  
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Introdução: Os trabalhadores portuários (TPs) desenvolvem suas atividades a 

bordo ou no costado dos navios, nas operações de carga e descarga marítima. No 

contexto portuário brasileiro, a prevenção de doenças e acidentes é regulamentada, 

no entanto, a saúde dos TPs é pouco conhecida1,2,3.  

Objetivo: Considerando a elevada prevalência de doenças cardiovasculares no 

Brasil e a escassez de estudos realizados nas regiões portuárias brasileiras, o 

objetivo deste trabalho foi analisar a prevalência das doenças cardiovasculares nos 

TPs do Porto de Santos/SP e comparar com parte da população da cidade de São 

Vicente que não exerce essa função e assim, propor ações ou campanhas para 

desenvolver e promover ações de prevenção e promoção à saúde. 

Metodologia: Foi realizado um estudo retrospectivo de caráter exploratório e 

descritivo, com abordagem quantitativa dos dados pesquisados, através de um 

formulário de entrevista que contém dados biodemográficos e de exames físicos 

realizados da aferição de pressão arterial, de glicemia e índice de massa corporal. 

Foram incluídos 85 TPs do Porto de Santos em uma atividade de extensão 

intitulada “Doutores no Porto". Participaram do estudo apenas aqueles profissionais 

que exercem a mesma função no prazo mínimo de um ano e com idade acima de 

18 anos. O grupo de profissionais em geral, cujos dados foram coletados em uma 
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atividade de extensão com o nome “Mutirão da Saúde no Shopping de São 

Vicente”, foi composto por indivíduos com diferentes ocupações (n=114). Da 

mesma forma, todos com idade maior de 18 anos. O trabalho foi aprovado pelo 

Comitê de ética da UNIMES (No 3.433.332).  

Resultados: Foi observado que 32% dos TPs eram hipertensos, enquanto apenas 

25% do grupo sem especificidade de profissão eram hipertensos. Além disso, a 

prevalência de obesidade foi maior no grupo dos TPs (39%) comparada com a da 

população geral (24%). Também foi visto que a prevalência de diabéticos foi mais 

elevada entre os trabalhadores portuários (13%) quando comparada à do grupo 

controle (7%).  

Conclusão: Foi possível concluir que as prevalências de hipertensão, obesidade e 

diabetes, os fatores de risco para doenças cardiovasculares, foram maiores entre o 

grupo dos trabalhadores portuários quando comparadas ao grupo controle. Por 

conseguinte, nota-se a necessidade do desenvolvimento de campanhas 

preventivas e projetos de promoção à saúde com essa população, incluindo o 

incentivo a uma vida saudável, com alimentação adequada, prática de exercícios e 

monitoramento médico adequado. 

Referências bibliográficas: 
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Introdução 

A injeção do silicone líquido industrial no organismo humano de forma 

clandestina, com a finalidade de corrigir irregularidades e para aumentar volumes, 

em homens, mulheres ou transgêneros, tem sido praticado desde a década de 60¹. 

Apesar de haver grandes efeitos que trazem complicações ao organismo, esse 

procedimento é aplicado em larga escala, com relatos desastrosos de seu uso em 

locais com higiene precária, sendo um grande problema de saúde pública ainda na 

atualidade². 

Podem surgir complicações precoces após a introdução do silicone 

industrial, advindas da falta de cuidados básicos de assepsia e antissepsia, tais 

como infecções e necroses teciduais. Já tardiamente, ocorre a migração do produto 

pelo sistema linfático, venoso ou mesmo, pela força da gravidade, migrando para 

outras regiões². A partir dessas migrações do silicone industrial, quando não há 

uma evolução favorável, há relatos na literatura médica mostrando o aparecimento 

de siliconomas, dentre essas complicações. Esse termo foi popularizado, em 1965, 

para caracterizar a reação do tipo corpo estranho, similar à descrita para outros 

líquidos, como parafina e é o achado mais frequente das mastopatias por silicone. 

Os autores relatam suas casuísticas com o tratamento de silicone liquido nas 

mamas, pálpebras, região malar, glúteo e região deltoidea de seus pacientes¹. 

 

Objetivo 

Relatar o caso de uma paciente com diagnóstico clínico e por imagem de 

siliconoma, realizando comparações e correlações com as descrições da literatura 
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atual e evidenciando a importância deste diagnóstico diferencial na patologia 

mamária. 

 

Relato de Caso – metodologia 

Paciente de sexo feminino, 68 anos a qual após realizar mamografia de 

rotina, foi encaminhada ao Ambulatório de Mastologia com hipótese diagnóstica de 

câncer de mama devido ao achado de múltiplas imagens nodulares radiodensas, 

bilateralmente distribuídas pelo parênquima, não sendo aplicada a classificação BI-

RADS (Breast Imaging-Reporting and Data System). Nas inspeções estática e 

dinâmica não houveram alterações e durante a palpação, percebiam-se diversos 

nódulos endurecidos indolores em ambas as mamas. As radiografias de tórax em 

incidências póstero-anterior e perfil apresentaram normalidade. A anamnese 

revelou-se a implantação de silicone industrial nas mamas 30 anos atrás, 

possibilitando diagnóstico sugestivo de “siliconomas”. Na ultrassonografia das 

mamas houveram achados de imagens nodulares anecóicas, ovaladas e 

circunscritas, compatíveis com cistos simples, além de imagens produtoras de 

sombra acústica dispersas pelo parênquima. Ao período do diagnóstico, foi 

solicitada biópsia dos nódulos e a possibilidade de mastectomia, contudo a 

paciente se recusou à proposta de realizar ambos os procedimentos. A paciente 

estava clinicamente estável, sem alterações cutâneas, nem sinais flogísticos locais.  

Optou-se então pela conduta conservadora, através da realização anual de 

mamografia e ultrassonografia.  A paciente está em acompanhamento há mais de 9 

anos, sem quaisquer intercorrências, não tendo sido indicada cirurgia até o 

momento. O trabalho foi baseado em relatos de caso de outros pacientes 

portadores de siliconoma, além do acesso ao prontuário médico e exames gerais 

da paciente. 

 

Desenvolvimento - Resultado 

No relatório de mamografia (figura 1) detectou-se a presença de inúmeras 

imagens arredondadas radiodensas, distribuídas pelo parênquima mamário 
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bilateralmente compatível com siliconomas. Dessa forma, notou-se na mama direita 

duas imagens nodulares anecóicas com formas ovaladas, contornos circunscritos, 

diâmetro latero-lateral maior que ântero-posterior, tamanho 0,3x0,5cm e 0,6x0,4cm, 

localização às 12h na intersecção do quadrante superior, compatível com cisto 

simples. Houve presença de imagens produtoras de sombra acústica dispersas 

pelo parênquima mamário. Já na mama esquerda observa-se presença de imagens 

produtoras de sombra acústica dispersas pelo parênquima mamário. 

Em relação ao relatório de Ultrassonografia (figura 2), evidenciou-se que na 

pele e no tecido celular subcutâneo não houveram alterações e o parênquima 

mamário estava predominantemente hipoecogênico.   

 

 

 

Figura 1. 
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Figura 2.  

 

O siliconoma é caracterizado como uma reação do tipo corpo estranho 

similar à descrita para outros líquidos, como parafina e é o achado mais frequente 

das mastopatias por silicone¹. Em vista disso, Winer e colaboradores. descreveram 

sua histopatologia como: estroma anuclear degenerado, semelhante a necrobiose 

de tecido conectivo fibroso, circundado por muitos espaços ou cavidades 

irregulares, ovais e transparentes. Em outras áreas, esse estroma interveniente é 

invadido por um denso infiltrado que consiste de linfócitos, plasmócitos e histiócitos. 

Alguns dos espaços claros são revestidos por uma única camada de células 

nucleadas, que são células gigantes sinciciais. Outros espaços livres contêm 

células gigantes de corpo estranho³. 

O uso indevido de silicone industrial em humanos causa consequências 

diversas, pois pode ocorrer a migração desse produto para outros compartimentos 

do corpo, através do sistema linfático, venoso ou mesmo por uma invasão direta⁴. 

Dentre eles, aponta-se resultados de siliconoma gigante formado a partir de prótese 

de silicone industrial mamária, havendo outras descrições, por exemplo, desses 

produtos de uso ilegal dentro da medicina chegarem até mesmo, por meio do 
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sistema de drenagem corporal, a acumularem-se nas pálpebras trazendo grandes 

complicações⁵.  

Embora benignos, os granulomas de silicone da mama podem apresentar-se 

de maneira semelhante a um tumor maligno, visto que há grande similaridade micro 

e macroscopicamente, além da invasão de tecidos. Dessa forma, a ressonância 

magnética se faz necessária juntamente de biópsias com agulha grossa, que nem 

sempre podem estabelecer o diagnóstico no pré-operatório. As tomografias por 

emissão de pósitrons podem ser falsamente positivas e o diagnóstico requer um 

extenso trabalho para descartar o câncer. Carson e colaboradores relatam um caso 

de uma paciente mulher de 71 anos que teve ruptura de prótese constituída de 

material inadequado para uso em seres humanos, gerando ulceração na região 

mamária, fungo e infecção ativa. Após biópsias inconclusivas, a paciente foi 

submetida a uma mastectomia radical e a patologia revelou o siliconoma. O 

radiologista interpretou a mamografia classificando em BI-RADS categoria 5, ou 

seja, haviam grandes evidências de malignidade por haver ulcerações, 

calcificações e até mesmo invasões às musculaturas, simulando aspectos macro e 

microscópicos e mecanismos de neoplasias malignas de mama⁶. 

