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Editorial

Credibilidade não se ganha,
cria-se
Diogo Sampaio1,2
1. Vice-Presidente da Associação Médica Brasileira, São Paulo, SP Brasil
2. Presidente da Comissão Médico Jovem, São Paulo, SP Brasil
http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.1.11.1

Qual é a imagem que aparece na sua mente quando falamos do autor de um
importante artigo? Provavelmente os cabelos grisalhos estarão presentes. Nós nos
acostumamos, não só no meio acadêmico, mas como sociedade também, a ter como
parâmetro inicial para atribuir confiança e credibilidade um leque limitado de possibilidades. Precisamos de fontes inspiradoras, influenciadoras, e nossos olhares focam
imagens idealizadas do que queremos ser no futuro. Se vamos seguir um caminho por
meio dos artigos, os articulistas precisam ser nossos tutores.
E, de fato, uma carreira consolidada, um tutor, se constrói com anos, experiências
e repertório. Anos de afinco em estudo, dedicação, trabalho e talento resultam na tão
buscada credibilidade. Porém, essa jornada limita o reconhecimento, o respeito e até
a atenção que podemos atribuir aos mais novos, às novidades. Seria possível acelerar esse processo? Só pode oferecer um bom trabalho quem passou anos dentro de
hospitais, clínicas e laboratórios?
Fomos dormir muitas vezes com essas dúvidas em pensamento. A reflexão nos fez
apostar também nos médicos jovens. Não são raros os casos de pessoas, em todas as
áreas, setores e âmbitos da sociedade que tiveram êxito em suas primeiras experiências. Uma nova cura, uma descoberta, a elaboração de um método passam também
pelo talento e dedicação, características que independem de idade.
A Ramb, que ao longo de décadas valorizou a imagem dos médicos brasileiros no
cenário mundial, está dando os primeiros passos para valorizar o trabalho dos novos
profissionais no País. Os médicos recém-formados e os residentes agora têm a oportunidade de amplificar o alcance do seu trabalho, assim como estarão em um veículo
de reconhecimento e prestígio.
Outro ponto importante é a segmentação, pois ao visitar a Ramb Junior Doctors,
saberemos que estamos lendo profissionais jovens, em desenvolvimento, e que ali
está apenas o pontapé de todo o seu potencial. Isso é tão importante quanto o trabalho apresentado. É o futuro da medicina. O futuro da saúde global.
Jovem e promissor é também este projeto. Pegando carona na Revista da AMB,
publicada desde 1953, a Ramb Junior Doctors nasce em um momento conturbado
para os médicos em todos os países. No entanto, a dedicação ao projeto é um tempero ainda mais saboroso para cada artigo, cada jovem que assina esta primeira edição,
que já é histórica.
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CREDIBILIDADE NÃO SE GANHA, CRIA-SE

Deixo o meu agradecimento aos colegas que estiveram comigo nessa jornada,
que permanecerão para as próximas e para os que vierem futuramente. Em nomes,
falamos de Antonio Carlos Palandri Chagas, por seu apoio incondicional como diretor
científico da AMB, e Juracy Barbosa, membro da Comissão do Médico Jovem da AMB
e que também tem atuado pelo fortalecimento do associativismo do médico jovem.
Nas próximas páginas desta revista, vocês acompanharão nomes talentosos, futuros especialistas que carregaram a medicina com muito zelo. Valorize-os e sejam
bem-vindos.
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RESUMO

ABSTRACT

OBJETIVOS: Relatar iatrogenia como fator precipitante de internação
hospitalar de longa duração. Relatar paralelamente apresentações incomuns e concomitantes das principais complicações críticas da bronquiolite aguda (BA) causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR), manifestas
em broncoespasmos, atelectasia, pneumonia e parada cardiorrespiratória (PCR) em paciente lactente e sem histórico de comorbidades.

OBJECTIVES: Report of iatrogeny as a precipitating factor of long-term hospitalization, jointly describing unusual and concomitant
presentations of the main critical complications of Acute Bronchiolitis
(AB) caused by Respiratory Syncytial Virus (RSV), manifested as
bronchospasm, atelectasis, pneumonia and cardiopulmonary arrest
(PCR) in an infant patient without historical comorbidities.

MÉTODOS: As informações apresentadas foram obtidas por meio do
acompanhamento clínico da paciente durante período de internação,
análise do prontuário médico e revisão da literatura.

METHODS: the information found in this report was developed through
clinical monitoring of the patient during the hospitalization period, analysis of medical records and literature review.

RESULTADOS: Paciente lactente, 2 meses e 13 dias com quadro de
infecção respiratória, evoluiu com dois episódios de PCR e pneumotórax
hipertensivo, suscitando internação em Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica (Utip). Necessidade de intubação orotraqueal, reanimação
cardíaca com massagem e adrenalina endovenosa, antibioticoterapia,
toracocentese e toracostomia. Evoluiu com resolução do quadro de
bronquiolite nove dias após internação e subsequente alta da Utip em
15, sendo então reconduzida aos cuidados da enfermaria do HRSM.
Porém, a evolução em dois novos episódios de PCR suscitou reinternação
na Utip do IHBDF. A resolução das intercorrências e a alta hospitalar
ocorreram após 16 dias.

RESULTS: Infant patient, 2 months and 13 days of life, presenting respiratory infection that evolved to two episodes of CRP and hypertensive
pneumothorax, requiring admission to the Pediatric Intensive Care Unit
(PICU) and the subsequently need for intubation, cardiac resuscitation,
intravenous adrenaline, antibiotic therapy, thoracentesis and thoracostomy. The patient recovered from bronchiolitis 9 days after hospitalization
and was released from the PICU in 15 days, returning to the HRSM ward.
However, two new episodes of CRP led to the readmission of the infant
in the PICU of the IHBDF. The recovery from complications and hospital
release occurred after 16 days.

CONCLUSÃO: Reconhecendo a não existência de protocolos unificados
definidos para intervenção efetiva no manejo e tratamento da bronquiolite aguda provocada pelo VSR, e que medicamentos antivirais e
vacinas específicas para prevenção ainda se encontravam em fase de
pesquisa e desenvolvimento no momento da internação da paciente, o
tratamento da doença em relato é referido como Tratamento de Suporte,
com controle do quadro clínico de acordo com a situação apresentada.
O presente relato busca apresentar rica descrição de diversas complicações relacionadas à BA por VSR, juntamente com as condutas médicas
realizadas, comparando-as à literatura atualizada de manejo clínico.

CONCLUSION: Recognizing the lack of defined protocols for effective
intervention in the management and treatment of acute bronchiolitis
caused by RSV, and that antiviral drugs and specific vaccines for prevention were still being researched and in developing phase by the time
of the patient’s hospitalization, the treatment of this disease shall be
considered a Supportive Treatment and requiring treatment of systemic
symptoms according to clinical analysis presented in each specific
case. This report aims to describe several complications related to
BA by RSV, along with the respective medical procedures performed,
while simultaneously comparing them to the updated clinical management literature.

PALAVRAS-CHAVE: Bronquiolite aguda (BA). Bronquiolite viral aguda.
Insuficiência respiratória aguda. Vírus sincicial respiratório (VSR). Parada
cardiorrespiratória (PCR). Pneumotórax hipertensivo. Pneumoperitônio.
Atelectasia. Lactente

KEYWORDS: Acute Bronchiolitis (BA), Acute Viral Bronchiolitis, Acute
Respiratory Insufficiency, Respiratory Syncytial Virus (RSV), Cardiorespiratory Arrest (CA), Hypertensive pneumothorax, Pneumoperitoneum,
Atelectasis, Infant
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INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA SECUNDÁRIA À BRONQUIOLITE POR VSR EM LACTENTE

INTRODUÇÃO
A bronquiolite refere-se a uma reação brônquica inflamatória do trato
respiratório inferior. O processo inflamatório agudo ocorre nos bronquíolos terminais, tem origem viral
e é instaurado por diferentes agentes etiológicos. A bronquiolite desencadeada pela presença do vírus
sincicial respiratório (VSR) é a causa mais frequente da internação em
lactentes de até 2 anos em todo o
mundo, correspondendo a 75% das
bronquiolites e 40% das pneumonias
dessa faixa etária1.
Assim como o agente patológico de outras enfermidades, como
sarampo e parainfluenza, o VSR é
um vírus de RNA, pertencente à família dos paramixovírus, e foi identificado pela primeira vez há mais
de 50 anos em amostras de coriza
de uma colônia de chimpanzés2. O
processo inflamatório desencadeado pelo VSR é o maior responsável pelas internações hospitalares
de lactentes jovens3. As causas de
internação hospitalar devem-se
principalmente a dificuldades de
alimentação, apneia e hipóxia dos

pacientes com menos de 24 meses4.
Dentre as complicações relatadas
de maior gravidade em decorrência
da bronquiolite aguda estão paradas
cardiorrespiratória secundária à hipóxia, atelectasia e pneumonia por
coinfecção bacteriana. A prematuridade apresenta-se como um dos
fatores de risco para hospitalização
pelo VSR. Em prematuros com menos de 32 semanas, a taxa de internação hospitalar é de 13,4%; essa
taxa decresce com o aumento da
idade gestacional4.
O pneumotórax hipertensivo é
uma condição pouco frequente em
idade pediátrica; ocorre quando
há acúmulo de ar no espaço pleural com pressão sobre os pulmões,
que passam a ter dificuldade de se
expandir corretamente. Tem como
principais causas na pediatria a prematuridade ou aspiração meconial
durante o parto e, em casos mais
raros, o pneumotórax por barotrauma, causado por ventiladores mecânicos ou dispositivos de ventilação
com pressão positiva de ar, como
CPAP (Continuous Positive Airway
Pressure)5.

RELATO DO CASO

Admissão hospitalar em 15/04/2019
E.A.V.O, lactente, 2 meses e 13 dias
de vida, sexo feminino, nascimento prematuro (idade gestacional: 33
semanas + 1 dia), parto cesariana
por descolamento prévio de placenta, Apgar 8/9, peso no parto 2.200
gramas, estatura 42 cm, perímetro
cefálico 31 cm, peso na admissão
(15/04/2019) 3.350 gramas, peso
na alta (20/05/2019): 3.800 gramas.
Mãe da paciente relatou episódios de tosse produtiva, febre e
êmese por três dias, e dispneia na
madrugada anterior à internação, intercorrências que a fizeram buscar
atendimento na Unidade Básica de
Saúde 1(UBS 1) de Santa Maria (DF).
Paciente deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Regional
de Santa Maria de Brasília no dia
15/04/2019, às 10h58, encaminhada pela UBS 1 de Santa Maria, hipocorada, hipoativa, gemente, em
estado apático, desfalecida e saturação de oxigênio 60% em ar ambiente. Foram realizadas medidas
de resgate iniciais com inalação de

TABELA 1. QUADRO EVOLUTIVO DOS BIOMARCADORES AVALIADOS NOS PRONTUÁRIOS MÉDICOS DURANTE O PERÍODO DE
INTERNAÇÃO DO LACTENTE.

Cálcio

Un.

15/04

19/04

22/04

01/05

03/05

04/05

18/05

mg/dL

8,7

10,0

8,6

10,3

--

--

10,4

Creatina

mg/dL

0,24

0,24

0,25

0,22

0,30

0,35

0,28

Hemácias

x106/uL

2,96

4,24

4,08

3,67

--

3,19

4,01

VCM

fl

84,5

81,8

83,1

87,2

--

85,6

82

Hemoglobina

g/dL

8,5

11,7

11,3

10,3

--

8,8

10,9

HCM

Pg

28,7

27,6

27,7

28,1

--

27,6

27,2

Leucócitos

x103/uL

17,6

12,3

15,4

11,9

--

6,7

9,5

Neutrófilos

%

66,1

61,8

33

45,6

--

59,9

16,6

Segmentados

%

--

--

32

--

--

--

---

Bastonetes

%

--

--

1

--

--

--

Eosinófilos

%

0,1

0,1

0,0

1,4

--

2,0

5,1

Basófilos

%

2,5

1,1

1,0

1,1

--

1,0

2,5

Monócitos

%

9,1

8,3

10,0

7,3

--

11,8

10,5

Linfócitos

%

22,2

28,8

56,0

44,6

--

25,3

65,3

Plaquetas

x103/uL

378

236

400

446

--

240

633

Tabela elaborada com dados do prontuário eletrônico autorizado pela da paciente*
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sulfato de salbutamol e oxigenoterapia sob máscara não reinalante no
box de emergência do HRSM. Apesar da abordagem inicial, evoluiu
com insuficiência respiratória aguda grave, sendo necessário prosseguir com intubação orotraqueal
(IOT). Após o referido procedimento,
apresentou rigidez torácica, dessaturação até 30%, seguido de bradicardia e PCR. Aventada então hipótese
de pneumotórax e, porquanto, feita
toracocentese à direita com saída
de aproximadamente 10 mL de ar.
Procedeu-se, então, à tentativa da
realização de toracostomia em hemitórax direito, porém sem sucesso,
mantendo o jelco 14 à direita e conectado em selo d’água. Quatro horas após admissão, paciente evoluiu
com outra PCR, sendo reanimada por
7 minutos (duas doses de adrenalina).
A partir daí, a lactente apresentou
pneumoperitônio, evidenciado posteriormente por exame de imagem
e, devido à dificuldade ventilatória
e distensão abdominal importante,
foi então executada a paracentese
em quadrante inferior esquerdo com
grande saída de ar.
Após reanimação, iniciou-se
adrenalina continua 0,2 mcg/kg/min,
devido a bradicardia e hipotensão.
Paciente manteve saturação de O2
inferior a 80% com o uso do ventilador mecânico, sendo então realizada
a ventilação com unidade manual de
respiração artificial (Ambu).
A paciente foi então transferida
para a Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica (Utip) do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), transporte realizado pelo Samu.
Sem intercorrências, com aumento da dose de adrenalina ministrada
para 0,3 mcg/kg/min pela manutenção da bradicardia.
Admitida na Utip do IHBDF no
mesmo dia às 23h30, sob dieta
zero, hidratação venosa isotônica
5