A abordagem proposta na época do diagnóstico do caso foi a realização de 

mastectomia, devido ao grande número de lesões e pela extensão por todo o 

parênquima mamário. Entretanto, houve recusa da paciente em submeter-se a 

realização de procedimentos invasivos, divergindo da conduta da literatura que 

indica a mastectomia como a indicação terapêutica⁴-⁶. Não foi executada a cirurgia, 

e a equipe médica entrou em acordo com a paciente visto que ao longo de mais de 

9 anos de seguimento, não houve qualquer alteração clínica ou radiológica que 

justificava a intervenção com urgência.   

Conclusão 

A injeção de silicone industrial representa um problema de saúde pública de 

difícil manejo e com alto índice de complicações, sendo necessárias muitas vezes 

medidas radicais para seu tratamento.  O médico deve realizar uma adequada 
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anamnese associado ao estudo de imagens para estabelecer seu diagnóstico 

preciso e diferencial, juntamente com uma biópsia para encaminhar cada caso ao 

tratamento especializado, antes que surjam complicações fatais. 

 

Palavras chave: Siliconomas. Ultrassonografia das mamas. Mastectomia. 
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Introdução 

A síndrome HELLP é uma combinação de hemólise, enzimas hepáticas 

elevadas e trombocitopenia.Essas características são as que justificam o nome 

desta doença: H= hemólise, EL= elevação das enzimas hepáticas, LP= baixa 

contagem de plaquetas (trombocitopenia). Em 1990, não se sabia ao certo a 

mailto:anabeatrizmt6@hotmail.com
mailto:laryssasantos0811@gmail.com


169 
 

definição, diagnostico e tratamento, era uma discussão entre os especialistas da 

área obstétrica. O que se sabia era que a incidência desta síndrome era prevalente 

em gestantes a termo, em geral com menos de 36 semanas de gestação com dor 

epigástrica, mal estar e, em metade dos casos, apresentando sintomas como 

náuseas e vômitos. ¹ 

Mesmo com a evolução da medicina, a Sindrome de hellp ainda é um 

questionamento, já que pode ser confundida com a pré-eclampsia grave. E assim, a 

gestante não recebe o devido tratamento, resultando na síndrome de hellp em 

estágio grave, podendo levar a morte da mãe e do bebê. Em julho de 2012 foram 

feitos diversos estudos que tiveram resultados divergentes entre os autores. Como 

por exemplo, o aparecimento de eclampsia, dor no abdome superior, náuseas e 

proteinúria foram mais incidentes em pacientes com síndrome de hellp, e os níveis 

de desidrogenase lática, AST e ácido úrico mostraram-se ainda mais elevados em 

mulheres com síndrome hellp. Por isso, os especialistas ainda não chegaram a um 

consenso e alegam que é necessário um estudo mais consistente para avaliar os 

critérios diagnósticos padrão²   

 A incidência da síndrome de hellp varia entre 0,5 a 0,9% das gestações e 

pode se manifestar no período de 27ª a 37ª semana de gestação. Em meados de 

2015, a etiopatogenia ainda permanece como uma dúvida e o quadro clínico de dor 

no abdômen do quadrante superior direito ou dor epigástrica, náusea e vômito pode 

apresentar outros sintomas inespecíficos, dificultando o diagnóstico³. Em meio a 

esse desafio que é a síndrome de hellp,já conseguimos saber que os exames 

laboratoriais e exames de imagem são essenciais. 

 Um dos grandes problemas da síndrome hellp é que as mulheres gestantes 

podem não apresentar queixa, e assim elas acreditam que a gestação está 

ocorrendo bem. Mas algumas alterações podem ser encontradas como a elevação 

da pressão arterial que é um alarmante para os médicos de que possa ocorrer uma 

eclampsia pós parto iminente⁴.A pressão arterial é a principal,mas pode-se 

encontrar hemorragias que causam a anemia 

hemolítica,dispnéia,cefaléia,icterícia,ruptura hepática,entre outros fatores. 
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Objetivo 

 Ressaltar a importância de um acompanhamento adequado da gestante, a 

fim de evitar futuras complicações. Pelo fato, da Síndrome Hellp ser um caso 

recorrente nos hospitais da Baixada Santista e que também pode ser confundido 

com pré-eclâmpsia 

  

Relato de caso - Metodologia 

 Paciente do sexo feminino, 40 anos, branca, natural e procedente de Santos. 

Deu entrada na Casa de Saúde de Santos em 12/11/18 com os seguintes 

diagnósticos:II gesta I com 27 semanas de gestação.  

Diagnóstico obstétrico patológico: re-estréia funcional, gestante idosa, sobrepeso e 

síndrome hipertensiva. 

A paciente realizou apenas uma consulta, com 16 semanas de gestação, 

onde foi diagnosticada com hipertensão arterial e medicada com alfametildopa e 

solicitados os exames da rotina pré-natal, os quais não foram realizados. 

Foi admitida com queixa de epigastralgia há uma semana e epistaxe no dia 

de hoje. Apresentava-se em REG, corada, acianótica e eupnêica. A pressão arterial 

era de 300 por 180 mmHG, o pulso de 132 pulsações por minuto, afebril e com 

saturação de 99% pO2.O abdome era gravídico com altura uterina de 23 cm,tônus 

normal, ausência de dinâmica uterina, frequência cardíaca fetal de 144 bat/min. O 

toque revelou um colo voltado para parede vaginal posterior e impérvio. 

Foi internada na UTI, recebendo sulfato de magnésio, esquema de 

corticoterapia para aceleração pulmonar e hidalazina.Os exames de admissão mais 

relevantes: TGO de 79 U/l, TGP 117 U/l, bilirrubinas normais e hemograma 

normal.Na data de 13/11/18: TGO de 13.503 U/l, TGP de 864 U/l, Bilirrubinas: total 

1,32 mg%, direta de 1,18 e indireta 0,14 mg%; desidrogenase lática de 4.949 U/L 

atividade de protrombina de 49% (INR 1,49) e hemograma: 2.530.000 eritrócitos, 
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7,5 g/dl de hemoglobina, 23% de hematócrito, leucocitose de 17.900 sem desvio a 

esquerda  e plaquetas de 93.000/mm3. 

No dia 13/11/18, apresentou quadro de crise convulsiva, piora clínica e 

laboratorial e com o resultado da ultrassonografia obstétrica que mostrou restrição 

do crescimento intra-uterino e centralização hemodinâmica fetal, foi indicada a 

interrupção da gestação. Nesta data foi submetida à cesárea segmentar. Na 

abertura da cavidade abdominal, foi encontrada grande quantidade de sangue, com 

útero íntegro. Após a histerotomia, foi feito o parto com RN do sexo masculino, com 

peso de 930 gramas e APGAR 3/9 

Após a histerorrafia, verificou-se que a origem do sangue intra-abdominal era 

devido a ruptura hepática que foi rafiada. 

No pós-operatório foi mantida com hidralazina, alfametildopa, neozine, 

analgésico e antibiótico. Evoluiu com injúria renal aguda, necessitando de diálise. 

Recebeu alta da UTI para o quarto em 20/11/18 e alta hospitalar no dia 26/11/18. O 

RN veio a óbito no dia 03/12/18 por prematuridade, insuficiência renal e sepse.  

O diagnóstico de alta foi de gestação de 27 semanas, hipertensão arterial de 

base com toxemia, síndrome HELLP e ruptura da cápsula de Glisson. 

 

Discussão 

O nosso relato foi escolhido devido ao crescente aumento no número de 

casos de pacientes com Síndrome HELLP no Hospital Santa Casa de Misericórdia 

de Santos. Neste caso, a gestante apresenta alguns dos fatores de risco para esta 

síndrome, tais como: obesidade, hipertensão arterial, gravidez após 35 anos e pré-

natal incompleto. Primeiramente, com a hipertensão arterial na gravidez, foi 

diagnosticada a pré-eclâmpsia.  

Após isso, realizaram-se exames nos quais foram encontradas: queda das 

plaquetas, alteração das enzimas hepáticas e hemólise, sugerindo a Síndrome 

HELLP. Estes exames são essenciais para avaliar se há complicações da pré-

eclâmpsia e obter um tratamento eficaz e primordial. Outro fator de alerta, além da 

hipertensão, é a hemorragia, que estava presente nesta paciente, mas não é 
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comum a todas; podendo resultar em anemia hemolítica, cefaléia e outros 

sintomas. 

 Na literatura, encontramos estudos que consistem nas complicações que as 

gestantes podem enfrentar por não ter dado a devida importância a sua gestação 

ou por não conseguir um atendimento obstétrico adequado. Foi comprovado 

através de um estudo de coorte feito na Noruega que as mulheres com um maior 

tempo de viagem apresentaram aumento no risco de pré-eclâmpsia e de síndrome 

hellp ⁵. E assim, ressalta-se a importância de um acompanhamento médico 

adequado 

 O estudo foi feito com gestantes da Noruega, um país que é muito 

preocupado com a saúde da mulher. Já no Brasil, o setor de Saúde ainda é muito 

defasado, pois muitas vezes as mães precisam se deslocar para cidades grandes, 

os hospitais estão superlotados, os médicos irritados por falta de equipamentos 

acabam sendo rudes com as pacientes, e assim as mães acabam optando por não 

fazer o exame e acreditam que na hora de dar a luz o bebê estará saudável. 

Entretanto, sabe-se que uma grávida que não realiza as consultas de pré-

natal corretamente, está sujeita a diversas patologias graves que só podem ser 

diagnosticadas com o devido tratamento. E analisando o relato de caso, 

percebemos que a paciente só compareceu a uma consulta, quando já estava com 

16 apenas e foi diagnosticada com hipertensão e recebeu os devidos tratamentos, 

mas depois disso nunca mais retornou e quando já estava com 27 semanas já 

apresentava um quadro grave. 

Portanto, a gestante pode ter recebido um tratamento inadequado cuja 

importância do pré-natal não ficou tão clara e decidiu não voltar, ou seja, seria uma 

negligência tanto da gestante como da equipe médica, resultando no óbito do 

recém-nascido. 
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Introdução:  

Neuromielite óptica (NMO) é uma doença inflamatória desmielinizante 

idiopática do sistema nervoso. Atinge os nervos ópticos e a medula espinhal e 

geralmente possui mal prognóstico. Pode ser comumente confundida com 

esclerose múltipla (EM), porém quando está totalmente desenvolvida, a NMO é 

distinguida da EM por uma combinação de achados clínicos, de neuroimagem e de 

líquido espinhal.1 

A NMO está relacionada a um marcador de anticorpos altamente específico, 

o NMO-IgG, tendo como alvo o canal de água aquaporina-4 que é o canal de água 

dominante no sistema nervoso central, localizado nos processos dos astrócitos no 

pé da barreira hematoencefálica. Como critérios diagnósticos, os pacientes com 
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NMO requerem neurite óptica, mielite aguda e dois dos três padrões a seguir: 

ressonância magnética (RM) cerebral de início da doença que não é diagnóstica 

para EM, lesão contígua da RM da medula espinhal que se estende por 3 ou mais 

segmentos vertebrais e NMO-IgG status soropositivo.2 

Novas estratégias de tratamento utilizando anticorpos monoclonais como 

rituximabe têm sido avaliadas para NMO, com resultados positivos em estudos 

abertos. Entretanto, não existem estudos clínicos controlados, randomizados, para 

confirmar a segurança e eficácia dos tratamentos atualmente utilizados na NMO. O 

rituximabe é um anticorpo monoclonal quimérico contra a proteína CD20, que é 

encontrada principalmente na superfície das células B e tem a propriedade de 

eliminar as células B seletivamente. O rituximabe liga-se ao antígeno na superfície 

celular, ativando a citotoxicidade da célula B dependente do complemento. 

Também se liga a receptores Fc humanos, mediando a morte celular através de 

uma toxicidade celular dependente de anticorpos3. 

O quadro clínico caracteriza-se pela mielite transversa, extensa 

longitudinalmente, e neurite óptica uni ou bilateral. Assume-se a forma recidivante 

na maioria dos casos, em número superior a 80%. A forma monofásica caracteriza-

se por um único episódio de mielite transversa e neurite óptica de instalação 

simultânea ou espaçado por dias. O prognóstico é reservado, com grave 

repercussão funcional. A sobrevida após cinco anos é cerca de 68% para as formas 

recidivantes, e de 90% para as formas monofásicas, sendo a principal causa de 

morte o compromisso respiratório que ocorre na lesão medular grave. Os quadros 

agudos de NMO são tratados com pulsos de corticosteroides em altas doses e 

plasmaférese4. 

Objetivo: Relatar um caso de NMO em tratamento com Rituximab. 

 

Método: Revisão de prontuário médico e revisão da literatura. Relato do Caso: 

Paciente 26 anos, sexo feminino, natural e procedente de Santos. Previamente 
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hígida e sem antecedentes familiares. Aos 19 anos (2012), iniciou quadro de 

amaurose, por neurite óptica, sendo investigada e diagnosticada com Esclerose 

Múltipla, sendo então prescrito interferon 1a 22 mcg. Para receber a medicação, a 

paciente necessitou passar pelo centro de referência em doenças desmielinizantes, 

quando foi novamente reavaliada e por apresentar novas sintomatologias, como 

tetraparesia e RM evidenciando lesão medular cervical desmielinizante maior do 

que 3 corpos vertebrais e líquor com anti aquaporina 4 positivo, foi então 

diagnosticada com Neuromielite óptica e prescrito azatioprina. Em 2018, a paciente 

apresentou uma sequencia de 3 surtos, com necessidade de internação hospitalar 

e plasmaferese, com 7 sessões. Após a última internação, a doença foi 

considerada como refratária ao tratamento com azatioprina, sendo então prescrito 

rituximabe.  

 

Discussão: A evolução desse caso assemelha-se aos descritos na literatura pela 

grave disfunção visual bilateral e múltiplos eventos restritos a medula espinhal e 

nervo óptico. Pela gravidade da doença, novas estratégias de tratamento devem 

ser avaliadas. Nesse caso, utilizamos anticorpos monoclonais, rituximab, com 

resultados positivos em nossa paciente.  

Novas estratégias de tratamento utilizando Rituximabe têm sido avaliadas para 

NMO, com resultados positivos em estudos abertos. Entretanto, não existem 

estudos clínicos controlados, randomizados, para confirmar a segurança e eficácia 

dos tratamentos atualmente utilizados na NMO.5 

 

Palavras-chave: Neuromielite óptica; Rituximabe; Doença inflamatória 

desmielinizante. 
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2. Introdução: 

Os seres vivos adquirem energia através da queima de substâncias nutritivas 

provenientes da digestão de alimentos e o oxigênio muitas vezes participa desse 

mecanismo. Em uma situação de perigo decorrente da ausência de oxigênio, o 

organismo é capaz de suportar essa diminuição por conta de reservas já 

determinadas. Se as necessidades forem superiores ao aporte do gás, células 

sofrerão alteração em seu metabolismo como tentativa de compensar essa 

carência. Porém, ultrapassado o limiar de tolerância, danos irreversíveis são 

estabelecidos, ocasionando, diante desse contexto, a morte celular.1 

3. Asfixia 

3.1 Definição:  

É o estado que se caracteriza por hipoxia e hipercapnia no sangue arterial. Nas 

asfixias mecânicas, entre as quais se enquadram as abordadas neste trabalho, o 

oxigênio não chega aos alvéolos.2 
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A privação do gás pode ocorrer de diferentes formas: completa ou incompleta, 

violenta ou natural, rápida ou lenta, externa ou interna, e acontece pela falta de 

oxigênio no meio ambiente, obstrução mecânica das vias respiratórias ou 

impossibilidade de realizar a inspiração ou a expiração.3  

No passado, a asfixia foi utilizada como meio de execução em penas de morte e 

atualmente ainda faz parte de práticas de suicídios e homicídios. O presente 

trabalho tem interesse específico em evidenciar os diferentes mecanismos 

envolvidos nas asfixias mecânicas por obstrução das vias respiratórias decorrentes 

de constrição cervical. ² 

 

4. Discussão 

4.1 Enforcamento:  

4.1.1 Conceito 

Enforcamento é a constrição do pescoço por um laço cuja extremidade se acha fixa 

a um ponto, agindo o próprio peso da pessoa como força.³ Essa constrição leva à 

compressão da traqueia ou rechaço da base da língua contra a parede posterior da 

faringe.  

 

4.1.2 Fisiopatologia 

A morte no enforcamento pode ser rápida, por inibição reflexa ao choque laríngeo e 

à irritação dos seios corotídeos, ou tardia (até 10 minutos), dependendo da 

intensidade da constrição, das lesões locais ou à distância (danos 

medulobulbares).² 

Existem três fenômenos que ocorrem durante o enforcamento: período inicial, 

segundo período e terceiro período. O período inicial consiste na constrição do 

feixe vásculo-nervoso do pescoço, comprometendo a circulação cerebral e 
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desencadeando sensação de calor, zumbidos e perda rápida da consciência.¹ O 

segundo período é o respiratório, que determina a impossibilidade do livre trânsito 

do ar atmosférico devido à obstrução das vias aéreas pelo laço ao nível do osso 

hioide e pelo rechaço da base da língua contra a parede posterior da faringe, 

promovendo hipoxemia seguida de hipercapnia, com convulsões, além de 

fenômenos ligados à paralisia do pneumogástrico. Já o terceiro período agrega 

apneia, parada cardíaca e morte.4  

 

4.1.2 Exame necroscópico    

No enforcamento, o sulco é oblíquo ascendente, possui profundidade variável, 

sendo mais profundo na parte oposta ao nó, e mais superficial ou interrompido na 

região do nó, ficando por cima da cartilagem tireóide. A posição em que o cadáver 

se encontra consiste na cabeça voltada para o lado contrário ao nó e o queixo 

encostado no tórax.  