com expansão volumétrica 10 ml/ concentrado de hemácias 10 ml/kg
kg, taxa de infusão de glicose (TIG) e novo painel viral com pesquisa
4,5, ceftriaxona 100 mg/kg/dia, oxa- de Bordetella pertussis pelo quadro
cilina 200 mg/kg/dia, oseltamivir 10 respiratório. Devido à persistência da
mg/kg/dose, adrenalina contínua dessaturação e bradicardia, decidiu0,3 mcg/kg/min, fentanil 2 mcg/ -se pelo ajuste da VM: Pi de 10 para
kg/h, midazolam 0,2 mg/kg/h, sal- 15 e FiO2: de 35% para 60%. Realizada
butamol. Após realização de aces- troca do sistema de selo d’água pelo
so venoso central, foram solicitados Atrium Miniexpress do dreno de tórax.
exames laboratoriais (Tabela 1) e
No dia 20/04/2019, paciente
raio X de tórax (Figura 1A). Resul- apresentou tosse e extubação não
tado de exame de painel viral com programada por volta das 9h da mapresença de VSR, enquanto o exame nhã. Apresentou melhora da bradide imagem apontou hiperinsuflação cardia após uma dose de atropina.
pulmonar, sugestivo de bronquiolite Foi ventilada por reanimador manual
viral aguda (BA)6, pneumotórax bila- (Ambu) e assumiu drive respiratório,
teral, pequeno à direita e extenso e sendo mantida em ventilação não inhipertensivo à esquerda, atelectasia vasiva (VNI) sob pronga nasal (CPAP)
pulmonar bilateral, pneumoperitônio com boa tolerância. FiO2 a 40%, baibilateral. Neste momento, parâme- xos parâmetros. Decidiu-se, então,
tros da ventilação mecânica (VM), pela suspensão da sedoanalgesia.
modo controlado assistido por pres- Foi suspenso, após cinco dias, o uso
são (AC/P): frequência respiratória de oseltamivir.
(FR): 18, pressão inspiratória (Pi):
No dia 21/04/2019 a lactente
10, tempo inspiratório (Tinsp): 0,8s, apresentou piora do padrão respifração inspirada de O2 (FiO2): 35%, ratório com estridor laríngeo imporpressão expiratória positiva (Peep): 6. tante e diminuição da saturação de
A gasometria realizada na admis- O2<88%. Realizado raio X de tórax
são evidenciou acidose metabólica com persistência do pneumotórax à
com distúrbio hidroeletrolítico de hi- direita e piora do infiltrado pulmonar
pernatremia e hipocalemia: pH 7,33 à esquerda, sendo novamente intu(7,35 - 07,45) / pO2 29,4 (80 -100) / bada, com tubo orotraqueal (TOT) nº
pCO2 39,2 (35-45) / sat 49,8 (>95) / 3,5. Realizada nebulização com adrebic 20,6 (22-26) / be -4,8 (-2 a +2) / nalina, porém com relativa melhora
glu 84 / lact 3,3 (0,5 - 1,5) / Na+ 149 do padrão respiratório.
(135-145) / k+ 2,7(3,5-5,5).
No dia 24/04/2019, o raio X de
tórax demonstrou seios costofrêEvolução clínica
nicos livres, pequena opacidade no
Novo raio X de tórax foi realizado no terço superior do hemitórax direito
dia 17/04/2019, indicando pneumo- (Figura 1C). Após avaliação do dreno
tórax à direita, pulmões normoinsu- com boa oscilação, secreção serosa
flados, com opacidades projetadas límpida, sem escape aéreo em selo
em região peri-hilar bilateral, seios d’água (bolhas) e com débito <100
costofrênicos livres, área cardíaca mL/24h, foi decidido retirar o dreno
normal (Figura 1B)
de tórax e, então, considerada a reApós discussão com a equipe solução da BA.
da cirurgia pediátrica, foi iniciada
No dia 27/04/2019, a extubação
dieta com fórmula infantil por son- foi realizada; paciente seguiu em VNI
da nasogástrica. Reduzida adrenali- com desconforto respiratório mona para 0,15 mcg/kg/min, realizado derado, apresentando leve tiragem
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):3-8
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intercostal e boa saturação de oxigênio (98%).
Em 02/05/2019, a paciente evoluiu para melhora, recebendo alta da
Utip do IHBDF e encaminhada para
enfermaria do HRSM estável hemodinamicamente, saturando 94% em
ar ambiente, em uso de sonda nasogástrica, com dieta de prova em seio
materno. Em uso de sedoanalgesia
contínua de metadona e diazepam,
com programação de redução de
20% a cada três dias.
No dia 03/05/2019, a paciente
volta a evoluir com cianose e dessaturação, apresentando dois novos episódios de PCR, revertidas
com RCP sem uso de adrenalina.

Realizada IOT, com sucesso, acoplada à VM e mantida em sedação contínua com fentanil 1,0 mcg/kg/h e
midazolam 0,1 mg/kg/h. A paciente
estabilizada foi reconduzida à Utip
do IHBDF no dia 04/05/2019.
Discutidas as causas para os novos episódios de PCR, podendo ser
decorrentes da atelectasia, broncoaspiração, processo infeccioso ou
distúrbio hidroeletrolítico. Realizado
novo raio X de tórax, evidenciando
discretas opacidades reticulares no
terço médio e superior do hemitórax
direito, seios costofrênicos livres,
silhueta cardíaca com aspecto normal e índice cardiotorácico normal
(Figura 1D).

No dia 05/05/2019, foi realizada extubação sem intercorrências,
mantendo saturação adequada
em ar ambiente. Entretanto, em
07/05/2019, foram solicitados EAS e
urocultura devido a pico febril e queda da diurese, iniciando-se cefepime.
Após dois dias, o resultado da
urocultura foi positivo para Klebsiella pneumoniae, um dos patógenos mais frequentes das infecções
hospitalares, sendo resistente ao cefepime e, por isso, substituiu-se por
imipenem 25 mg/kg/dose de 6/6h.
Finalmente, no dia 20/05/2019,
recebe alta hospitalar, em bom estado geral, estável hemodinamicamente, aleitamento materno com

FIGURA 1. IMAGENS DE RAIOS X REALIZADAS NA PACIENTE EM: (A) 15/04/2019; (B) 17/04/2019; (C) 24/04/2019; (D)
04/05/2019.

Imagens resgatadas do prontuário
eletrônico, divulgadas com a
autorização da
mãe da paciente*
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complementação com fórmula infantil, cefalexina e orientações à família sobre retorno para PS em caso
de sinais de piora clínica.

DISCUSSÃO
Sabe-se que a prematuridade é um
dos principais fatores de risco para
gravidade na infecção por VSR em
lactentes. Este relato demonstra
que a prematuridade da paciente
em consonância com o quadro clínico de apneia, taquipneia, tiragem
subcostal e intercostal, gemência e
cianose foi determinante para sua
imediata internação hospitalar e
demais procedimentos iniciais de
atendimento6.
Ressalta-se que o pneumotórax
hipertensivo não é tido como complicação diretamente relacionada
ao quadro infeccioso sob análise,
porém tal agravamento foi observado ainda no primeiro dia de admissão hospitalar da lactente pela
equipe da cirurgia torácica, sendo a
causa mais provável desta intercorrência, um barotrauma secundário
à ventilação mecânica inadequada
no procedimento clínico inicial da
paciente. Observando-se a Figura
1A, referente ao primeiro raio X da
paciente, fica evidenciada presença de lâmina de pneumotórax em
hemitórax direito, pneumoperitônio
importante bilateral, observações
não comumente relatadas para o
quadro de BA em lactentes e, portanto, possivelmente relacionada ao
barotrauma.
De acordo com literatura vigente
e entendimento da Sociedade Brasileira de Pediatria, estudos apontam a ineficiência do uso do sulfato
de salbutamol no tratamento de BA
em crianças menores de 24 meses,
além do aumento da frequência cardíaca relatada7. No presente relato
foi descrita a inalação com espaçador de um jato de salbutamol no
7

tratamento inicial da paciente, não
sendo observadas alterações de saturação, corroborando achados da
literatura. Da mesma forma, diante
de visível desconforto respiratório
da lactente, foi realizada nebulização teste com adrenalina. Essa
prática, não recomendada em outros países como Estados Unidos,
Canadá e Reino Unido, é indicada
pela SBP apenas quando se evidencia melhora imediata após seu
uso1. Conforme a diretriz, como foi
observado que não houve melhora
do padrão respiratório da paciente,
decidiu-se suspender a nebulização
com adrenalina.
Apesar de a paciente, no exame
físico da admissão, já possuir critérios
para IOT imediata, o procedimento foi
preterido e substituído pelo tratamento de suporte com oxigenoterapia, administração de hidratação venosa de
expansão e tentativa ineficaz de resgate da saturação com sulfato de salbutamol, possivelmente ocasionando
relevante retardo no tempo de recuperação da paciente.
A análise do hemograma realizado na admissão apontou leucocitose de 17.600 com desvio à esquerda,
corroborando o quadro infeccioso e
inflamatório da paciente, tendo o valor regredido conforme evolução clínica durante todo o tratamento.

logo após a internação. A oferta inadequada de O2 na oxigenoterapia
inicial e/ou durante a IOT foi aventada como a principal causa provável
do pneumotórax relatado, e pode ter
sido uma das causas do maior tempo de hospitalização da paciente. O
adequado manejo de antibioticoterapia de amplo espectro respiratório
até a resolução da infecção de vias
aéreas inferiores contribuiu para a
resolução do quadro. O uso do oseltamivir foi realizado pela suspeita
de um quadro complicado de infecção de vias aéreas superiores pelo
vírus Influenza, e seu uso está respaldado pela clínica e gravidade do
quadro da paciente8.
Vale ressaltar que a nebulização
com solução hipertônica a 3% para
a paciente, apesar de recomendada
nas diretrizes médicas devido a evidências de retornos positivos quanto
ao seu uso1, não foi ministrada neste
caso para a lactente.
Este relato de caso descreveu
possíveis intercorrências iatrogênicas, como o pneumotórax hipertensivo. Ainda que não haja um
tratamento específico, as condutas
médicas realizadas e relatadas neste
artigo estão de acordo com a literatura atualizada e respaldadas pelos
diversos guidelines e diretrizes para
manejo da bronquiolite viral aguda.

CONCLUSÃO

Contribuição dos autores

A intervenção no quadro da paciente
apresentou como sequência clínica: anamnese com relato de antecedentes do nascimento, exames
físicos, exames laboratoriais e radiológicos. Estes determinaram a
suspeição diagnóstica e o manejo
inicial da insuficiência respiratória
aguda apresentada com intercorrência de pneumotórax hipertensivo
pós-IOT. A infecção por VSR e coinfecção bacteriana viriam a ser confirmadas por exames laboratoriais
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RESUMO
INTRODUÇÃO: Os ependimomas são tumores neuroepiteliais que podem originar-se em qualquer local do
sistema nervoso central, sendo a localização intracranial a mais prevalente na população adulta. No que se
refere aos tumores cerebrais, os ependimomas são responsáveis por 4% do acometimento em adultos. De
acordo com a OMS, são classificados em graus I, II e III (anaplásico). O ependimoma anaplásico corresponde a
5-7% de todos os ependimomas intracranianos. Frequentemente, apresenta-se como um tumor infratentorial
ou supratentorial e raramente cursa com metástases. A ressecção cirúrgica é o pilar principal do tratamento.
A extensão da ressecção é considerada como o preditor mais importante do prognóstico.
MÉTODOS: Foram feitas revisão do prontuário médico e pesquisa bibliográfica nas bases de dados SciELO
e PubMed.
RESULTADOS: O presente estudo descreve o caso clínico de um homem com 36 anos, previamente hígido,
que foi diagnosticado com ependimoma anaplásico intracraniano e submetido a craniotomia parietal com
ressecção total da lesão. Meses após a cirurgia, retornou ao hospital com queixa de dores ósseas na região
lombar. Realizou biópsia em lesão óssea suspeita para neoplasia e o resultado confirmou processo metastático. Divergente da maioria dos dados referentes ao assunto encontrados na literatura, o tumor evoluiu
com múltiplas metástases.
CONCLUSÕES: Foi relatado um caso clínico de ependimoma metastático anaplásico em que o tumor evoluiu
com metástases para tecido ósseo e músculos. O caso relatado adverte para as apresentações atípicas
dessa doença.
PALAVRAS-CHAVE: Ependimoma. Metástase neoplásica. Doenças do sistema nervoso central. Neoplasias
encefálicas. Relatos de casos.