A coloração da face pode ser branca ou roxa, sendo as equimoses palpebrais e 

conjuntivais raras. Já a língua, apresenta-se azul-arroxeada projetada para trás. 

Líquido e espuma sanguinolenta são vistos na boca e narinas. Os olhos 

apresentam-se protusos e o pavilhão auricular violáceo, ocorrendo eventualmente 

otorragia. ⁵ 

 

4.2 Estrangulamento: 

4.2.1 Conceito  

Semelhante ao enforcamento, o estrangulamento também se trata de uma asfixia 

mecânica por constrição do pescoço por laço tracionado. Contudo, a tração 

responsável por gerar a asfixia é realizada por qualquer força que não seja o peso 

da própria vítima.6  
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4.2.2 Fisiopatologia  

O estrangulamento está relacionado com asfixia, obliteração dos vasos e dos 

nervos da região cervial.6 A asfixia ocorre pela situação do laço, que é mais 

decisiva do que no enforcamento, sendo que uma força de aproximadamente 25 kg 

aplicada ao laço já é suficiente para obliteração da traqueia e fechamento da fenda 

glótica, impedindo que o ar passe para os pulmões. Somando-se a isso, ocorre 

também a compressão do feixe vásculo-nervoso do pescoço, envolvendo 

especialmente as artérias vertebrais e carótidas comuns, gerando um 

comprometimento da circulação cerebral grave e morte. Por sua vez, a compressão 

dos nervos do pescoço promove a morte por inibição do sistema nervoso central.2 

 

4.2.3 Exame necroscópico 

A análise do sulco é horizontal, com profundidade uniforme, sem interrupções e 

localizado no meio do pescoço. A oclusão quase total da circulação venosa do 

pescoço do cadáver deixa-o geralmente com a face inchada e arroxeada em 

decorrência da dificuldade de retorno venoso. Além disso, pode ocorrer a saída de 

espuma rósea ou sanguinolenta das narinas e boca. A coloração da língua passa a 

ficar escura e pode projetar-se para além das arcadas dentarias. O pescoço, a face, 

as conjuntivas e a face anterior do tórax podem apresentar equimoses com saída 

de sangue pelo ouvido.7 

 

4.3 Esganadura:  

4.3.1 Conceito 

É a forma de asfixia mecânica provocada pela constrição do pescoço diretamente 

com as mãos ou outras partes do corpo do agressor, causando a obstrução da 
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passagem do ar atmosférico pelas vias respiratórias até os pulmões. A esganadura 

é prática relacionada a homicídio, infanticídio ou crimes sexuais, exigindo 

desproporção de forças. É sempre homicida, sendo impossível a forma suicida ou 

acidental.1 

 

4.3.2 Fisiopatologia:  

Em relação a esganadura dificilmente é possível precisar os períodos exatos de 

tempo decorrido até a morte, que pode ser por asfixia ou inibição causada pela 

compressão dos elementos nervosos do pescoço. Esse tipo de trauma vem sempre 

acompanhado de outras lesões, principalmente traumáticas provenientes de outras 

agressões como ferimentos na região posterior da cabeça, equimoses ao redor da 

boca ou escoriações nas mãos e nos antebraços decorrentes da (lesões de 

defesa).8 

 

4.3.3 Exame necroscópico 

Pode-se encontrar sinais externos locais, principalmente aqueles produzidos pelas 

unhas do agressor, no qual normalmente possui de forma semilunar, 

apergaminhados de tonalidade pardo amarelada conhecidos com estigmas ou 

marcas ungueais, além de rastros escoriativos.  

No caso de o agressor usar a mão direita, aparecem essas marcas em maior 

quantidade no lado esquerdo do pescoço da vítima. Em alguns casos, podem surgir 

escoriações de várias dimensões e sentidos, devido as reações da vítima ao 

defender-se. Finalmente, as marcas ungueais podem não existir se o agente 

conduziu a constrição do pescoço, protegido por objetos ou utilizou braços ou 

pernas. 

Podemos também encontrar infiltração hemorrágica das estruturas profundas do 
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pescoço; lesões do aparelho laríngeo por fraturas de cartilagens tireóide e cricóide 

e dos ossos estilóide e hioideo além de lesões dos vasos do pescoço.8 

 

5. Conclusão 

 

Diante do exposto, nem sempre a compressão das vias respiratórias é o principal 

mecanismo no desencadeamento da morte nas constrições cervicais, uma vez que 

outras estruturas existentes no pescoço também são afetadas. 

Nessas asfixias complexas, leva-se em consideração a morte por asfixia mecânica, 

por obstrução circulatória e por inibição.²  

No enforcamento, a obstrução mecânica circulatória das artérias carótidas comuns 

e vertebrais é mais precoce do que a obstrução das vias respiratórias. Já na morte 

por inibição, a constrição exercida pelo laço lesa os nervos vagos e os seios 

carotídeos determinando a morte.  

Diferentemente, pela posição do laço no estrangulamento, a compressão das vias 

respiratórias é mais decisiva no desencadeamento da morte. 4 

Já nas esganaduras, a morte pode ser desencadeada por asfixia ou inibição 

causada pela compressão dos elementos nervosos do pescoço. 
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Sumário 

Introdução: O zolpidem, um agente não benzodiazepínico, é hipnosedativo derivado 

da imidazopridina, que tem uma forte ação sedativa com propriedades ansiolíticas, 

relaxantes musculares ou anticonvulsivantes. Zolpidem diminui o tempo para o 

início do sono e aumenta a duração do sono com efeito nos estágios do sono1-4. 
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Objetivo: Avaliar a bioequivalência de 2 formulações de hemitartrato de zolpidem 

[Formulação de teste: hemitartarato de zolpidem (comprimido orodispersível de 5 

mg) fabricado pela Biolab Sanus Farmaceutica Ltda; Formulação de referência: 

hemitartrato de zolpidem (comprimido sublingual Patz SL 5 mg) da Novamed 

Fabricação de produtos farmacêuticos Ltda] em 30 voluntários saudáveis de ambos 

os sexos, 15 homens e 15 mulheres.  

Métodos: O estudo foi conduzido usando um delineamento cruzado aberto, 

aleatório e de dois períodos, com intervalo de pelo menos 7 dias. As amostras de 

plasma foram obtidas durante um período de 24 horas. As concentrações 

plasmáticas de zolpidem foram analisadas por cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massa em tandem (LC-MS-MS) com ionização por 

eletropulverização de íons positivos usando monitoramento de reação múltipla 

(MRM). Os seguintes parâmetros farmacocinéticos foram obtidos a partir da 

concentração plasmática de zolpidem versus curvas de tempo: ASClast, ASCinf e 

Cmax. Resultados: O limite de quantificação para zolpidem foi de 1 ng.mL-1. Em 

nosso estudo, a ASC, Cmax, Ke, t1 / 2, Vd e CL foram em média de 43% a 47%, 

53,87% a 57,47%, 142,86% a 148,43, 74,27 a 75,99%, 175,20% a 186,52 e 

273,24% a 296,07 % maior nas mulheres do que nos homens que receberam a 

mesma dose (5 mg), respectivamente. A média geométrica com intervalo de 

confiança (IC) correspondente a 90% para as razões de teste / referência de 

referência foi de 99,73% (IC 93,69 a 106,16) para a Cmax, 97,44% (IC de 90% = 

91,85 - 103,37%) para a AUClast e 98,30% (90% CI = 92,48 - 104,49) para AUCinf. 

Conclusão: Como o IC de 90% para as razões AUClast, AUCinf e Cmax estava 

dentro do intervalo de 80 a 125% proposto pelo FDA dos EUA, concluiu-se que a 

formulação de hemitartrato de zolpidem (comprimido orodispersível de 5 mg) 

fabricada pela Biolab Sanus Farmaceutica Ltda é bioequivalente a a formulação de 

hemitartrato de zolpidem (comprimido sublingual Patz SL 5 mg) em relação à taxa e 

à extensão da absorção. 

Referências Bibliográficas 
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Introdução: O crossfit® é uma modalidade com movimentos funcionais e esportivos em 

alta intensidade envolvendo uma mistura de vários exercícios sincronizados, como 

ginástica, levantamento de peso, levantamento olímpico, corrida, remo e atividades de 

resistência1, 2. Para que o indivíduo alcance o objetivo geral, o crossfit® visa realizar 

movimentos funcionais constantes e variados, de alta intensidade e com pouco tempo 

de recuperação, promovendo o condicionamento do indivíduo  3. No entanto, as 

realizações frequentes de exercícios físicos de alta intensidade ou exaustivos são 

bem descritos na literatura científica como potenciais geradores de espécies reativas 

de oxigênio (EROs) podendo aumentar a suscetibilidade a lesões, promover a fadiga 

crônica e o overtraining. Podemos então, correlacionar que o crossfit® praticado de 

forma desenfreada e com o excesso de treino, é capaz de prejudicar o organismo em 

diversos aspectos, gerando, inclusive, prejuízos maiores como lesões. Isso ocorre em 

função do número exacerbado de espécies reativas de oxigênio formadas no 

organismo desses indivíduos, fazendo com que o desempenho e recuperação sejam 

comprometidos. Por esse motivo, se faz necessário um método preventivo para a 

redução de ERO4. A modalidade recomenda que uma dieta rica em antioxidantes 

pode ser uma importante estratégia capaz de garantir proteção ao sistema biológico 

contra os processos gerados a partir de reações oxidativas5. Esses antioxidantes têm 

como finalidade essencial de manter o processo de oxidação em níveis normais no 

organismo e dessa forma impedir danos, lesões e como boa estratégia, melhorar a 

recuperação dos praticantes de crossfit®. 
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Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do consumo de suco 

de uva sobre a recuperação da dor de praticantes de crossfit® após a ingestão de 

suco de uva ou bebida placebo, bem como, analisar a massa corporal e composição 

corporal dos praticantes de crossfit®.  

Metodologia: O estudo é de caráter longitudinal, duplo cego, randomizado, com 

placebo e foi realizado no box de Crossfit® It’s time da cidade de Santos. Foi aprovado 

pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Católica de Santos sob parecer nº 

3.256.609 no ano de 2018. Participaram do estudo 12 praticantes de ambos os sexos, 

com idade média de 27,25±4,35 anos. Foi aplicado um questionário com o intuito de 

entendermos melhor sobre os horários de treinos, uso de suplementos e padrão 

alimentar. A medida de massa corporal (kg) foi coletada através de uma balança 

digital. A estimativa do percentual de gordura corporal foi realizada a partir das 

medidas de sete dobras cutâneas e pela equação de Jackson e Pollock 6. O estudo 

durou dez dias. Ao longo das duas semanas os participantes foram divididos 

randomicamente em dois grupos: suco de uva e placebo. A ingestão das bebidas foi 

realizada diariamente, com 300 ml de cada bebida. O suco de uva ofertado foi um 

suco integral de mercado rico em antioxidantes, enquanto a bebida placebo foi um 

suco em pó, artificial, sabor uva, e sem qualquer antioxidante. A ordem de 

participação no teste foi definida por sorteio, de maneira que cada indivíduo foi seu 

próprio controle. Os indivíduos realizaram dez treinos em dez dias – um treino por dia, 

workout of the day (WOD), orientados por seu técnico em duas ocasiões distintas, na 

primeira ocasião um número de participantes fez a ingestão da bebida teste (suco de 

uva) e posteriormente da bebida placebo, o mesmo ocorreu com o restante dos 

participantes, porém de forma inversa em relação às bebidas. Antes do início de cada 

dia de exercício os voluntários responderam a escala de dor (EVA) referente à dor 

muscular tardia, bem como uma escala de esforço após o final de cada sessão de 

treino. Os dados foram tabulados em planilha do Software Excel®, versão 2010, e 

dispostos em tabelas, considerando-se números absolutos e proporções (Análise 

descritiva). Os dados estão apresentados como média e desvio padrão. Foi utilizada 
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análise de variância (ANOVA) de uma via para detectar diferenças intergrupos. Foi 

aceito nível α≤,05.  

Resultados e discussão:  

Participaram do estudo 12 praticantes de Crossfit®, sendo 5 atletas do sexo 

feminino e 5 atletas do sexo masculino, maiores de 18 anos, com idade média de 

27,25±4,35 anos. 

Tabela 1 – Caracterização da amostra 

 
MÉDIA DP 

Idade (anos) 27,25 ± 4,35 

Massa corporal (kg)  57,82 ±10,20 

Estatura (m) 1,67 ±0,08 

% Gordura Corporal 15,84 ±9,4 

Dados apresentados em média±desvio-padrão. Legenda: kg = quilogramas; m = 

metros. 

 

 Na figura 1 é descrito a média da análise da escala visual analógica de dor dos 

grupos. 
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Figura 1. Análise da escala visual analógica de dor. Todos os dados apresentados 

como média±DP. 
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Na figura 2 é descrito a média da análise da escala de percepção subjetiva de 

esforço dos grupos. 
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Figura 2. Análise da escala de percepção subjetiva de esforço. Todos os dados 

apresentados como média±DP. 

  

 Ao analisar a figura 2, representada pela escala de esforço (PSE), observamos que 

não houve diferenças significativas do suco integral para o suco placebo. Nós 

hipotetizamos que a baixa ingestão de macro e micronutrientes na dieta do 

participante possa ter influenciado na escala de esforço. Ainda, outros estudos 

avaliando desempenho e marcadores de lesão celular podem elucidar melhor nosso 

entendimento se a ingestão do suco de uva possui uma quantidade pouco significativa 

na dieta dos praticantes de Crossfit®. 

 Assim como a escala de esforço, a escala de dor (EVA), apresentada na figura 1, 

também não obteve diferenças entre o suco integral e o suco placebo e acreditamos 

que possa ter ligação com a escala de esforço e excesso de treino. Além disso, 

acreditamos que o suco possa ter auxiliado, mas não tenha sido o suficiente para 

melhor relação ‘’esforço x dor x treino intenso’’. 

 Algumas limitações do estudo devem apresentar destaques, como o número 

reduzido de indivíduos, uma vez que trabalhamos somente com indivíduos que 
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praticam treinos de planilhas, o que torna mais difícil o recrutamento de um grande 

número de sujeitos. 

Conclusão:  

 O presente estudo não apresentou mudanças significativas na escala de dor e 

esforço com a ingestão de suco de uva integral e o suco de uva placebo. Assim, os 

dados coletados nesse trabalho, apontam a necessidade de se realizar novos estudos 

com a suplementação de suco de uva e indicadores sanguíneos, para melhores 

resultados sobre o consumo de antioxidantes e sua influência na recuperação.  

Palavras-chave: Crossfit®, Suco de uva, Escala de dor, Escala de esforço, 

Suplementação. 
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Palavras- chave 

Espasmo, nervo facial, toxina. 

Introdução 

O espasmo hemifacial (EHF) caracteriza - se por contração clônica ou tônica 

involuntária unilateral sincrônica dos músculos inervados pelo sétimo nervo 

craniano. Os espasmos começam como uma contração da pálpebra inferior, que 

segue para os músculos periorbitais, faciais, periorais e platisma (Figura 1), levando 

frequentemente a embaraço social e interferência na visão e no fechamento 

involuntário dos olhos 1. 

Existem algumas terapias para o tratamento da EHF porém, o uso da Toxina 

Botulínica Tipo A (BTX-A) tem se tornado padrão ouro de acordo com a literatura.  

Objetivo 

Revisar a literatura sobre o tratamento do espasmo hemi-facial com a toxina 

botulínica do tipo A, método terapêutico não invasivo, devido a sua relevância para 

a melhoria do quadro clínico e efeitos benéficos que traz ao paciente.  
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Método 

Revisão de literatura sistematizada pelas bases de dados Pubmed e Scielo no 

período de 2000 até 2016. Foram selecionados os artigos que abordassem o 

Espasmo hemifacial e o tratamento com toxina botulínica do tipo A. 

Desenvolvimento 

Embora o mecanismo do EHF ainda não seja compreendido, a hipótese mais aceita 

para a etiologia do EHF é a compressão da alça vascular na zona de saída da raiz 

do nervo facial, seja pelo tamanho diminuido da calota craniana deixando o nervo 

facial mais vulnerável a compressão ou por hipertensão arterial, responsável pela 

tortuosidade das alças vasculares e também pelo espasmo hemifacial2. Entretanto, 

há relatos de outras hipóteses como: a hiperexcitabilidade facial de neurônios 

motores, provocados de alguma forma pelo excesso atividade aferente, além da 

estimulação antidrômica e síndrome neurológica após traumatismo 

cranioencefálico3.  

O Espasmo hemifacial é classificado como (1) espasmo hemifacial primário ou 

idiopático (presumivelmente causado por compressão vascular do nervo facial 

ipsilateral)  (2) espasmo hemifacial hereditário (3) causas secundárias que incluem 

lesão do nervo facial, desmielinização e insultos vasculares cerebrais (4) 

Mimetizadores EHF (psicogênicos, tiques, distonia, mioclonia, miokymia, 

myorthymia e espasmo hemimastatório) 4.  

Há diferentes terapias como o uso de Anticonvulsivantes (carbamazepina e 

clonazepam) que só devem ser usados para apresentações leves, cirurgia 

microvascular sendo outra forma de tratamento com uma taxa de sucesso que varia 

de 38,2% a 87%, de acordo com a literatura, entretanto é um procedimento invasivo 

que pode levar a complicações graves e é contraindicado para idosos, pacientes 

com doenças sistêmicas graves e pacientes cujos sintomas não são causados pela 

compressão vascular. Portanto, a terapia padrão ouro para tratar EHF desde os 

anos 80 é um tipo de toxina botulínica A (BTX-A) que proporciona alívio dos 
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sintomas e melhor qualidade de vida em cerca de 85% a 95% dos casos segundo a 

literatura 5.  

A toxina botulínica tipo A é uma exotoxina que causa bloqueio pré-sináptico na 

junção neuromuscular inibindo a liberação de Acetilcolina. O efeito de a toxina é 

reversível e os pacientes temporários devem ter injeções regulares para controlar 

as manifestações clínicas da doença. Portanto, é essencial investigar a eficácia e 

duração do efeito das injeções de BTX-A durante o tratamento da EHF. No entanto, 

poucos estudos analisaram a eficácia a longo prazo da toxina no tratamento de 

EHF no Brasil. Sabe-se que alguns efeitos colaterais podem aparacer, sendo o 

mais comum a ptose palpebral. Todavia, não há relatos de quaisquer efeitos 

adversos sistêmicos ou graves 6. 