ABSTRACT
BACKGROUND: Ependymomas are neuroepithelial tumours, which can originate from any location of the
central nervous system. However, the intracranial location has a major prevalence on the adult population.
Referring to brain tumors, ependymomas are accountable for 4% of these tumours in adults. According to
OMS, they are classified in grades I, II, and III (anaplastic). The anaplastic ependymoma corresponds to 5-7%
of all intracranial ependymomas. Frequently, the tumor is infratentorial or supratentorial and rarely has sites
of metastasis. Surgical resection is the principal pillar of treatment. The extent of resection is considered the
most important prognosis predictor.
METHODS: A review of medical records and bibliographic research in the SciELO and Pubmed databases
were made.
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RESULTS: The present study described a clinical case of a 36-year-old man, previously healthy. He was diagnosed with an intracranial anaplastic ependymoma and underwent parietal craniotomy with total resection
of the lesion. Months after surgery, he returned to hospital complaining about bone pain in the lumbar region.
Biopsy results of a suspect bone lesion confirmed the metastatic process. Contrary to most of the data found
in the literature, the tumor evolved with multiple metastasis.
CONCLUSIONS: it was reported a case of a metastatic anaplastic ependymoma in which the tumor evolved with
metastasis on bone tissue and muscles. The reported case adverts to the atypical presentations of this disease.
KEYWORDS: Ependymoma. Neoplasm Metastasis. Central Nervous System Diseases. Brain Neoplasms.
Case Reports.
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INTRODUÇÃO

RELATO DO CASO CLÍNICO

Os ependimomas são tumores das células ependimárias, tipos específicos
de células da glia, originadas do neuroectoderma, que revestem os ventrículos cerebrais e o canal central da
medula espinhal1. Surgem tipicamente na região infratentorial e frequentemente preenchem o quarto ventrículo.
Constituem 1,9% dos tumores primários do sistema nervoso central em
adultos, apresentam distribuição bimodal (0–4 anos e 55–59 anos) e o
acometimento metastático é raro1,2.
A apresentação clínica inclui
cefaleia, vômitos, hidrocefalia secundária, ataxia, paresia, distúrbios
visuais e confusão mental; e nas lesões supratentoriais podem ocorrer
crises convulsivas e síndrome de
hipertensão intracraniana. O tempo
de evolução da sintomatologia é de
cerca de três meses4.
Os ependimomas anaplásicos
apresentam as características histopatológicas de densidade celular, contagem mitótica e proporção
núcleo/citoplasma elevadas, pleomorfismo celular e nuclear, áreas de necrose em pseudopaliçada
e proliferação microvascular. Geralmente são positivos para proteína
S100 e apresentam reatividade focal
para GFAP (glial fibrillary acidic protein), com reação proeminente nas
pseudorrosetas4.
O tratamento consiste em excisão cirúrgica total quando possível,
com radioterapia pós-operatória e
quimioterapia quando indicado5.

Paciente do sexo masculino, 36
anos, previamente hígido. Procurou
a emergência da Neurocirurgia do
IHBDF com queixa de cefaleia intensa, progressiva, diária, de início há
dois meses e parestesia da mão esquerda. Associado ao quadro, apresentava estrabismo convergente e
diplopia. Negava outras queixas. Exame clínico neurológico sem outros
achados. A ressonância magnética
(RNM) de crânio com contraste evidenciou uma lesão expansiva temporoparietal direita medindo 6,0 x 5,5 x
5,3 cm, com intenso efeito expansivo, desvio da linha média de 12 mm,
herniação subfalcina e transtentorial
sugestiva de lesão neoplásica de alto
grau. Para elucidação do diagnóstico,
foi encaminhado para biópsia da lesão cerebral. A análise imuno-histoquímica evidenciou positividade para
marcadores S100 (Figura 2A) e GFAP
(Figura 2B). Inicialmente, foi realizada craniotomia parietal com exérese
total da lesão. O diagnóstico histopatológico definitivo foi de neoplasia glial de alto grau compatível com
ependimoma anaplásico. Paciente
recebeu alta hospitalar no sexto dia
de pós-operatório com melhora das
queixas e sem déficits sensitivo-motores. Foi submetido a tratamento
adjuvante com 21 sessões de radioterapia em região parietal à direita,

dose total de 60 cGy. No seguimento com a oncologia clínica, após 11
meses da cirurgia, retorna em consulta com queixa de dor intensa em
região lombar com irradiação para
membro inferior direito com concomitante diminuição de força em MMII.
A RNM de coluna mostrou infiltração difusa em vértebras e extensão
tumoral para músculos quadrados
lombares e a tomografia computadorizada de abdome demonstrou lesões acometendo os ossos da bacia.
Foi realizada biópsia da lesão osteolítica em osso ilíaco esquerdo, que
confirmou metástase do ependimoma. Como tratamento paliativo foi
realizada radioterapia antiálgica na
coluna, prescrito ácido zoledrônico e
FIGURA 1. TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO (TC)

TC mostrando massa expansiva comprimindo ventrículos
laterais.

FIGURA 2. IMUNO-HISTOQUÍMICA

MÉTODOS
Realizou-se a análise de dados no
prontuário médico do paciente durante seu acompanhamento no Instituto Hospital de Base do Distrito
Federal (IHBDF) nos anos 2018 e
2019. A revisão de literatura específica utilizou as bases de dados do
PubMed e SciELO.
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iniciada quimioterapia paliativa com
etoposídeo 100 mg/m2 associado a
carboplatina AUC 5 a cada 28 dias.

DISCUSSÃO
Os ependimomas são tumores raros do sistema nervoso central6 que
podem ocorrer em todas as faixas
etárias7 com locais típicos de surgimento variando conforme a idade do paciente5. Os ependimomas
intracranianos mostram uma leve
predominância no sexo masculino5,6.
Ocorrem, principalmente, antes dos
40 anos e seus fatores predisponentes ainda não estão bem definidos5.
Em relação aos ependimomas da coluna vertebral, são raros em crianças
e mais comuns em jovens adultos8,9.
Entre 50% e 75% dos ependimomas
localizam-se na fossa posterior. Dos
que ocorrem na região intraventricular, 58% originam-se no quarto
ventrículo e os 42% restantes estão
localizados nos ventrículos laterais
e no terceiro ventrículo10.
Em 2016, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) classificou os tumores ependimários em três graus
e em quatro tipos principais, com
base em suas características morfológicas: grau I - ependimoma mixopapilar e subependimoma, grau II
- ependimoma (convencional), grau
III - ependimoma anaplásico5,11,12.
Os subependimomas, grau I (baixo grau) da OMS, são tumores raros
encontrados na região intracraniana
e na região do quarto ventrículo ou
lateral, principalmente em adultos.
Eles têm uma aparência histológica
benigna, que consiste em uma matriz fibrilar grossa com grupos de
núcleos uniformes e microcistos13,14.
Os ependimomas mixopapilares, o outro tipo que compõe o grau
I, surgem quase exclusivamente no
cone medular e no filum terminale
da medula espinhal5,13.
Esses dois tipos de tumores são
11

relativamente fáceis de distinguir,
ocorrem predominantemente em
adultos e estão associados a resultados clínicos favoráveis13.
O ependimoma (convencional),
grau II, é o mais comum dos tumores ependimais, mais encontrado em
crianças e o tipo mais habitual de
glioma espinhal em adultos1,14. Geralmente, derivam da superfície do
cérebro próximo à foice ou cisterna cerebral. São bem circunscritos
e apresentam celularidade variável,
baixa atividade proliferativa, elevada
proporção núcleo/citoplasma, com
pseudorrosetas perivasculares 1.
Existem vários subtipos que tornam
o diagnóstico mais desafiador (celular, papilar e de células claras ou
tanicíticas)14. Hemorragia tumoral e
edema peritumoral raramente são
observados nesses tumores, sinais
mais encontrados nos ependimomas
anaplásicos.15
Os ependimomas anaplásicos,
grau III ou alto grau, são malignos
em termos de comportamento biológico, apresentam atividade mitótica
elevada, proliferação microvascular
e necrose tumoral com alto risco
de recidiva, responsáveis pelo mau
prognóstico13,15. Ocorrem, geralmente, no parênquima profundo próximo
ao ventrículo e aparecem como lobos irregulares, com limites obscuros e uma natureza cística sólida ou
como cistos grandes com nódulos
sólidos e edema peritumoral leve ou
moderado. Apresentam realce heterogêneo mais acentuado do que os
tumores de baixo grau. Sua localização extraventricular é rara15.
Os ependimomas, em geral, representam um grupo de tumores
com rara ocorrência de metástases.
Sua ocorrência a distância parece
estar relacionada ao aparecimento precoce da doença, numerosas
operações locais, prolongada sobrevivência após o diagnóstico e a

recorrência local no momento do
diagnóstico das metástases a distância7. A disseminação metastática
do tumor pelo líquido cefalorraquidiano é observada em menos de 5%
dos pacientes no momento do diagnóstico inicial, a qual pode ocorrer
com ependimomas infratentoriais e
supratentoriais16.
As apresentações clínicas do
ependimoma variam conforme a localização, tamanho do tumor e idade do paciente6,5. Os ependimomas
supratentoriais apresentam crescimento lento, com um curso que
pode durar vários anos, ocasionar
uma elevação relativamente tardia
da pressão intracraniana e originar
convulsões e déficits neurológicos
focais5. Os ependimomas infratentoriais, no entanto, que normalmente se originam no quarto ventrículo,
podem levar a obstrução do fluido
cerebroespinhal, causar um aumento precoce da pressão intracraniana e hidrocefalia obstrutiva5,17. Em
razão da hipertensão intracraniana,
FIGURA 3. CINTILOGRAFIA

As imagens cintilográficas revelam múltiplas áreas focais de
hipercaptação do radiofármaco condizentes com metástases osteoblásticas nos úmeros proximais, escápulas, esterno, arcos costais bilateralmente, coluna vertebral, ossos da
bacia e terço proximal dos fêmures.
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ocorrem dores de cabeça acompanhadas por tontura, náuseas, vômitos, diplopia, sintomas de epilepsia,
vertigem e papiledema5,17. Quando o
tumor cresce e pressiona o vermis
cerebelar e o hemisfério, os sintomas podem se tornar mais severos,
surgindo distúrbios do equilíbrio e
ataxia. Quando há invasão do tronco cerebral, com compressão de
nervos cranianos, surgem sintomas
como deficiência na audição, dificuldade para engolir e rouquidão17. Os
ependimomas que envolvem a medula espinhal podem causar déficits
devido ao envolvimento de tratos
nervosos descendentes ou de nervos periféricos e causar manifestações bastante inespecíficas, como
distúrbios sensitivos e fraqueza de
membros, dor, disfunção da bexiga,
dentre outros5,17.
O diagnóstico do ependimoma requer confirmação histológica, mas
deve ter suspeição pré-cirúrgica baseada na combinação dos resultados de exames de imagem, quadro
clínico e idade do paciente10. A ressonância magnética com contraste
é a modalidade de escolha para o
diagnóstico e avaliação dos tumores ependimários6,10. A tomografia
computadorizada (TC) pode melhor
descrever calcificações6. Todos os
pacientes com ependimoma suspeito ou confirmado devem ter uma
ressonância magnética do cérebro
e coluna inteira com contraste e

punção lombar. A citologia do líqui- de metástases, tratamento prévio e
do cefalorraquidiano (LCR) é impor- status funcional5.
tante no estadiamento de pacientes
com ependimomas clássicos ou CONCLUSÃO
anaplásicos5.
O acometimento metastático desO tratamento cirúrgico é con- te tipo de tumor é uma condição
siderado essencial no padrão de atípica na oncologia. O objetivo do
tratamento de pacientes com epen- estudo foi relatar um caso de ependimomas intracranianos6,13. A cirurgia dimoma anaplásico com metástase
é preferida tanto no acometimento majoritariamente óssea e também
intracraniano como espinhal. A ex- para músculos quadrados lombares,
tensão da ressecção surge como um contribuindo para a literatura médica
dos preditores mais significativos de tendo em vista a raridade do caso.
desfechos6. Em adultos, juntamente
com a ressecção segura máxima, há Conflitos de interesse
o consenso de que a radioterapia ad- Os autores declaram que não há conjuvante deve ser incluída no padrão flitos de interesse relacionados à pude cuidado de todos os pacientes blicação deste artigo.
com ependimoma, exceto pacientes menores de 3 anos6.
Contribuição dos autores
O tratamento quimioterápico Sérgio Murilo Pereira da Silva Ficonvencional pode fornecer paliação lho: Análise estatística, coleta de
dos sintomas. A quimioterapia é re- dados, gerenciamento do projeto,
servada para crianças menores de 1 investigação, metodologia, redaano, pacientes com doença residual ção - preparação do original, redavolumosa e tumores refratários ou ção - revisão e edição, visualização;
recorrentes5,6. Nos ependimomas re- Fernanda Penna Lima Guedes de
correntes, os quimioterápicos cispla- Amorim: Aquisição de financiamentina, carboplatina, ciclofosfamida e to, conceitualização, gerenciamento
etoposídeo parecem ser os agentes do projeto, redação - revisão e edimais efetivos5. Taxas mais altas de ção, supervisão, validação; Lorena
resposta foram observadas com re- Tavares Ferreira: Coleta de dados,
gimes de combinação mais intensos5. metodologia, redação - preparaPacientes com doença recor- ção do original, redação - revisão
rente devem ser tratados de forma e edição, visualização; Francis de
individualizada, levando em consi- Oliveira Alves: Aquisição de finanderação a idade, localização da do- ciamento, gerenciamento de recurença original e recorrente, presença sos, supervisão.
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RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO: A psoríase é definida como doença inflamatória autoimune
crônica da pele e das articulações. Dentre as diversas formas de psoríase, a mais relacionada ao hipoparatireodismo é a forma pustulosa,
contudo, o caso relatado se apresentou com placas eritêmato-descamativas extensas

INTRODUCTION: Psoriasis is defined as a cronic inflamatory autoimmune
skin and joint desease. Between all the types of psoriasis, the most related to the hypoparathyrodism is the pustular type. But, in the reported
case, the desease has presented with extensive erythematous-scaling
plaques.