Estudos demonstraram que o uso da toxina botulinica a longo prazo fez com que 

100% dos pacientes demonstrassem pelo menos 75% de melhora de seus 

sintomas após tratamento botulínico7. 

Conclusão 

 

Em um cenário no qual o tratamento medicamentoso da EHF é invasivo e 

sintomático, podendo acarretar complicações graves, a Toxina Botulínica A (BTX-

A), consagrada atualmente padrão ouro no tratamento, surge como excelente saída 

- altamente efetiva e favorável. Para o futuro, são necessários mais estudos 

referentes à sua efetividade e tolerância a longo prazo além da supressão de seus 
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efeitos adversos. 
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Introdução 

A Fibrilação Atrial (FA) é uma arritmia supraventricular determinada por 

atividade elétrica atrial desorganizada, concomitante a múltiplos focos de 

despolarização atrial4. O diagnóstico se dá através da eletrocardiografia, 

identificando intervalos R-R totalmente irregulares juntamente à ausência de 

atividade elétrica atrial organizada4.  

A Fibrilação Atrial Paroxística define-se como aquela que é revertida 

espontaneamente ou com intervenção médica em até 7 dias1, muitas vezes a 

duração pode ser muito curta, de minutos a poucas horas, o que pode dificultar o 

diagnóstico desta arritmia. 

 

Palavras-chave 

Fibrilação Atrial Paroxística, Palpitações. 

 

Relato do Caso 

S.A.C.A.V, 60 anos, sexo feminino, do lar, comparece ao ambulatório da 

UNIMES com queixa de palpitações taquicardicas e pré-síncope com piora há 4 

meses. Nega outros antecedentes pessoais. Trazia consigo 2 Holter realizados 

previamente sem alterações que chamassem a atenção. Ao exame físico a 

paciente apresentava-se com frequência cardíaca de 76 batimentos por minuto e 

ritmo regular, pressão arterial 124x82mmHg, sem sinais de congestão ou baixo 
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débito cardíaco. Realizado eletrocardiograma (ECG) na consulta que evidenciou 

ritmo sinusal. Foram solicitados teste ergométrico (TE) e holter, e orientado à 

paciente que procurasse o pronto socorro para realização ECG de crise em caso de 

recorrência do quadro.  

Após 1 mês, paciente retorna ao ambulatório, com piora dos sintomas, e 

relata que no dia anterior procurou um serviço de emergência, onde foi realizado 

ECG que evidenciou ritmo de fibrilação atrial (Figura 1), que segundo relato foi 

revertido espontaneamente. Trouxe também novo holter sem sinais de arritmias e 

(TE) eficaz sem sinais de isquemia ou arritmias. Por estar em ritmo sinusal na 

consulta, foi optado então por iniciar tratamento antiarrítmico com Propafenona. 

Não foi iniciado anticogulação uma vez que a paciente apresentava Escore de 

CHADS VASC de 1 ponto (Figura 2) 

Paciente retorna em consulta ambulatorial com melhora das crises porem 

com relato de intolerância a medicação prescrita, sendo então trocado por 

Amiodarona. Paciente segue em acompanhamento ambulatorial, com melhora 

importante dos sintomas, aguardando ablação atrial.  

 

Discussão 

 No caso relatado, a paciente tinha sintomas há anos com piora nos últimos 

meses, e em nenhum momento havia sido flagrado tal arritmia, mesmo em 

monitorização eletrocardiográfica continua por 24h (Holter).  

Com o avanço tecnológico, temos outras opções de métodos diagnósticos 

como a monitorização eletrocardiográfica prolongada por 7 dias e até implante de 

dispositivos de monitorização como o Looper, o qual pode ficar por meses 

monitorando o paciente. Todavia são exames que não são disponíveis no sistema 

único de saúde, e por isso, a orientação ao paciente da realização do 

eletrocardiograma no momento da crise torna-se uma poderosa ferramenta 

diagnóstica, como relatamos no caso. 

Para a manutenção do ritmo sinusal, são utilizados fármacos antiarrítmicos 

no tratamento de FA. Estudos demonstram que a amiodarona é mais eficaz que o 
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sotalol ou a propafenona na prevenção de recorrências da FA3. A terapia invasiva 

da FA por meio da ablação por cateter pode ser considerada, principalmente após 

falha no tratamento primário com antiarrítmicos, levando a uma terapêutica 

secundária. Sendo os pacientes que melhor respondem a este tipo de tratamento, 

os que apresentam FA paroxística, átrios de tamanho normal e fração de ejeção 

preservada.  

 

Conclusão 

A orientação ao paciente com quadro de palpitações e síncope, da 

realização do eletrocardiograma de crise pode ser uma importante ferramenta 

diagnóstica, principalmente em quadro de arritmias paroxísticas. 

 

Referências 

Magalhães LP, Figueiredo MJO, Cintra FD, Saad EB, Kuniyoshi RR, Teixeira RA, 

Filho AM Lorga, D‘avila A, De Paola AAV, Kalil CA, Moreira DAR, Filho DC Sobral, 

Sternick EB, Darrieux FCC, Fenelon G, Lima GG, Atié J, Mateos JCP, Moreira JM, 

Vasconcelos JTM, Zimerman LI, Zimerman LRL, Silva LRL, Silva MA, Scanavacca 

MI, Souza OF. II Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial. Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. 2016; Arq. Bras Cardiol. vol.106 no.4 supl.2.  1 

Oliveira LH, Mallmann FM, Botelho FMN, Paul LC, Gianotto M, Biase R, et al. 

Estudo Transversal das Estratégias de Tratamento Clínico na Fibrilação Atrial. 

Cross-sectional Study of Treatment Strategies on Atrial Fibrillation. 2011;195-202. 2 

Roy D, Talajic T, Dorian P, Connolly S, Eisenberg MJ., Green M, et al. Amiodarone 

to Prevent Recurrence of Atrial Fibrillation. The New England Journal of Medicine. 

2000 Mar. 30; medicine. 3 

Neto JF, Moreira HT, Miranda CH, et al. Fibrilação Atrial. II Diretrizes Brasileiras de 

Fibrilação Atrial [periódicos na Internet]. 2019 Set. [acesso em 11 set 2019; citado 

em 2019 Set. 11]; Disponível em: 



202 
 

URL: http://www.hcrp.usp.br/revistaqualidade/uploads/Artigos/183/183.pdf. 4 

 

 

 

  

 

 

 

 Figura 1 ECG da paciente mostrando ritmo de fibrilação atrial 

 

 

 

 

 

                            Figura 2 – Escore de CHADS VASC  
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APRESENTAÇÃO FPF, 15 anos, masculino, natural de Santos, procedente de 

São Vicente, estudante. Paciente previamente hígido, encaminhado à 

emergência de um hospital referenciado com hipótese diagnóstica de apendicite 

aguda. O quadro de dor abdominal era progressivo, mais localizado em fossa 

ilíaca direita há 7 dias, associado a episódios de diarréia, náuseas e vômitos. O 

exame físico e tomografia abdominal corroboravam para o diagnóstico. Em 

intraoperatório de apendicectomia foi evidenciado ascite em moderada 

quantidade e sufusões hemorrágicas em íleo distal, sendo realizada biópsias 

que caracterizaram infiltrado intenso de eosinófilos.  Objetivo Visar melhor 

qualidade de vida para o paciente através de diagnóstico e tratamento precoce 

com medidas adequadas. Desse modo, divulgar as diretrizes é de suma 

importância para sistematizar e aperfeiçoar o atendimento do enfermo com dor 

abdominal  

Introdução  As manifestações da gastroenterite eosinofílica (GEE) são 

inespecíficos e amplas, sendo os sintomas mais comuns: dor abdominal, 

náuseas, vômitos e diarréia , comuns a várias outras doenças gastrointestinais - 

podendo mimetizar doença inflamatória intestinal, infecções parasitárias e até 

mesmo abdômen agudo, dificultando o diagnóstico. A GEE é uma rara condição 

de mecanismos etiopatogênicos não estabelecidos descritos por Kaijser em 
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1937, caracterizada por intenso infiltrado de eosinófilos em um ou múltiplos 

segmentos do trato gastrointestinal, não sendo padronizados os critérios 

diagnósticos e tratamento. Estudos atuais da transcriptômica evidenciam a  

GEE como uma doença sistêmica com diferente assinatura genética. Não tem 

predileção por idade, porém mais comum entre terceira e quinta década de vida. 