RELATO DE CASO: Paciente, sexo feminino, 32 anos, há 5 meses placas
eritêmato-descamativas disseminadas no corpo e alopecia. Evoluiu com
infecção secundária e crostas locais. Referia fraqueza proximal, sonolência
e episódios semelhantes a tetania em pés e mãos. Histórico de atraso do
desenvolvimento neuropsicomotor, crises convulsivas desde os 3 anos de
idade, situs inversus abdominal e catarata. Pais primos de primeiro grau.
Exames iniciais mostravam hipocalcemia de 5,4 mg/dl e calcificações no
corpo estriado e no globo pálido bilateralmente, e aumento da densidade
da cabeça umeral bilateral com alteração degenerativa da articulação
glenoumeral direita. A histopatologia de pele mostrou dermatite psoriasiforme e espongiótica crônica. Afastadas as causas secundárias, estabeleceram-se os diagnósticos de hipoparatireoidismo primário e psoríase.
As lesões cutâneas melhoraram com a estabilização do cálcio sérico

CASE REPORT: In this case report, a female patient with 32 years old,
began presenting erythematous desquamative plaques throughout the
body and hair alopecia 05 months ago. She came to the hospital with
a secondary infection of the lesions, proximal weakness, somnolence
and tetany in hands and feet. History of delay in neuropsychomotor
development. Her parents were first degree cousins. Admission exams
showed hypocalcemia of 5,4 mg/dl, calcifications in both sides of the
corpus striatum and globus pallidus. Skin hystopatology presented with
a psoriasiform pattern and spongiotic chronic dermatitis. Secondary
causes were discarded and the diagnosis of primary hypoparathyroidism and psoriasis was established. The skin lesions got better with
the stabilization of the seric calcium

DISCUSSÃO: A paciente apresentava manifestações agudas e crônicas
de hipocalcemia. O hipoparatireoidismo e outras situações que cursam
com hipocalcemia relacionam-se a psoríase, como fator de piora ou
mesmo desencadeante desta. Sabe-se que o cálcio intracelular desempenha importante papel na regulação da proliferação e diferenciação
dos queratinócitos
CONCLUSÃO: O clínico deve estar atento para as manifestações cutâneas do hipoparatireoidismo e para as dermatoses que manifestam
exacerbação em associação à hipocalcemia.
PALAVRAS-CHAVE: Psoríase. Hipoparatireoidismo. Hipocalcemia.
Dermatologia.
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DISCUSSION: The hypoparathyrodism is related to psoriasis, as it can
be worsened by hormonal disorders. The pacient had chronic and
acute symptoms of hypocalcemia. It worsens the psoriasis, as the
intracelular calcium has a important role regulating the proliferation
and differentiation of kerathocytes Conclusion:The clinician has to stay
focused about the skin manifestations of the hypoparathydism, and
about for dermatoses that manifest exacerbation in association with
hypocalcemia.
CONCLUSION: Clinicians must be aware of the cutaneous manifestations of hypothyroidism and of the dermatoses that are exacerbated in
association with hypocalcemia.
KEYWORDS: Psoriasis. Hypoparathyroidism. Hypocalcemia. Dermatology.
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INTRODUÇÃO
A psoríase pode ser definida como
uma doença inflamatória autoimune crônica da pele e das articulações, sendo uma das dermatoses
mais frequentes na prática clínica.
Tipicamente, manifesta-se por placa eritematoescamosas em áreas de
trauma frequente na pele, podendo
ser acompanhadas por alterações
ungueais.
Já o hipoparatireoidismo se caracteriza como uma doença causada
por secreção insuficiente de paratormônio, clinicamente manifestada por
cãibras, fraqueza muscular, mialgia
e parestesias.
A relação entre o hipoparatireoidismo e psoríase se dá principalmente pela hipocalcemia, pois
o cálcio intracelular desempenha
importante papel na regulação da
proliferação e diferenciação dos
queratinócitos. A prevalência da
psoríase em pacientes com hipoparatireoidismo chega a 9,52 %,
enquanto na população geral essa
prevalência vai de 1 a 5% segundo
a World Heath Organization1.
Dentre as diversas formas de
psoríase, a mais relacionada ao hipoparatireodismo é a forma pustulosa,
contudo, no caso relatado a psoríase
se apresentou com placas eritêmato
descamativas extensas.

RELATO DE CASO
Paciente, sexo feminino, 32 anos,
que apresentava há 5 meses placas eritêmato-descamativas disseminadas no corpo e alopecia em
couro cabeludo. Evoluiu com infecção secundária e crostas locais. Referia fraqueza proximal; sonolência
e episódios semelhantes a tetania
em pés e mãos. Recebeu corticosteroides sistêmicos para o quadro
cutâneo por orientação médica há
um ano, por hipótese diagnóstica de
dermatite atópica.
15

Antecedente de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor,
crises convulsivas desde os 3 anos
de idade, situs inversus em abdome
(pâncreas, fígado, estômago, baço
multipartido) e catarata. Os pais
eram primos de primeiro grau.
Os exames de admissão hospitalar mostravam hipocalcemia de
5,4 mg/dl (PTH: 3,4 pg/ml, fósforo: 5,2 mg/dl; magnésio: 1,3 mg/dl;
25OHD: 9,8 ng/ml; calciúria 24h: 452
mg/24h). Exames de imagem revelaram calcificações no corpo estriado e no globo pálido bilateralmente,
relativamente simétricas, além de
aumento da densidade da cabeça
umeral bilateral com alteração degenerativa da articulação glenoumeral direita. Ecocardiograma normal.
Sorologias e anticorpos negativos. A
histopatologia de fragmento de pele
mostrou padrão psoriasiforme e dermatite espongiótica crônica.
Afastadas as causas secundáras, estabeleceu-se o diagnóstico
de hipoparatireoidismo primário e
psoríase.
Durante internação, paciente
apresentou refratariedade à reposição de cálcio, sendo necessários
aproximadamente 45 dias até normalização de cálcio e outros distúrbios hidroeletrolíticos associados.
Evoluiu com melhora das lesões
cutâneas conforme se estabilizavam dos valores de cálcio sérico.
Recebeu alta com prescrição de reposição oral de cálcio e teriparatida
(forma recombinante do hormônio
da paratireoide), além de cuidados
tópicos da pele.

DISCUSSÃO
A psoríase é definida como uma doença inflamatória crônica da pele e
das articulações, imunomediada, de
base genética e com grande polimorfismo de expressão clínica. Acomete igualmente homens e mulheres,

sendo uma das dermatoses mais
frequentes na prática clínica. Clinicamente, sua apresentação mais típica são placas eritematoescamosas,
bem delimitadas, ocasionalmente pruriginosas, em áreas de trauma frequente na pele. Em 50 a 80%
dos casos observam-se alterações
ungueais (onicólise e depressões
cupuliformes)2.
Apesar da apresentação descrita acima ser a mais típica, a doença
pode se manifestar através de outras formas, como a psoríase invertida (as lesões predominam em áreas
intertriginosas), psoríase em gotas
(pequenas pápulas eritematoescamosas predominantes no tronco e
raiz dos membros, ocorrendo predominantemente após infecções) e
a psoríase eritrodérmica (acometimento de mais de 90% da superfície corporal, de caráter subagudo ou
crônico e com comprometimento do
estado geral)2
O principal mecanismo fisiopatológico por trás dessa entidade é a
inflamação crônica, que resulta em
proliferação e diferenciação descontrolada de queratinócitos. Estudos patológicos demonstram que as
placas psoríacas apresentam hiperplasia epidermal e infiltrado inflamatório intenso, composto por células
dendríticas, macrófagos, células T e
neutrófilos3.
Ademais, apesar de suas manifestações serem predominantemente cutâneas, atualmente já se
reconhece que a inflamação, principal mecanismo fisiopatológico por
trás da psoríase, pode atingir outros
órgãos, o que implica em consequências sistêmicas por trás dessa patologia. Atualmente, estudos
investigam o impacto da inflamação crônica em outras patologias,
como doenças vasculares, diabetes
e dislipidemia3.
Já o hipoparatireoidismo se
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):14-16
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caracteriza como uma doença causada por secreção insuficiente de
paratormônio (PTH), hormônio que,
quando secretado, estimula a mobilização de cálcio ósseo, no néfron
distal promove a reabsorção de cálcio, além de, no rim, estimular a
produção de alfa-1 hidroxilase, que
converte a 25-hidroxivitamina D à
1,25-diidroxivitamina D, que facilita
a absorção intestinal de cálcio. Sabendo-se que os níveis de cálcio são
regulados pela interação entre o PTH,
Vitamina D e o receptor extracelular
sensível ao cálcio, um déficit na secreção do PTH leva à hipocalcemia
e hiperfosfatemia4.
Essa patologia pode ser classificada como primária, oriunda de
defeitos intrínsecos à glândula paratireoide (tendo um forte componente
genético) e secundária/adquirido, resultante de condições que destroem
ou prejudicam a função da glândula. Sua forma secundária é a mais
encontrada na prática clínica, sendo
procedimentos cirúrgicos na região
anterior do pescoço responsáveis por
cerca de 75% dos casos5.
Suas principais manifestações
são cãibras, fraqueza muscular,
mialgia e parestesias. Nos casos
mais graves podem ocorrer espasmos carpopedais, laringoespasmo,
broncoespasmo, tontura, tetania
espontânea, além de alterações
cardiacas que cursam com prolongamento do intervalo QT. Quando

associado a hiperfosfatemia, pode CONCLUSÃO
levar ao aparecimento de calcifica- A relação entre o hipoparatireodisções nos gânglios da base, as quais mo e psoríase pustulosa já foi largapodem cursar com sintomas neuro- mente descrito por diversos autores.
lógicos extrapiramidais4. Ademais, Porém, não conseguimos encontrar
essa condição pode apresentar ma- em nenhuma das principais platanifestações mucocutâneas, como formas de busca de dados médicos
candidíase oral, onicólise, alopecia (PubMed, LILACS, SciELOO), algum
e pele seca1.
relato que descrevesse a relação
A associação entre psoriase e hi- entre o hipoparatireoidismo e a
poparatireoidismo já é bem conhe- psoríase não-pustulosa, apresencida. A prevalência da psoríase em tada como placas eritêmato-despacientes com hipoparatireoidismo camativas extensas, como o caso
é de 9,52%, enquanto na população descrito acima.
geral, a prevalência é de 1,5 a 5%. A
O clínico deve estar atento para
relação entre as duas patologias se as manifestações cutâneas do hidá principalmente pela hipocalcemia, poparatireoidismo e para as dermapois o cálcio intracelular desempe- toses que manifestam exacerbação
nha importante papel na relgulação em associação à hipocalcemia. Asda proliferação e diferenciação dos sim como no caso apresentado, a
queratinócitos6. Ademais, a caderina, maioria dos pacientes tem excelenprincipal molécula de adesão inter- te resposta do quadro dermatológicelular, depende do cálcio para exer- co com a correção do distúrbio do
cer sua função7.
cálcio.
Contudo, ainda são escassos os
estudos que apresentam detalhada- Contribuição dos autores
mente a incidência. A paciente em Thiago Almeida Hurtado: Conceiquestão apresentava manifestações tualização, Metodologia, Redação
agudas e crônicas de hipocalcemia, - Preparação do original, Redacomo: fraqueza muscular, tetania, ção - Revisão e Edição, Supervisão.
hipercalciúria, catarata, calcifica- Paulo Victor Machado Osório: Conções cerebrais, manifestações cog- ceitualização, Metodologia, Redação
nitivas e lesões vertebrais. Ademais, - Preparação do original, Redação a psoríase não se manifestou em Revisão e Edição, Supervisão. Carsua forma pustulosa e sim através men Déa de-Paula: Metodologia,
de placas eritêmato-descamativas, Redação - Preparação do original,
diferindo dos relatos encontrados na Redação - Revisão e Edição, Superliteratura até o momento.
visão.
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RESUMO
OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico da mortalidade por causas externas no estado do Rio Grande do
Sul. Métodos: Estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo. Analisou-se as vítimas de causas externas, por
local de ocorrência, que foram a óbito no Rio Grande do Sul de 2008 a 2018, com base nos dados disponibilizados pelo DATASUS. Analisou-se as variáveis: sexo, faixa etária, CID-10 e macrorregião de saúde. Resultados:
Foram registrados 84.807 óbitos por causas externas no Rio Grande do Sul. Destes, 79,5% ocorreram no sexo
masculino e 22% na faixa etária de 20 a 29 anos. 33,2% das mortes foi por agressão, seguido dos acidentes
de transporte (25,7%), lesões autoprovocadas intencionalmente (14,9) e quedas (9,9%). Em números totais,
houve uma prevalência das mortes na macrorregião metropolitana com 46,9%. Em contrapartida, quando
feito os óbitos proporcionais ao número de habitantes, a macrorregião norte teve 87,4 óbitos por 100.000
habitantes, sendo a de maior ocorrência. Conclusões: A análise epidemiológica dos dados acima é importante,
pois serve como suporte para o alocamento de recursos e planejamento na área de saúde, visando políticas
públicas que minimizem o problema.
PALAVRAS-CHAVE: Causas Externas. Mortalidade. Classificação Internacional de Doenças.
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BACKGROUND: Describe the epidemiological profile of mortality from external causes in the state of Rio
Grande do Sul. Methods: Retrospective, descriptive and quantitative study. Victims of external causes were
analyzed, by place of occurrence, who died in Rio Grande do Sul from 2008 to 2018, based on data provided
by DATASUS. The following variables were analyzed: gender, age group, ICD-10 and health macro-region.
Results: 84,807 deaths from external causes were recorded in Rio Grande do Sul. Of these, 79.5% occurred
in males and 22% in the age group from 20 to 29 years. 33.2% of deaths were due to aggression, followed
by traffic accidents (25.7%), intentional self-inflicted injuries (14.9) and falls (9.9%). In total numbers, there
was a prevalence of deaths in the metropolitan macro-region with 46.9%. On the other hand, when deaths
were made proportional to the number of inhabitants, the northern macro-region had 87.4 deaths per 100,000
inhabitants, the most frequent. Conclusions: The epidemiological analysis of the above data is important, as
it serves as support for the allocation of resources and planning in the health area, aiming at public policies
that minimize the problem.
KEYWORDS: External Causes. Mortality. International Classification of Diseases.

INTRODUÇÃO
O declínio histórico dos níveis de
mortalidade, observado em todos os
países que experimentaram o processo de transição demográfica, se
deu principalmente pela redução das
doenças infectocontagiosas1. Entretanto, no decorrer do tempo, observou-se um aumento da mortalidade
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por Causas Externas (CE), cardiovasculares e neoplásicas.
As causas externas de morbidade e mortalidade são definidas por
traumas, lesões e quaisquer agravos de saúde, deliberados ou não,
sendo consequências das causas
exógenas2. Estão incluídos nesse

grupo: acidentes de transporte, homicídios, agressões, quedas, afogamentos, envenenamentos, suicídios,
queimaduras, lesões causadas por
deslizamentos de terra, enchentes
ou outras condições ambientais3.
O problema das causas externas
é complexo e multifatorial, por isso
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):17-20
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estratégias de controle devem envolver ações e políticas que levem a
melhores condições de vida para a
população4. Por isso, se faz necessário descrever o perfil epidemiológico
da mortalidade por causas externas
no estado do Rio Grande do Sul.
Estudos dessa natureza são importantes, pois permitem verificar
quais são as causas não biológicas
que estão levando determinada população à mortalidade, além de servir como suporte para o alocamento
de recursos e planejamento na área
de saúde, visando políticas públicas
que minimizem o problema.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo e de
abordagem quantitativa. A população
estudada correspondeu a vítimas de
causas externas, por local de ocorrência, que foram a óbito no Rio Grande do Sul, no período de 2008 a 2018.
Os dados foram obtidos através
do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. Foram analisadas as variáveis:

TABELA 1. NÚMERO DE ÓBITOS POR
CAUSAS EXTERNAS NO RIO GRANDE DO
SUL DE 2008 A 2018.

faixa etária (menor que 1 ano, 1 a 4 houve necessidade de submeter o
anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a estudo ao Comitê de Ética em Pes19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, quisa com Seres Humanos, além da
40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 isenção do Termo de Consentimento
anos, 70 a 79 anos, 80 anos ou mais Livre e Esclarecido.
e idade ignorada), sexo (masculino
e feminino), macrorregião de saúde RESULTADOS
(vales, sul, serra, norte, missioneira, No período entre 2008 e 2018, foram
metropolitana, centro-oeste) e gru- registrados 84.807 óbitos por Causas
pos correspondentes à Classificação Externas no Estado do Rio Grande do
Internacional de Doenças e Proble- Sul, com uma média anual de mortes
mas Relacionados à Saúde (CID-10) correspondente a aproximadamente
(acidentes de transporte; quedas; 7.710, o que representa 9,4% da méafogamentos e submersões aciden- dia da mortalidade geral do Estado
tais; agressões; lesões autoprovoca- no mesmo período. O número de óbidas intencionalmente; exposição à tos por CE no Rio Grande do Sul foi
corrente elétrica, radiação, tempe- sofrendo uma redução entre os anos
ratura e pressão extrema do ar am- de 2008 e 2011 e logo em seguida, a
biental; exposição à fumaça, fogo, partir de 2012, passou a apresentar
fonte de calor e substâncias quen- um aumento, chegando ao seu pico
tes; outros).
de mortes por causas externas em
Foi feito download dos dados 2017 e logo depois, no ano seguinte,
em formato de planilhas do Micro- sofreu uma leve redução. Entretansoft Office Excel 2019 para posterior to, se observarmos a variação das
análise do cenário das CE do Estado. porcentagens por ano, chegaremos
Por se tratar de dados disponíveis à conclusão de que não variou siggratuitamente on-line no site do De- nificativamente, sendo que o menor
partamento de Informática do Siste- valor foi em 2011 (8,3%) e o maior
ma Único de Saúde (DATASUS), não valor em 2017 (10,1%).

TABELA 2. ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS DE ACORDO COM A MACRORREGIÃO DE
SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, DE 2008 A 2018 (N=84807).
Serra

Norte

Missioneira

Metropo- Centrolitana
-oeste

644

634

837

524

3497

626

620

709

896

536

3409

558

562

617

734

958

569

3207

562

639

583

665

831

536

3277

548

576

658

742

977

577

3443

564

648

634

748

890

520

3487

766

Ano do Óbito

Vales

Sul

8,7

2008

582

8,6

2009

561

7209

8,5

2010

2011

7079

8,3

2011

2012

7537

8,9

2012
2013

Ano de Ocorrência

n

%

2008

7344

2009

7289

2010

2013

7693

9,1

2014

7876

9,3

2014

668

697

622

930

525

3851

583

2015

7842

9,2

2015

620

690

643

915

512

3867

595

2016

8379

9,9

2016

682

705

738

1021

533

4102

598

2017

8586

10,1

2017

672

763

794

1060

604

4062

631

2018

7973

9,4

2018

733

756

779

990

546

3584

585

100

Total

6943

7367

7808

10305

5982

39786

6616

Total

84807

O sexo masculino foi o que apresentou maior mortalidade por
CE no Rio Grande do Sul quando comparado ao sexo feminino, sendo ele responsável por 79,5% dos óbitos no período
de 2008 a 2018. Além disso, observa-se que durante os onze
anos estudados, a mesma mortalidade sofreu um aumento
de 32,5% no sexo feminino, saindo de 1384 mortes em 2008
para 1835 em 2018.
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As macrorregiões de saúde possuíam, em 2011, os seguintes números populacionais: centro-oeste, 1.003.068 habitantes;
metropolitana, 4.578.706 habitantes, missioneira, 914.886 habitantes; norte, 1.132.681 habitantes; serra, 1.079.881 habitantes;
sul, 1.027.333 habitantes e vales, 905.045 habitantes.
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GRÁFICO 1. ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS DE ACORDO COM O SEXO, NO RIO
GRANDE DO SUL, DE 2008 A 2018 (N=84807).

Dos óbitos por Causas Externas
no Rio Grande do Sul, a faixa etária
de 20 a 29 anos configurou, sozinha,
22% (18730) do total da mortalidade
estudada de 2008 a 2018, sendo ela
a faixa etária de maior prevalência.
É necessário destacar também, um
aumento expressivo das mortes por
causas externas de idosos com 80
anos ou mais, observando um aumento de 129% quando comparado
o primeiro (420 mortes) e o último
ano do estudo (963 mortes).
Nota-se ainda que, na idade
adulta (20-59 anos), à medida que
aumenta a faixa etária, reduz-se o
número de mortes por Causas Externas, sendo 20-29 anos apresentando
18730 óbitos, 30-39 anos com 14379
óbitos, 40-49 anos, com 11757 óbitos e 50-59 anos com 9859 mortes.
De todos os óbitos por CE no
Estado do Rio Grande do Sul, as
agressões representam, sozinhas,
quase um terço da amostra estudada (28128 óbitos). Além desta, as
categorias acidentes de transportes
e lesões autoprovocadas intencionalmente foram responsáveis por, respectivamente, 25,7% (21805 óbitos)
e 14,9% (12668 óbitos) dos casos,
sendo a segunda e a terceira causas externas de mortes no Estado.
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As quedas representaram 9,9% da
mortalidade (8437 casos). Ademais,
todos os outros óbitos analisados
corresponderam a afogamentos e
submersões acidentais; exposição à
fumaça, fogo, fonte de calor e substâncias quentes; exposição à corrente elétrica, radiação, temperatura e
pressão extrema do ar ambiental; e
outras causas; correspondendo, juntas, a 16,2 % da mortalidade (13769
óbitos).
A macrorregião de saúde com
maior mortalidade por CE no Rio
Grande do Sul, foi a região metropolitana com 46,9% dos óbitos no período de 2008 a 2018. Logo em seguida,
por ordem de maiores ocorrências,
estão as macrorregiões norte, serra, sul, vales, centro-oeste e missioneira. Além disso, com exceção
da região dos vales, todas as outras
obtiveram redução das mortes por
causas externas de 2017 para 2018.

DISCUSSÃO
A mortalidade por causas externas
no Rio Grande do Sul de 2008 a 2018,
correspondeu a uma média de 9,4%
quando comparado a mortalidade total no Estado no mesmo período. Um
estudo realizado por Tavares et al.5
verificou que a mesma mortalidade

correspondia a 12,03% no Brasil em
2015, fato que mostra que a média
da mortalidade no Rio Grande do Sul
ficou um pouco abaixo do observado
no cenário nacional.
Vários fatores justificam porque
a mortalidade por causas externas
no sexo masculino é superior ao
sexo feminino. A sociedade e o aspecto cultural conduzem os homens
a um estilo de vida mais arriscado,
com comportamentos relacionados
a consumo de álcool, riscos ocupacionais e direção imprudente1. Um
estudo semelhante realizado no Tocantins, mostrou que a mortalidade por causas externas em homens
chegava a 82,5% quando comparado a mortalidade em mulheres, valor
próximo do encontrado neste trabalho (79,5)6. Entretanto, ao analisar
cada sexo separadamente, percebemos que, comparando o primeiro e o
último ano do estudo, o aumento da
mortalidade de mulheres foi superior
à dos homens, sendo observado um
aumento de 32,5% no sexo feminino
contra 3% no sexo masculino.
Ao analisar a faixa etária, observou-se um predomínio das idades de
20 a 29 anos, resultado esperado para
essa faixa etária, visto que, com exceção das quedas, ela é a de maior prevalência em todas as CE. Somado a
isso, nos idosos com 80 anos ou mais
observou-se um aumento muito expressivo na mortalidade ao longo do
período estudado, correspondendo a
129% quando comparado o primeiro
e o último ano da pesquisa
Quando observado as causas dos
óbitos por causas externas no Estado, a agressão foi o motivo de maior
mortalidade chegando a 33,2% dentre as variáveis analisadas, seguido
dos acidentes de transporte (25,7%),
lesões autoprovocadas intencionalmente (14,9) e quedas (9,9%). Tavares et al.5 observaram que nos
estados do Rio de Janeiro, Minas
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):17-20
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Gerais e Espírito Santo, a agressão
e os acidentes de transporte também ficaram, respectivamente, em
primeiro e segundo lugar no ranking
de mortalidade por causas externas.
Entretanto, o que surpreende é que
no Rio Grande do Sul, as quedas ficaram em quarto lugar nas causas
de óbitos, talvez o resultado foi esse
devido ao maior número de idosos no
Estado quando comparado a outros.
Em relação a macrorregião de
saúde do Rio Grande Sul, a metropolitana é a que possui maior mortalidade por Causas Externas em
números totais 7. Porém, quando
feita a proporção entre o número
de habitantes e o número de óbitos
por CE em 2018, observou-se que a
macrorregião norte é a que possui
maior mortalidade proporcional, com
87,4 óbitos por 100.000 habitantes,
contra 81 mortes por 100.000 habitantes na região dos vales e, em
seguida, a macrorregião metropolitana em terceiro lugar com 78,3

morte por 100.000 habitantes. As
macrorregiões centro-oeste e missioneira foram as que apresentaram
as menores taxas, 58,3/100.000 habitantes e 59,7/100.000 habitantes,
respectivamente.
Precisamos repensar o sistema
de informações para melhorar a
identificação desse tipo de evento,
contribuindo com a construção de
intervenções efetivas para mitigar
riscos e prevenir acidentes absolutamente evitáveis8.

CONCLUSÕES
No Rio Grande do Sul, entre os anos
de 2008 a 2018, as mortalidades por
causas externas foram mais frequentes no sexo masculino e na faixa etária de 20 a 29 anos. Dentre as
causas dos óbitos, as agressões, acidentes de transportes e lesões autoprovocadas intencionalmente, foram
as que se mostraram mais prevalentes no cenário analisado. As macrorregiões metropolitana e norte, se

destacaram por concentrar a maior
parte dos óbitos.
Para tanto, faz-se necessário políticas públicas efetivas para reduzir
as mortalidades por agressão, acidentes de transportes e lesões autoprovocadas intencionalmente, visto
que essas foram as mais prevalentes
causas de óbitos por causas externas no Estado. Sendo assim, ações
de prevenção, promoção e de valorização da vida devem ser executadas
para reduzir essas mortalidades que
são evitáveis.
Por fim, outros estudos dessa natureza deverão ser elaborados para
explicar o motivo da macrorregião
de saúde norte ter a maior mortalidade proporcional por causa externa
no Estado, superando até mesmo a
macrorregião metropolitana. Além
disso, deve-se investigar o aumento acentuado nos óbitos por CE dos
idosos com 80 anos ou mais, visto
que não foi possível fazer a análise
neste estudo.
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RESUMO
As Ligas Acadêmicas de Medicina são organizações estudantis, cada vez mais comuns, empenhadas em complementar a educação médica. O artigo trata de um relato de experiência da primeira e única Liga Acadêmica
Médica de Patologia Clínica no estado do Rio de Janeiro, a Liga Acadêmica de Patologia Clínica e Anatomia
Patológica da Universidade Federal Fluminense (LiPatAn-UFF). O objetivo do trabalho é pontuar os acertos,
dificuldades e estruturação dessa liga, assim como o seu papel no atual contexto de ensino da patologia. A
liga busca tornar o ensino da patologia mais atrativo para a graduação, sanar as preocupações e dificuldades
do modelo de ensino Problem-Based Learning, propondo, assim, uma alternativa ao modelo clássico de
ensino em patologia mediante a complementação de conteúdo, com impacto positivo na formação médica.
PALAVRAS-CHAVE: Educação superior. Saúde. Educação médica. Patologia.
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The Academic Leagues are increasingly common student organizations committed to complementing medical education. The article presents an experience report of the first and only Academic League of Clinical
Pathology, in the State of Rio de Janeiro, the Academic League of Clinical Pathology and Anatomic Pathology
of the Fluminense Federal University (LiPatAn-UFF). The aim of this paper is to point out the achievements,
difficulties and structure of this League, as well as its role in the current context of teaching Pathology. The
League seeks to make Pathology teaching more attractive to undergraduate students, addressing the concerns
beyond the difficulties of the Problem-Based Learning model by proposing an alternative to the classic model
of Pathology teaching by complementing content, with a positive impact on medical education.
KEYWORDS: Pathology. Pathology. Clinical. Teaching.