Hipereosinofilia periférica, elevação de IgE, alergia alimentar e atopias são 

comuns mas não patognomônicas. Segundo a classificação de Klein descrita 

em 1970, seus subtipos em infiltração eosinofílica, pode acometer 

predominantemente a mucosa, seguido da muscular e subserosa, com 

diferentes manifestações clínicas. Sendo que o acometimento da subserosa é o 

mais raro, como no caso descrito, em que há a presença de ascite.  Conclusão 

O diagnóstico precoce com intervenção adequadas destinados a melhorar a 

qualidade de vida dessas pessoas é substancial. Publicações chamam a 

atenção ao raciocínio diagnóstico dessa doença rara, que vem emergindo em 

nosso meio. O entendimento e revisão dessa manifestação nos permite divulga-

la e propiciar diretrizes afim de sistematizar o atendimento do paciente com dor 

abdominal, proporcionando o diagnóstico e tratamento precoce. Referências 

Kaijser R. Zur Kenntnis der allergischen Affektionen des Verdauugskanals vom 

Standpunkt des Chirurgen aus. Arch Klin Chir. 2019[ acesso em 10 agosto 

2019]. Available from: http://ci.nii.ac.jp/naid/10010523250/ Pineton de Chambrun 

G., et al. Diagnosis, natural history and treatment of eosinophilic enteritis: a 

review.2019[ acesso em 10 agosto 2019].disponivel em  

https://doi.org/10.1007/s11894-018-0645-6 Sato H., et al. Clinical and 

pathological profile of eosinophilic gastroentetitis. 2019 [ acesso em 10 agosto 

2019]. Disponível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/? 

term=Clinical+and+pathological+profile+of+eosinophilic+gastroentetitis  Klein 

NC., et al. Eosinophilic gastroenteritis. 2019 [ acesso em 10 agosto 2019] 

disponivel em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5426746  

Palavras - chave Gastroenterite, apendicite, infiltrado eosinofílico,   
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Introdução: A pseudo-obstrução colônica aguda, também conhecida como 

síndrome de Ogilvie, é caracterizada por uma dilatação progressiva do cólon na 

ausência de obstrução mecânica distal do intestino. É uma afecção esporádica, 

muitas vezes sub-notificada e com compreensão incompleta sobre sua incidência. 

Tem prevalência em pacientes idosos, do sexo masculino, sendo uma complicação 

associada a múltiplos fatores entre os quais os procedimentos operatórios, 

comorbidades, infecções, distúrbios hidro-eletrolíticos e utilização de medicamentos 

específicos. 

 

Relato de caso: Trata-se de um caso de pseudo-obstrução colônica aguda pós-

gastrectomia subtotal por adenocarcinoma gástrico, em paciente de 88 anos, do 

sexo masculino, com quadro de melena esporádica, anemia, epigastralgia em 

queimação, fraqueza geral e emagrecimento de 3Kg há 3 meses. A 

esofagogastroduodenoscopia revelou extensa lesão úlcero-infiltrativa em corpo e 

antro gástricos, cuja biópsia revelou adenocarcinoma ulcerado e invasivo.   

Paciente classificado como ASA III, realizou-se gastrectomia subtotal à D1 com 

reconstrução em “Y de Roux” transmesocólica. Durante o ato operatório, foi notada 

distensão generalizada do cólon, sem sinais de obstrução mecânica, obrigando a 
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uma descompressão do cólon esquerdo e sigmóide com sonda retal introduzida por 

via endoanal e retirada ao final da operação. No pós operatório paciente 

apresentou íleo paralítico, com distensão progressiva do cólon, que obrigou à 

descompressão gástrica. Diagnosticou-se pseudo-obstrução aguda do cólon por 

radiografia simples do abdome. Houve a necessidade de tratamento 

descompressivo colonoscópico, possibilitando alta-hospitalar no 14º dia de 

internação. Atualmente o paciente encontra-se bem e em seguimento ambulatorial. 

 

Conclusão: De fisiopatologia exata desconhecida, mas com potencial de morbi-

mortalidade importante, a pseudo-obstrução aguda do cólon deve ter diagnóstico 

célere e o tratamento colonoscópico descompressivo, realizado por profissional 

experiente, é seguro e efetivo 

 

Palavra-chave 1: Pseudo-obstrução do cólon Palavra-chave 2: Síndrome de Ogilvie 

Palavra-chave 3: Procedimentos cirúrgicos colonoscópicos. 
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INTRODUÇÃO 

A síndrome de Dandy Walker (SDW, OMIM % 220200), uma desordem 

heterogênea com casos isolados, sem etiologia conhecida. Os indivíduos 

afetados apresentam malformação cerebral caracterizada por hipoplasia ou 

agenesia do vermis cerebelar e dilatação do quarto ventrículo, com formação 

cística na fossa posterior. Além disso, observa-se deficiências motoras como: 

atraso no desenvolvimento motor, hipotonia e ataxia; alguns com deficiência 

intelectual e hidrocefalia.1 Apesar de Hirsch et al. mencionar hidrocefalia como 

uma complicação frequente da SDW, eles sugeriram que não é uma 

característica necessária para o diagnóstico.3 

Malformações císticas da fossa posterior incluem: Anomalia Dandy-Walker, 

Variante Dandy-Walker, Mega Cisterna Magna, Cisto aracnoide da fossa 

posterior, que representam o contínuo desenvolvimento de anomalias em um 

espectro, chamado de Complexo Dandy-Walker. A diferenciação precisa dessas 

malformações pode não ser possível usando métodos de imagem.2 



210 
 

A definição da síndrome descrita por Hart et al. (1972) tinham três critérios: 1- 

Hidrocefalia, 2- Ausência parcial ou completa do vermis cerebelar, 3- Formação 

cística na fossa posterior, contígua ao IV ventrículo 4. Murray et al. (1985) 

enfatizou a heterogenia da doença. De forma isolada é rara, pode estar 

associada à Síndrome de Walburg ou Meckel. Há um aumento da frequência 

com associação de doenças cardíacas congênitas, fenda labial/palatina e 

defeitos do tubo neural.5 Chitayat et al. (1994) compilou uma extensa lista de 

fatores causais da DMS, como um único gene, aberrações de cromossomos, 

condições induzidas por teratógenos e formas que são esporádicas ou de 

herança indeterminada.6 

A incidência de DMW é de aproximadamente 1 em 25,000 a 35,000 nascidos 

vivos. Hidrocefalia está presente em 91% dos casos, e sinais neurológicos são 

observados em 73% dos pacientes com SDW. Entre os sintomas e sinais mais 

frequentes estão macrocrania, anomalias de olho, retardo no desenvolvimento, 

ataxia, cefaleia, náusea, letargia, convulsões, paralisia dos nervos craniais e 

quadriparesia. Apesar dos sintomas e sinais ocorrerem no início da infância na 

maioria dos casos, alguns casos são diagnosticados na vida adulta.3 

 

OBJETIVO 

Relatar um paciente com hipótese da síndrome de Dandy Walker, 

correlacionando as características clínicas observadas com o que está descrito 

na literatura médica atual. Desta forma, a partir da correlação com os casos 

relatados, concluir qual o diagnóstico clínico do paciente. 

 

RELATO DE CASO 

Paciente do sexo masculino de 5 meses de idade, encaminhado ao Ambulatório 

de Genética da UNIMES, apresentando hidrocefalia e suspeita da síndrome de 
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Dandy Walker. Filho de casal não consanguíneo, com gestação planejada e 

desejada, 3G 1P 2A, pré-natal com mais de 8 consultas, com intercorrência pré-

natal de infecção do trato urinário. O parto foi cesariana de 38 5/7 semanas, 

peso de 4,385 g, estatura de 52 cm e perímetro cefálico de 42cm. O Apgar foi 

de 5/8. 

Nasceu e foi encaminhado para UTI neonatal, onde ficou 1 mês e meio. Teve 

episódios convulsivos durante esse período, laringomalácia e infecção. Possui 

um coloboma parcial de nervo óptico direito e coloboma total de nervo óptico 

esquerdo. 

Quanto ao desenvolvimento e crescimento: não mantém o pescoço rígido, não 

procura a mãe com o olhar, responde a ruídos e teve sorriso voluntário com 2 

meses. 

No exame físico apresentou estatura de 63,5 cm (percentil 25) perímetro 

encefálico de 45 cm (percentil 95), macrocrania, face com fronte protusa, fenda 

palpebral oblíqua para baixo, nariz curto com narinas antevertidas (Foto 1-A), 

orelhas com acentuada dobra da hélice e diminuídas (Foto 1-B), mão com 

separação do 2° e 3° dedo (prega) bilateral (Foto 1-C), simpolidactilia pós-axial 

no pé direito (Foto 1-D), hemangioma plano de 0,5cm na região escrotal 

esquerda, mancha hipercrômica de 1 cm no joelho direito e mímica facial 

diminuída. 

O relato de caso foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 

19969119.2.0000.5509). 

RESULTADO  

Na literatura há poucos relatos de caso de Síndrome de Dandy- Walker (SDW), 

sendo o mais recente feito por Lim et al.7 ,  descrevendo um paciente de 13 meses 

de idade com retardo de desenvolvimento e dismorfismo facial, dificuldade 

respiratória e problemas relacionados a alimentação neonatal, repetidamente 



212 
 

devido a laringomalácia.7 O paciente do presente trabalho, também apresentou 

quadro semelhante nos primeiros meses de vida, incluindo laringomalácia, infecção 

e episódios convulsivos, esta última condição não tendo sido relatada até o 

momento. Tanto o nosso paciente, como o descrito por Lim et al., apresentaram um 

atraso no desenvolvimento motor e crescimento. A SDW tem como quadro clínico 

anomalias visuais diversas3, condição observada no nosso paciente e o descrito 

por Lim et al., mostrando nos dois olhos características compatíveis com síndrome 

de blefarofimose/ptose/ epicanto inverso. Porém, ao contrário do paciente de Lim et 

al., que não apresentou outras más formações, o paciente do relato apresentou 

coloboma parcial de nervo óptico direito e coloboma total de nervo óptico esquerdo. 