INTRODUÇÃO
As Ligas Acadêmicas de Medicina
(LAM) são essencialmente organizações universitárias compostas por
discentes de diversos períodos, orientados por docentes da respectiva área
ou departamento. Elas realizam a
aproximação entre o graduando em
medicina e suas áreas de interesse,
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concomitante à promoção de atividades que contemplem aspectos
sociais, educacionais e científicos
inerentes à prática médica2,4.
Mesmo surgindo em meio às carências encontradas ao longo do curso de graduação médica, pode-se
destacar o papel da LAM em suprir a

atual demanda por atividades extracurriculares, maior conhecimento em
especialidades de interesse do aluno
e complementar tanto conteúdos teóricos quanto práticos, encontrados ao
longo de sua formação profissional2.
A primeira liga acadêmica brasileira da área da saúde foi a Liga de
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):21-25
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Combate à Sífilis, criada em 1920 na
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, permanecendo em
atividade até os dias atuais, promovendo atividades de prevenção e tratamento em infecções sexualmente
transmissíveis (IST)1. Durante o período militar, as LAM iniciaram seu processo de expansão no País perante
uma nova realidade educacional brasileira, que necessitava de aprimoramento das diretrizes universitárias e
de maior adequação do conteúdo programático diante das mudanças ocorridas na respectiva conjuntura social3.
Apesar dos inúmeros benefícios
proporcionados pelo crescimento e
atuação das LAM, é válido ressaltar
que a escassez de orientação por profissionais qualificados, o afastamento
dos objetivos iniciais e uma especialização inadequada e precoce dos estudantes são realidades prejudiciais
que podem ser evidenciadas em algumas LAM3. Assim, diante dessa realidade perigosa, surgiram instituições
de regulamentação, padronização e
integração entre as LAM, como o Comitê Brasileiro das Ligas do Trauma
e, em uma esfera de atuação maior,
a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina (Ablam)1.
Nesse contexto, vale destacar
que, assim como as instituições de
ensino superior baseiam-se nos pilares de ensino, pesquisa e extensão, as LAM seguem a orientação,
explorando seus respectivos aspectos, aplicando-os à formação médica
e à sociedade. Dessa forma, ações
voltadas à aprendizagem teórico-prática, promovendo a busca ativa por conteúdo pelos alunos e seu
maior interesse na área, compõem o
eixo referente ao ensino. Já no âmbito da pesquisa, encontram-se atividades que englobam a exposição
a situações que estimulem a produção de conhecimento pelos ligantes,
observando problemas, suas causas
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):21-25

e consequências. Por fim, a esfera
da extensão engloba a realização de
atividades que desenvolvam um contato mais íntimo entre o estudante
e a sociedade, compreendendo e explorando suas demandas de saúde
coletiva, de modo a contemplar sua
responsabilidade social2.
Dado esse panorama, evidencia-se, portanto, a importância das
LAM na integralidade para uma boa
formação médica, visto que promovem maior interação do aluno com a
prática médica, seja pelo desenvolvimento do raciocínio clínico-científico, seja pelo maior contato com a
pesquisa científica ou mesmo pela
promoção de atividades que fogem
à realidade predominantemente teórica do ambiente acadêmico. Além
disso, é importante destacar a promoção de benefícios diretos à sociedade, por meio da participação ativa
promovida pela extensão, dialogando abertamente com a comunidade, assim como indiretos, por meio
da melhor capacitação profissional,
ampliando seus conhecimentos para
além do currículo obrigatório1.
Assim, em meio ao anseio por participação ativa, atividades extracurriculares complementares à formação
médica e a necessidade de inovar no
ensino da patologia, é fundada, em
agosto de 2018, a Liga Acadêmica de
Patologia Clínica e Anatomia Patológica (LiPatAn-UFF), até então a única
LAM de patologia clínica do estado do
Rio de Janeiro. Afinal, o Hospital Universitário Antônio Pedro, vinculado à
Universidade Federal Fluminense, é
a única instituição do estado, reconhecida pelo MEC e pela SBPC/ML, a
oferecer a residência médica nessa
especialidade. A LiPatAn é reconhecida pela Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), pela Sociedade Brasileira
de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e é uma das poucas LAM do estado reconhecidas pela

Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina (Ablam). Além
disso, também é projeto de extensão
aprovado pela Universidade Federal
Fluminense.

OBJETIVO
Relatar os aspectos positivos e negativos encontrados durante a vigência de um ano da primeira e única
LAM de patologia clínica no estado
do Rio de Janeiro, a Liga Acadêmica de Patologia Clínica e Anatomia
Patológica da Universidade Federal
Fluminense (LiPatAn-UFF), no ensino
da patologia e apresentação dessas
duas especialidades para o público
de graduação em medicina, assim
como retratar sua peculiar estruturação tanto interna quanto externa.
Dessa maneira, objetivamos não só
relatar uma experiência, mas servir
de base para outras LAM envolvidas
no ensino da patologia.

MÉTODOS
Relato de experiência, retrospectivo
e transversal de avaliação da LiPatAn-UFF, assim como levantamento
de sua produção bibliográfica. O relato tem como base o relatório anual
exigido pela Pró-Reitoria de Extensão
da Universidade Federal Fluminense,
a fim de acompanhar o andamento de todos os projetos de extensão
cadastrados.

Estrutura organizacional interna da
LiPatAn
Em termos de organização, a gestão
é dividida em três grandes setores
(Figura 1):
1. A Administração abrange o presidente, vice-presidente, comunicação e tesouraria, a qual responde
pela integração dos departamentos,
emissão de certificados, busca de
patrocinadores, recadastramento de
cursos, reserva de espaços para a
realização de eventos, divulgação de
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FIGURA 1. ORGANIZAÇÃO INTERNA DA LIPATAN.

FIGURA 2. ARTICULAÇÕES DA LIPATAN COM DIFERENTES GRUPOS E INSTITUIÇÕES.

eventos e administração das finanças é composto por diretores de ensino
da liga. A maioria das atividades en- e extensão, cuja função é produzir
volve questões burocráticas exigidas conteúdo didático, criar um calenpela própria universidade. Esse setor dário de aulas, palestras e mobilizar
mantém um contato maior com os os docentes e outros colaboradores
professores orientadores, coordena- para realização dessas atividades.
dores e as Sociedades médicas (SM). Também fomenta atividades de pes2. O setor de Patologia Clínica é com- quisa com o auxílio de professores
posto por diretores de ensino e exten- orientadores nas áreas de patologia
são cuja função é produzir conteúdo geral e anatomia patológica.
didático, criar um calendário de aulas,
palestras e mobilizar os docentes e Articulações externas à LiPatAn
outros colaboradores para a realiza- A LiPatAn possui um alto grau de arção dessas atividades. Também fo- ticulação com diversas instituições,
menta atividades de pesquisa com o sendo essa uma das principais caauxílio de professores orientadores racterísticas que a difere de outras
na área de patologia clínica.
LAM. Essa interação é feita com:
3. O setor de Anatomia Patológica • A Universidade Federal Fluminense,
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que reconhece o projeto de extensão e providencia certificação, ou
seja, legitimidade, às atividades
realizadas, além do próprio espaço físico utilizado. A Universidade
também funciona como órgão de
regulação e controle de qualidade,
uma vez que são solicitados relatórios semestrais das operações
do projeto, que são analisados pela
Pró-Reitoria de Extensão.
• As Sociedades médicas (SM). A LiPatAn mantém um relacionamento
frutuoso com a Sociedade Brasileira de Patologia e, sobretudo, com
a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial.
Ambas contribuem com o funcionamento da liga, doando livros e
brindes, além de gratuidades em
congressos e simpósios organizados por ambas as SM.
• Os discentes. O aluno de graduação em medicina é o que dá propósito a uma LAM, uma vez que
toda a gerência é feita por eles e
todas as atividades realizadas são
voltadas para os anseios e necessidades desse público. A LiPatAn
conta com a participação ativa de
aproximadamente 30 discentes de
graduação.
• Os docentes, pós-graduandos,
médicos e residentes. Esse grupo
atua na orientação e diretamente
no ensino da LAM. Assim, representa uma das articulações mais
importantes, ao oferecer aos ligantes sua visão profissional,
aulas, palestras, entre outras contribuições. Os docentes, principalmente, oferecem sua experiência
acadêmica para guiar a produção
bibliográfica da liga (Quadro 1). A
LiPatAn conta com a participação de uma docente orientadora,
dez docentes coordenadores, um
residente em anatomia patológica e uma aluna de mestrado em
patologia.
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QUADRO 1. PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA DA LIPATAN
Título do trabalho

Tipo de produção

Abrangência

Relato de linfo-histiocitose hemofagocítica
secundária idiopática em paciente
portador de SMD.

Apresentação em
Congresso

Nacional

Esporotricose: Uma Visão clínica, epidemiológica e histopatológica de um hospital
geral no Estado do Rio de Janeiro.

Apresentação em Congresso e Simpósio

Regional e
Nacional

Syringoid Eccrine Carcinoma in the Abdominal
Wall: A Rare Case Report and Literature
Review

Publicação em
Revista indexada

Internacional

Detecção de micromegacariócitos circulantes
em trombocitemia essencial.

Apresentação em
Congresso

Nacional

Primeiro relato de adenodermatofibroma
hemossiderótico no Brasil.

Publicação em
Revista indexada

Internacional

Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma with
Multiple Metastases: A Case Report.

Publicação em
Revista indexada

Internacional

Papel da LiPatAn no ensino da
patologia e na formação médica
O ensino da patologia no Brasil sofre
com incontáveis dificuldades, desde
a escassez de acadêmicos da área
de pedagogia em patologia, críticas aos métodos de ensino até a
tendência de redução da carga horária7. Naturalmente, as especialidades médicas anatomia patológica
e patologia clínica não estão imunes, havendo uma redução anual
progressiva da demanda de vagas
nas residências e especializações,
baixo número de títulos de especialista e altas médias de idade. Todos
os dados são “incondizentes” com a
ampliação do número geral de novos estudantes de medicina5,9.
Existe, no Brasil, uma grande
variedade de métodos de ensino em
patologia nos cursos médicos. Todavia, ainda há predomínio do método
tradicional, com pouca integração
entre os conteúdos, expositivo, isolado do ciclo clínico e com excessiva
carga teórica, o que já foi relatado
ser causa de desmotivação dos graduandos7. Outra situação são pequenas abordagens ao longo de outras
disciplinas, de modo descontextualizado, mas também desestimulante7. No módulo PBL (Problem-Based
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):21-25

Learning), recentemente implantado
em algumas universidades, porém
não adotado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, o currículo é todo integrado
e as disciplinas são abordadas em
contextos específicos de aprendizado ao longo do curso6. Todavia, ainda
há o receio de os assuntos serem
pouco aprofundados, uma vez que as
discussões das situações-problema
não contam com a participação de
patologistas. Também existe uma dificuldade dos alunos em buscar ativamente o conhecimento, logo, em
se adequar ao sistema de tutorias,
pois vêm de uma formação tradicional do ensino médio.
Dessa maneira, a LiPatAn veio
aliar o aspecto positivo da discussão
de casos do modelo PBL ao aprofundamento dado pela participação ativa
de um anátomo-patologista ou patologista clínico e, muitas vezes, de um
clínico. Além disso, a associação entre a disciplina de patologia com as
especialidades médicas por meio de
uma LAM ajuda a contextualizar o ensino da patologia, por vezes (como já
dito) considerada distante da prática
(médica) e sem importância quando
desacompanhada de casos clínicos
pelo estudante5-8.

A LiPatAn reduz esse hiato entre a disciplina e as áreas clínicas ao
abordar mais conteúdo prático, ilustrado por casos reais, ou seja, com
exames complementares (exames
de imagem, biópsias e práticas de laboratório) verídicos, e apresenta, por
meio de estágios extracurriculares
não obrigatórios, o trabalho cotidiano
do patologista.
Cabe mencionar, ainda, que um
ensino pouco atrativo da patologia
forma clínicos com deficiência em
patologia, que proporcionam uma interação ineficaz com os serviços de
anatomia patológica e patologia clínica. Esse fato pode ser testemunhado
cotidianamente, com o preenchimento de exames complementares inadequado ou incompleto, que podem
induzir tanto erros analíticos quanto
pré-analíticos. Não é incomum patologistas serem solicitados a explicar
laudos a seus colegas devido a essa
e outras falhas de comunicação. Logo,
as falhas de ensino devem ser corrigidas ao longo da graduação, para
formar um profissional que no mínimo entenda sobre a patologia e as
demandas de um patologista. A LiPatAn auxilia na conexão da anatomia patológica e da patologia clínica
com as outras ciências médicas, na
sua abordagem didática e envolvendo
especialidades, como dermatologia e
gastrenterologia, com a participação
de especialistas de ambas as áreas,
preparando os alunos desde a graduação para interação com todos os
serviços.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A LiPatAn, como outras LAM, mostra-se um instrumento complementar na educação médica, com
possibilidade de gerar adequações
curriculares em concordância com
docentes e colegiado de curso. É um
primeiro contato com a especialidade médica e com as SM de maneira
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geral, representando também um
ensaio para a vida política médica,
uma vez que gerir uma LAM exige
um constante trabalho em equipe e
articulação tanto com o meio acadêmico quanto profissional. O modelo
de gestão inovador da LiPatAn, em
setores e com altos graus de articulações externas, proporciona maior
quantidade de aulas com abordagem prática, uma grande produção
bibliográfica e, sobretudo, propõe
uma alternativa ao modelo clássico
de ensino em patologia, na complementação de conteúdo. A LiPatAn
busca sanar as preocupações e dificuldades encontradas pelos alunos
no modelo PBL, tornando o ensino da
patologia mais atrativo para a graduação e, consequentemente, refletindo no médico formado.
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RESUMO
OBJETIVO: Este estudo visa descrever o perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos no Distrito Federal de
2009 a 2019.
MÉTODOS: Estudo epidemiológico, retrospectivo, quantitativo e descritivo. Dados coletados no Datasus, com
os filtros: acidente por animais peçonhentos, tipo de serpente, no DF, de 2009-2019.
RESULTADOS: Foram observados 1.259 casos durante todos os meses estudados, sendo estes de janeiro
de 2009 a dezembro de 2019. Houve predomínio de acidentes causados por serpentes do gênero Bothrops,
jararaca. Entretanto, em cerca de 22,23% dos casos o gênero foi ignorado/em branco. Percebeu-se que a
maior incidência aconteceu em 2018, com 137 casos e predomínio de vítimas de idade entre 20-39 anos
(37,88%). Quanto ao sexo, 76,96% dos casos registrados eram homens. Em 38,20% foi realizado atendimento
na primeira hora após o ocorrido. Referindo-se à classificação, um total de 52,02% dos casos foi leve, enquanto
9,76% foram graves. A evolução é boa, com cura em 78,15% e óbitos em 0,23% dos casos.
CONCLUSÃO: Percebe-se que no DF há um crescimento de notificações em todos os anos. Isso decorre da
migração desses agentes para áreas residenciais devido ao desmatamento/ocupação de seus habitats. Diante
disso, o perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos aponta maior frequência entre jovens e adultos com idade
que varia entre 20-39 anos e do sexo masculino. Contudo, mesmo com o aumento relativo dos casos, há
também maior evolução para cura, pois a maioria é atendida na primeira hora após ocorrido.
PALAVRAS-CHAVE: Animais venenosos. Mordeduras de serpentes. Inquéritos epidemiológicos.
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OBJECTIVE: This study aims to describe the epidemiological profile of snakebites in the Federal District, from
2009-2019.
METHODS: Epidemiological, retrospective, quantitative and descriptive study. Data collected at DATASUS, with
the filters: accident by venomous animals, snake type, in the Federal District between 2009-2019.
RESULTS: 1.259 cases were observed during all the analysed months, starting from January 2009 to December
2019. The most predominant accidents were caused by snakes of the genus Bothrops, jararaca. However,
in about 22.23% of cases the gender was ignored / blank. The highest incidence occurred in 2018, with 137
cases and a predominance of victims with ages between 20-39 years (37.88%). In relation to gender, 76,96%
of registered cases were men. In 38.20%, was provided within the first hour following the event. As reffered
to the classification, 52.02% the cases presented as mild, while 9.76% as severe. The evolution was good,
78.15% resulted in cure while only 0.23% of cases resulted in death.
CONCLUSION: An increase on the number of snakebites notifications has been noticeable in the DF throughout
the years. Caused by the migration of the agents to residential areas due to occupation of their former habitats.
As a result, the epidemiological profile of snakebite accidents pointed to a higher frequency among young
male adults aged between 20-39 years. However, even with the relative increase in cases, there was also a
greater evolution to cure, since most case were treated within the first hour after the occurrence.
KEYWORDS: Animals. Poisonous. Snake Bites. Health Surveys.
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INTRODUÇÃO
Os acidentes ofídicos representam
sério problema de saúde pública nos
países tropicais, pela frequência com
que ocorrem e pela morbimortalidade1. No Brasil, dados do Ministério da
Saúde (MS) mostram que ocorrem,
em média, 20 mil acidentes ofídicos por ano, com letalidade próxima a 0,4%2. As regiões com maior
incidência de acidentes ofídicos por
100.000 habitantes são as regiões
Centro-Oeste e Norte3. Entretanto, é
possível que haja um elevado índice
de subnotificações na região Norte,
uma vez que há grande dificuldade
de acesso aos serviços de saúde3. Os
acidentes por animais peçonhentos
são discutidos sob perspectiva histórica de ações de estado e considerados doenças negligenciadas que
causam prejuízos sociais e econômicos, acometendo, principalmente,
pessoas em idade produtiva de regiões rurais em países pobres. Ademais, devido ao fato de os acidentes
ocorrerem em localidades carentes,
os sistemas de notificação produzem
levantamentos imprecisos sobre necessidades de soro, apesar da notificação compulsória, além de dificultar
a análise de dados epidemiológicos
devido a essa subnotificação4.
No Brasil, a maior parte dos acidentes causados por serpentes peçonhentas é do gênero Bothrops, que
representa 90% das espécies envolvidas nesse tipo de acidente, seguido pelos gêneros Crotalus (7,7%),
Lachesis (1,4%) e Micrurus (0,5%)2.
Essas serpentes vitimam principalmente trabalhadores vivendo em
áreas remotas do campo, onde os
serviços de saúde frequentemente
têm recursos limitados5,6. Além disso, o Brasil carece de recursos para
viabilizar os testes diagnósticos, pois
apesar de já serem bem avançados,
atualmente, sua aplicação em áreas
mais pobres é inviável devido ao alto
27

custo. No mais, o País necessita de
bancos de dados robustos e de amplo acesso, que permitam uma distribuição do soro em tempo seguro
para o atendimento de qualidade4.
Dessa forma, estudos sobre os
acidentes ofídicos com a notificação
da correta identificação dos animais
causadores desses acidentes são de
extrema relevância, pois subsidiam
melhores condições de atendimento
e tratamento dos acidentados7. Este
estudo apresenta o perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos no Distrito Federal (DF), com notificação de
2009 a 2019.

MÉTODOS
Este artigo trata-se de um estudo
epidemiológico retrospectivo com
abordagem descritiva e quantitativa. A pesquisa dos dados foi realizada no Datasus entre 10/06/2020 e
11/06/2020, utilizando o Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) para captação dos dados
sobre os casos de acidentes ofídicos,
sendo estes parte da Lista de Notificação Compulsória (LNC) do Brasil.
Os filtros utilizados foram: acidente
por animais peçonhentos, tipo serpente, no DF, no período de 20092019. Dentre os tópicos disponíveis,
foram selecionadas oito variáveis,
baseando-se na importância clínica das informações, para a análise:
acidentes por animais peçonhentos,
quantidade de casos notificados por
ano e mês, gênero das serpentes,
faixa etária, sexo, tempo de decorrido da picada até o atendimento,
gravidade dos casos e evolução dos
pacientes. A análise dos dados foi
realizada em planilha do software
Microsoft Excel.
Devido a este estudo utilizar dados secundários que se encontram
em uma base de dados de domínio
público e não envolver diretamente seres humanos e sua possível

identificação, a submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética
não foi considerada necessária.

RESULTADOS
Os acidentes ofídicos apresentam o
segundo maior número de casos registrados de acidentes por animais
peçonhentos (10,71% do total), no
período entre 2009-2019, no DF,
atrás somente dos acidentes escorpiônicos (64,98%). Os acidentes provocados por abelha, aranha e lagarta
compreendem, respectivamente, o
terceiro, quarto e quinto lugares
das notificações por animais peçonhentos. Ademais, 347 casos foram
classificados como outro acidente peçonhento e 191 dos acidentes
foram registrados como ignorado/
branco.
Foram notificados, no período
entre 2009-2019, 1.259 casos de
acidentes por serpentes (Tabela
1), com uma média de 114,45 casos novos por ano. Em 2018 registraram-se 137 casos, com taxa de
incidência de 4,6 casos/100.000
habitantes. Esses resultados estão
em consonância com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que determinou, na projeção da população em 2018, o total
da população de 2.972.209 no DF.
Quanto à distribuição de casos por
mês (Tabela 1), 936 (74,34%) dos
acidentes por serpentes ocorreram entre os meses de novembro
e maio.
Com relação à distribuição por
tipo de serpente, o gênero Bothrops
apresentou o maior número de casos notificados (58,45% do total), e,
posteriormente, o gênero Crotalus,
com 12,07% dos acidentes (Gráfico
1). Tais valores encontrados ratificam os dados da literatura, os quais
descrevem o gênero Bothrops como
o principal no número de acidentes,
seguido do gênero Crotalus8,9.
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GRÁFICO 1. NÚMERO DE
NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTES POR TIPO
DE SERPENTE

Na avaliação das notificações por
sexo, 969 das vítimas eram homens
(76,96%), principalmente na faixa
etária entre 20-39 anos (37,25%) e
entre 40-59 anos (30,95%) (Tabela
2). No sexo feminino, os acidentes
predominam também na faixa etária
entre 20-39 anos (40%) e entre 4059 anos (27,24%) (Tabela 2).
A maioria das vítimas obteve atendimento em até uma hora
(38,20%) – variável calculada do
tempo decorrido entre a picada e o
atendimento, em horas –, 24,70%
das vítimas tiveram o tempo picada/
atendimento entre uma e três horas,
8,49% das vítimas tiveram o tempo
picada/atendimento entre três e seis
horas e 10,8% tiveram atendimento em seis horas ou mais (Tabela 2).
A classificação final da forma clínica dos acidentes ofídicos mais prevalente foi gravidade leve (52,02%),
seguida por moderado (30,65%) e
grave (9,76%) (Tabela 2). Observou-se que no total das notificações registradas, 984 casos evoluíram para
cura (78,15%) e apenas três casos
de óbito ocorreram pelo agravo notificado. Entretanto, 272 casos tiveram evolução ignorada/branco
(21,60%) (Tabela 2).

DISCUSSÃO
No Brasil, estão catalogadas 256
espécies de serpentes, sendo 69
venenosas e/ou peçonhentas. As
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):26-30

TABELA 1. NOTIFICAÇÕES
REGISTRADAS DE ACIDENTES POR
SERPENTES SEGUNDO ANO E MÊS DISTRITO FEDERAL/DF, 2009 A 2019.
Ano do acidente

Número de
notificações = 1.259

2009

87

2010

104

2011

124

2012

120

2013

127

2014

98

2015

109

2016

109

2017

119

2018

137

2019

125

Mês do acidente

Número de
notificações = 1.259

Janeiro

155

Fevereiro

153

Março

159

Abril

136

Maio

105

Junho

67

Julho

55

Agosto

50

Setembro

62

TABELA 2. NOTIFICAÇÕES
REGISTRADAS DE ACIDENTES POR FAIXA
ETÁRIA, TEMPO PICADA/ATENDIMENTO,
CLASSIFICAÇÃO FINAL E EVOLUÇÃO DO
CASO - DISTRITO FEDERAL/DF, 2009 A
2019.
Faixa etária

Número de
notificações no sexo
masculino = 969

<1 ano

7

1 – 4 anos

21

5 – 9 anos

42

10 – 14 anos

78

15 – 19 anos

77

20 – 39 anos

361

40 – 59 anos

300

60 – 64 anos

30

65 – 69 anos

23

70 – 79 anos

24

80 anos e +

6

Faixa etária

Número de
notificações no sexo
feminino = 290

<1 ano

3

1 – 4 anos

11

5 – 9 anos

16

10 – 14 anos

16

15 – 19 anos

17

20 – 39 anos

116

40 – 59 anos

79

60 – 64 anos

7

65 – 69 anos

10

Outubro

89

Novembro

105

Dezembro

123

70 – 79 anos

11

Primeiro autor: Amanda Cristina Alves da Cruz. Fonte: Ministério da Saúde/Sistema de Vigilância em Saúde - Sistema de
Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net.

80 anos e +

4

Tempo picada/
atendimento

Número de
notificações = 1.259

serpentes da família Viperidae incluem os gêneros Bothrops, Crotalus,
Lachesis, Porthidium e Bothriopsis. A
distribuição das espécies venenosas
encontradas no Brasil corresponde a:
32 do gênero Bothrops, seis do gênero Crotalus, duas do gênero Lachesis e 29 do gênero Micrurus8. No DF,
encontram-se a Bothrops moojeni
(jararaca), a Crotalus durissus (cascavel) e a Micrurus frontalis (coral)8.
A diferença da distribuição mensal
das notificações pode ser justificada
por características do ciclo reprodutivo das serpentes e pela maior atividade durante a época chuvosa, que
no DF compreende o período entre
novembro e abril, quando esses animais saem à procura de um ambiente