Além disso, o caso descrito por Lim et al., apresentou malformação da fossa 

posterior compatível com SDW. Já o nosso paciente apresentou hidrocefalia e 

quarto ventrículo dilatado com ausência do vermis cerebelar (Foto 2), também 

compatível com a SDW.   As condições apresentadas na SDW de hidrocefalia e 

ausência do vermis cerebelar, junto do aumento da pressão intracraniana podem 

levar ao deslocamento das estruturas do encéfalo e a diversas complicações 

cognitivas, como deficiência intelectual e deficiência motora além de dificuldade 

respiratória.1 

Em 20041 foi realizada uma pesquisa com 7/8 indivíduos apresentando hipoplasia e 

rotação do vérmis cerebelar, além de dilatação cística do quarto ventrículo, 

classificando-os como clássicos casos da SDW, sendo que três deles 

apresentavam também hidrocefalia. Esses sete pacientes possuíam substancial 

deficiência cognitiva e três deles revelaram grandes deleções na região 

cromossômica 3q22.2.1 

A região cromossômica 3q24-3q25.1 foi considerada crítica para SDW, incluindo os 

seguintes genes candidatos: ZIC1 e ZIC4, ambos encontrados em homozigose em 

7 de 8 participantes com deleção em 3q. As diferentes deleções intersticiais em 3q 

estão relacionadas com a síndrome de Blefarofimose, ptose e epicanthus inversus 

(BPES, OMIM % 110100), SDW e casos com atraso no desenvolvimento1, sendo 
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os genes FOXL2, ATR, ZIC1 e ZIC4 considerados candidatos potenciais para tais 

condições, quando ocorrem simultaneamente, devendo ser geneticamente 

testados.7 

CONCLUSÃO 

No entanto, mais casos com deleções semelhantes em 3q e mutações de ponto 

nos genes candidatos devem ser relatadas para melhor entendimento da 

correlação genótipo-fenótipo dessas doenças complexas. 

 

Foto 1: A-Blefarofimose, ptose, epicanthus inversus. B-orelha diminuída. C-mão 

com separação (prega) do 2° e 3° dedo. D- simpolidactilia pós-axial no pé direito. 
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Foto 2: Tomografia com dilatação do IV ventrículo e com ausência do vermis 

cerebelar. 
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Tratamento Endovascular da Hemorragia Digestiva Alta por Adenocarcinoma 

Gástrico Recidivado Avançado – Relato de caso. 
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INTRODUÇÃO 

O carcinoma gástrico representa 1% - 8% da hemorragia digestiva alta aguda. A 

hemostasia endoscópica é considerada a modalidade de primeira linha para 

avaliação e tratamento dessa hemorragia e é efetiva no manejo do sangramento 

gastrointestinal (GI) associado ao câncer gástrico. (1) 

 

A embolização arterial por catéter endovascular (EACE) é uma opção válida no 

tratamento do sangramento GI relacionado ao câncer gástrico. Estudos 

retrospectivos pregressos de EACE para sangramento gastrointestinal relacionado 

ao câncer gástrico relataram um desfecho insuficiente em pacientes que 

necessitaram dessa terapia, com hemostasia clinicamente bem sucedida alcançada 

em 40% - 52% dos pacientes. Além disso, analisaram-se os fatores prognósticos 

para essa terapia bem sucedida e melhora na sobrevida desses pacientes(1). 

Embora a cirurgia seja o tratamento tradicional de escolha após a falha da 

hemostasia endoscópica, é um procedimento invasivo com alta taxa de mortalidade 

de até 40%. O EACE é uma alternativa razoável e menos perigosa que a cirurgia e 

tornou-se a abordagem terapêutica preferida para o tratamento de sangramento 

refratário não oriundos das varizes gastroesofágicas(2). 

Mais de 10% dos pacientes com adenocarcinoma gástrico não ressecável 

apresenta hemorragia no momento do diagnóstico. O quadro clínico resultante é 
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variável, desde a anemia progressiva por hemorragia crônica evidente ou oculta até 

o choque hemodinâmico(3). 

 

Em todos os casos, a morbidade desses sangramentos piora notavelmente a 

qualidade de vida dos pacientes. Entretanto, mesmo que a embolização 

endovascular se considere uma técnica segura para hemorragias acima do ângulo 

duodeno-jejunal devido a rica circulação colateral do estômago e duodeno, o 

principal risco é a isquemia e necrose. (3). 

Pacientes com neoplasias e doenças debilitantes são péssimos candidatos para o 

tratamento operatório, sendo a embolização a terapia apropriada para esses casos. 

Goldstein e col.(4) realizaram esse procedimento em 7 pacientes com sangramento 

gastrointestinal ou uterino agudo e em 5 pacientes tiveram a interrupção desse 

sangramento, enquanto 2 deles não obtiveram êxito. 

As indicações para embolização são: sangramento maciço, comprometimento 

hemodinâmico importante ou choque e ocorrência de sangramentos pós-

operatórios. As contra indicações são para pacientes alérgicos ao contraste iodado, 

insuficiência renal e coagulopatia incorrigível. Pacientes com possível infarto 

gástrico ou duodenal é sugerida a radioterapia(5.) 

OBJETIVO 

Relatar o caso de paciente do sexo feminino, de 56 anos, submetida à gastrectomia 

subtotal, quimioterapia e radioterapia adjuvantes pregressas e que evoluiu com 

recidiva neoplásica no coto gástrico remanescente e metástases hepáticas 

múltiplas com hemorragia digestiva alta importante, necessitando de tratamento por 

EACE. 

RELATO DO CASO 

Trabalho aprovado pela Plataforma Brasil CAAE: 22208719.2.0000.5509. Paciente 

de 56 anos, sexo feminino, que há 2 anos e 3 meses fora submetida à gastrectomia 
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parcial com linfadenectomia D2 e reconstrução em Y de Roux pré-cólica com 

colectomia parcial (colo transverso) e esplenectomia total por adenocarcinoma 

tubular gástrico invasivo e avançado,  T3N2M0 – estádio clínico IIIA,  com 

subsequente tratamento quimioterápico e radioterápico adjuvante e seguimento 

ambulatorial. 

Há 2 meses apresentou enjoo, epigastralgia e discreto emagrecimento, exame 

clínico normal e Endoscopia Digestiva Alta (EDA) que demonstrou lesão de aspecto 

neoplásico no coto gástrico remanescente, cuja biópsia revelou adenocarcinoma 

tubular invasivo de mucosa gástrica (figura 1).  
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Figura 1. EDA: lesão elevada e infiltrativa extensa, acometendo a parede posterior 

e pequena curvatura do coto gástrico, preservando a anastomose gastrojejunal.   

 

Os valores dos marcadores tumorais mostraram-se também elevados, a saber, 

CA19.9=31U/ml e CA72.4=60,8U/ml. Diante dessa avaliação, indicou-se tratamento 

quimioterápico com esquema FLOT (Docetaxel, Oxiliplatina, 5-Fluouracil e 

Leucovorin), que foi realizado como 1º Ciclo, em 31/01/2018. Em 05/02/2018, 

apresentou hematêmese, melena, tonturas e hipotensão arterial, sendo então 

internada por hemorragia digestiva alta com Hb=6,5g/dl, Htc=20% e 

plaquetas=179.000. Submetida à hemoterapia com 3U de concentrado de 

hemácias associada à administração de ácido tranexâmico 150mg/dia. Em 

06/02/2018, realizada nova EDA que revelou sangramento ativo gástrico sem 

identificação do local de origem, impossibilitando a terapêutica endoscópica. Houve 

a necessidade de nova hemotransfusão de 4U de concentrado de hemácias e 2U 

de plasma fresco por persistência do sangramento, nos dois dias subsequentes.  

Em 08/02/2018 submetemos a paciente a uma angiografia mesentérica que 

identificou o local de sangramento como sendo oriundo de um dos ramos da artéria 

gástrica esquerda (figuras 2 e 3), que foi prontamente embolizado com Brad Lock 

por via endovascular, com sucesso imediato (figura 4). 
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Figuras 2 e 3. Angiografia Mesentérica: sangramento   

ativo de neoplasia gástrica de ramo da artéria gástrica 

esquerda. 
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Figura 4. Angiografia mesentérica: Embolização 

endovascular efetiva. 

 

     Evoluiu com estabilidade hemodinâmica após a transfusão de mais 2U de 

concentrado de hemácias e 1U de plasma fresco, com alta no dia 12/02/2018.  

Iniciou tratamento quimioterápico em 14/02/18 sem recidiva hemorrágica até 

28/03/18. Apresentou neutropenia febril após a última quimioterapia, sendo 

reinternada em 04/04/18 evoluindo para choque séptico e óbito em 06/04/18. 

PALAVRA-CHAVE 

Hemorragia Digestiva Alta; Embolização Endovascular; Câncer Gástrico 
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