0 a 1 hora

481

1 a 3 horas

311

3 a 6 horas

107

6 a 12 horas

38

12 a 24 horas

56

24 e + horas

42

Ignorado/Branco

224

Classificação
Final

Número de
notificações = 1.259

Leve

655

Moderado

386

Grave

123

Ignorado/Branco

95

Evolução do caso

Número de
notificações = 1.259

Cura

984

Óbito

3

Ignorado/Branco

272

Primeiro autor: Amanda Cristina Alves da Cruz. Fonte: Ministério da Saúde/Sistema de Vigilância em Saúde - Sistema de
Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net.
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mais quente ou em busca de alimenO veneno das serpentes do gêtos. A constante antropização e pres- nero Lachesis possui um efeito neusão agrícola são fatores responsáveis rotóxico e ações semelhantes dos
pela elevação da taxa de incidência de venenos botrópicos. Dessa forma,
acidentes ofídicos ao longo do tem- o paciente apresenta manifestapo. Outro aspecto que interfere no ções clínicas semelhantes aos dos
aumento do número de notificações acidentes por Bothrops, acrescidos
refere-se à melhoria no sistema de de bradicardia, hipotensão arterial
notificação e à maior facilidade de e diarreia8. Devido a isso, pode ser
acesso dos usuários aos postos de confundido com o acidente botróatendimento de saúde10,11.
pico, gerando confusão quanto à
O gênero Micrurus é o mais adap- notificação10.
tado à regiões modificadas e selvaSegundo os dados obtidos na
gens. Tal fato é observado na baixa pesquisa, o gênero Bothrops tem
variação da taxa de incidência dos suma relevância médica, visto que
acidentes ofídicos desse gênero. é responsável pela maioria dos caOs acidentes com essas serpentes sos notificados de acidentes ofídicos
estão geralmente relacionados ao no Brasil. Uma possível complicação
manejo desses animais, com pouca sistêmica da fisiopatologia do veneinfluência sazonal10.
no das serpentes do gênero Bothrops
O fato de indivíduos em idade é o acidente vascular cerebral (AVC)
produtiva (20-39 anos) terem sido do tipo hemorrágico, que, apesar
os mais afetados é semelhante aos de ser raro nessas condições, pode
achados na literatura, e a maior inci- ocorrer em pacientes com fatores
dência no sexo masculino pode es- predisponentes, como hipertensão
tar relacionada a acidentes durante o arterial sistêmica9.
trabalho ou atividade próximo a áreA possibilidade de desencadeas rurais12. O Brasil, por ser um país amento do AVC hemorrágico se dá
tropical, é relevante quanto aos aci- devido à ação vasculotóxica, a qual
dentes ofídicos, que se tornam um pode ocasionar hemorragia no sisproblema de saúde pública, fato evi- tema nervoso central pela ação das
denciado pelo número significativo “hemorraginas”, que atuam destruinde óbitos registrados pelo MS13. Es- do a membrana basal dos vasos
tudos revelam que a maioria das víti- capilares e, posteriormente, rommas é picada nos membros inferiores, pendo-os8. A identificação da espélogo, uma medida preventiva eficaz cie de cobra envolvida no acidente é
é proteger essa região do corpo com essencial, tendo em vista que a teraequipamentos, como botas e calças pia com soro antibotrópico deve ser
compridas, o que diminuiria significa- iniciada o mais rápido possível, vitivamente o número de casos14.
sando minimizar possíveis complicaAs serpentes do gênero Bothrops ções sistêmicas e fatais do veneno9.
possuem veneno com ações coaguAs serpentes do gênero Crotalus
lante, proteolítica e vasculotóxica. possuem veneno com ações miotóInicialmente é possível observar al- xica, neurotóxica, nefrotóxica, coaterações locais imediatas, aumento gulante e hepatotóxica. Aumento do
do tempo de coagulação e hemorra- tempo de coagulação, alterações vigias; após 12 horas, podem ocorrer: suais e mialgia generalizada (fácies
choque, bolhas, equimoses, necrose, neurotóxica de Rosenfeld) podem
oligúria e anúria (insuficiência renal aparecer até as seis primeiras hoaguda)11.
ras, e após 12 horas do acidente, o
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paciente pode apresentar urina cor
de “água de carne”, evoluindo com
mioglobinúria e insuficiência renal
aguda. Também pode haver vômitos, diarreia, convulsões e bloqueio
neuromuscular8.
O gênero Micrucus possui veneno
com ação neurotóxica, com alterações locais sutis ou ausentes, mas
os principais sintomas são ptose palpebral (fácies miastênica), diplopia,
oftalmoplegia, sialorreia, dificuldade
de deglutição e insuficiência respiratória aguda e precoce. O quadro é
mais grave que o dos acidentes crotálicos devido à elevada incidência
de paralisia respiratória de instalação súbita8.
O diagnóstico de certeza do acidente ofídico deve ser feito pela
identificação da serpente e é importante para que haja um atendimento eficiente. Se isso não for possível,
deve-se lançar mão do quadro clínico apresentado pelo doente8.
Os resultados demonstram que
o atendimento foi rápido, fato que
contribui para o êxito da terapêutica, uma vez que os efeitos da peçonha se iniciam nos 30 primeiros
minutos após a picada e tendem a
piorar depois da primeira hora8. Evidencia-se a associação da brevidade
do tempo transcorrido desde o momento da picada até o atendimento
com a letalidade e agravamento do
quadro: quanto menor for esse intervalo, melhor será o prognóstico12.
Identifica-se que o atendimento
ambulatorial e a administração do
soro heterólogo foram eficazes, realizados na quantidade e via correta,
colaborando para o êxito no desfecho dos casos e reduzindo a taxa de
complicações e óbitos11. Os três óbitos registrados foram de acidentes
por serpentes do gênero Bothrops;
as causas mais envolvidas nesses
casos são as hemorragias digestivas
e do sistema nervoso central3.
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CONCLUSÃO
Os acidentes ofídicos no DF são
um relevante problema de saúde
pública por conta da alta frequência, incidência e pela significativa
letalidade13. Nesse contexto, a partir
dos dados apresentados, observa-se que os resultados obtidos não
diferem daqueles disponíveis na literatura no que se refere ao gênero
da serpente (Bothrops) responsável
pelo maior número de acidentes ofídicos com envenenamento, devido a
sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes e ecossistemas5.
Dessarte, as pesquisas epidemiológicas sobre acidentes ofídicos

são importantes para a garantia de
melhores condições de atendimento
e tratamento aos acidentados, reduzindo, dessa forma, a gravidade
e a letalidade que esses acidentes
podem provocar. Por isso, o presente estudo buscou caracterizar o
quadro clínico epidemiológico dos
acidentes ofídicos no DF, no período 2009-2019, contribuindo para o
maior conhecimento do comportamento desses agravos na região13.
Contudo, no Brasil, mesmo perante
a existência de diversos sistemas
de notificação para coleta de dados
sobre acidentes por animais peçonhentos, os dados epidemiológicos

disponíveis não retratam a real
magnitude do problema, provavelmente devido à subnotificação dos
casos, tendo em vista, entre outros
fatores, as dificuldades de acesso
aos serviços de saúde de muitos
municípios brasileiros14.
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RESUMO

ABSTRACT

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A Doença Falciforme (DF) é uma patologia
genética que determina complicações pulmonares, o objetivo desta
pesquisa foi verificar a prevalência destas manifestações.

BACKGROUND: Sickle cell disease (SCD) is a genetic pathology that
determines pulmonary complications, the aim of this research was to
verify the prevalence of these manifestations.

MÉTODOS: Estudo transversal com inclusão de 275 pacientes com DF
cadastrados em serviço de referência em hemoglobinopatias, entre
novembro/2013 a novembro/2018. As informações foram extraídas dos
prontuários e as variáveis analisadas foram: idade, sexo, tipo de DF,
tabagismo, oximetria, Síndrome Torácica Aguda (STA), Embolia Pulmonar
(EP), Hipertensão Pulmonar (HP), Asma e óbito. Parecer do Comitê de
Ética em Pesquisa nº419.415/02790812.0.2002.5118.

METHODS: Cross-sectional study with the inclusion of 275 patients with
DF registered in a hemoglobinopathy reference service, between November/2013 to November/2018. The information was obtained through
the medical records and the variables analyzed were: age, sex, type
of DF, smoking, oximetry, Acute Chest Syndrome (ACS), Pulmonary
Embolism (PE), Pulmonary Hypertension (PH), Asthma and death. The
research was approved by the Research Ethics Committee nº 419.415/
02790812.0.2002.5118.

RESULTADOS: 151 pacientes tinham menos de 18 anos e 54,2% eram
do sexo feminino. Quanto ao tipo de DF, 68,4% eram SS/SB0talassemia.
Entre os adultos, 29,8% relataram tabagismo. A oximetria em temperatura ambiente foi de 93,8% nas crianças e 92,8% nos adultos. A STA foi
diagnosticada em 64,2% das crianças e 58,9% dos adultos, com média
de internações de 1,8 nas crianças e 2,8 entre os adultos. A EP foi relatada em 2 adultos. O diagnóstico de HP, pela ecocardiografia, foi de 1,6%
de casos entre crianças e 20,4% nos adultos. A prevalência de Asma foi
de 32,5% nos pacientes abaixo de 18 anos e 2,4% acima de 18 anos. A
taxa de mortalidade foi de 8,36% e a STA foi responsável por 34,78%.
CONCLUSÃO: A DF por seu caráter hemolítico e inflamatório acarreta
complicações pulmonares agudas e crônicas. A média da saturação de
oxigênio foi inferior aos valores de referência no sangue arterial e houve
alta prevalência de STA com necessidade de hospitalização.
PALAVRAS-CHAVE: Hemoglobinopatias. Morbidade. Pneumopatias. Síndrome Torácica Aguda.
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RESULTS: 151 patients were under 18 years old and 54.2% were female.
Considering the type of DF, 68.4% were SS/SB0 thalassemia. Among the
adult patients, 29.8% reported having smoked cigarettes. The average
oximetry in ambient temperature was 93.8% in children and 92.8% in
adults. ACS was diagnosed in 64.2% of children and 58.9% of adults,
with average number of hospitalizations of 1.8 in children and 2.8 among
adults. PE was reported in 2 adults. The diagnosis of PH by echocardiography was of 1.6% cases among children and 20.4% in the adult
group. The prevalence of Asthma was 32.5% in patients under 18 years
old and 2.4% over 18 years old.
CONCLUSION: Due to its inflammatory prothrombotic character, SCD can
cause acute and chronic complications. The mean oximetry in patients
was lower than the reference values in
 arterial blood and high prevalence
of ACS was observed.
KEYWORDS: Hemoglobinopathies. Morbidity. Lung Diseases. Acute Chest
Syndrome.
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INTRODUÇÃO
O termo “Doença Falciforme” (DF)
refere-se às hemoglobinopatias genéticas, caracterizadas por um tipo
de hemoglobina mutante, conhecida
como hemoglobina S (HbS), responsável pela distorção dos eritrócitos.
As DF mais frequentes são: a Anemia
Falciforme (Hb SS), a S beta talassemia e a DF SC e SD1. A DF é a síndrome hematológica hereditária mais
comum do mundo, tendo origem na
África1. No Brasil, os primeiros relatos de DF remontam à era colonial
pelo tráfico de escravos africanos e
migrações europeias, com introdução das mutações causadoras da DF,
Alfa e Beta talassemia2. Atualmente,
0,014% da população brasileira tem
DF, com o nascimento de aproximadamente 3.500 recém-nascidos com
DF a cada ano2.
A falcização das hemácias em
situações de hipóxia leva à hemólise, ocorrendo isquemia e infarto de
órgãos-alvo, como cérebro, olhos,
coração, rins, fígado e pulmões3. As
complicações pulmonares são importantes causas de mortalidade, sendo
as principais a Síndrome Torácica Aguda (STA), a Embolia Pulmonar (EP), a
Hipertensão Pulmonar (HP) e a Asma4.
A STA é a manifestação pulmonar mais frequente com alto risco
de insuficiência respiratória, podendo requerer ventilação mecânica e
apresentando mortalidade em torno
de 9% em adultos com DF3. Caracteriza-se pelo aparecimento de novo
infiltrado pulmonar observado em
exame radiológico associado a febre,
tosse, dispneia e dor torácica em pacientes com DF. A STA é a principal
responsável por mortes em adultos
e a segunda causa de hospitalização,
seguido apenas das crises vaso-oclusivas. Os fatores de risco associados
à STA incluem: infecções, hipóxia, hiperresponsividade brônquica, genótipo da DF e uso de opióides5.
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):31-35

A EP ainda não tem prevalência
bem definida. O status pró-trombótico é uma condição clínica que merece destaque nessa população, devido
a redução do óxido nítrico, liberação
de citocinas, ativação plaquetária
e disfunção endotelial associada à
hemólise. Apesar da EP ser diagnosticada em mais de 50% dos casos de autópsia em pacientes com
DF, apenas 5% dos casos são detectados clinicamente, o que indica
que muitos pacientes com EP são
sub-diagnosticados6,7.
A HP afeta cerca de 10% dos
adultos, sendo os pacientes com
genótipo homozigoto os mais acometidos. O aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar observada
pela ecocardiografia auxilia a identificação do risco de HP, entretanto,
o diagnóstico definitivo é feito pelo
cateterismo cardíaco direito. Os fatores que contribuem para o desenvolvimento de HP são os mesmos
que estão associados à EP6,7.
A Asma é prevalente em crianças
com DF e resulta em taxas aumentadas de crises vaso-oclusivas graves
e episódios de STA8.
O presente estudo tem como objetivo verificar a frequência de complicações pulmonares em pacientes
com DF cadastrados em um serviço
de referência em hemoglobinopatias
(SRH).

MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal com inclusão de 275 pacientes
com DF cadastrados na SRH, no período de novembro/2013 a novembro/2018. Os critérios de inclusão
foram: diagnóstico confirmado de
DF (SS, SC, SB0 talassemia ou SB+
talassemia), independente de idade, sexo ou raça, com cadastro ativo na SRH. O diagnóstico de DF foi
confirmado pela triagem neonatal
(teste do pezinho) e eletroforese

de hemoglobina. Todos os pacientes estudados assinaram Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e/
ou Termo de Assentimento.
As informações foram obtidas
por revisão de prontuário e os dados foram extraídos do sistema informatizado de pesquisa do Instituto
de Matemática e Estatística de uma
Universidade.
TABELA 1. DADOS DEMOGRÁFICOS DOS
PACIENTES COM DF DO ESTUDO
Percentual nas
Variáveis

Fatores
Idade
Adulto

124

Criança

151

45,10%
54,90%

Total

275

100%

Feminino

149

54,20%

Masculino

126

45,80%

Total

275

100%

Sexo

Tipo de Hemoglobinopatia
SS/SB0

188

68,40%

SC

77

28,00%

SB+

10

3,60%

Total

275

100%

Fonte: Autores.

TABELA 2. DIAGNÓSTICO DAS
MANIFESTAÇÕES PULMONARES DOS
PACIENTES COM DF
Fatores

Percentual nas
Variáveis

Diagnóstico de STA
Adulto (N= 124)

73

58,90%

Crianças (N=151)

97

64,20%

Total (N=275)

170

61,80%

Adultos (N= 124)

2

1,60%

Crianças (N=151)

0

0,00%

Total (N=275)

2

0,01%

Adulto (N= 124)

3

2,40%

Criança (N=151)

49

32,50%

Total (N=275)

52

18,90%

Diagnóstico de EP

Diagnóstico de Asma

HP diagnosticada pelo
ECO
Adulto (N=113)

23

20,40%

Crianças (N=123)

2

1,60%

Total (N=236)

25

10,60%

Fonte: Autores.
Legenda: STA (Síndrome Torácica Aguda), EP (Embolia Pulmonar), HP (Hipertensão Pulmonar), ECO (ecocardiograma).
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As variáveis analisadas foram:
idade, sexo, tipo de DF, tabagismo,
oximetria, presença de HP, EP, STA,
Asma e número de internações e
óbitos por STA. As medidas de oximetria foram realizadas em temperatura ambiente em aparelho
padronizado não portátil. O diagnóstico de HP foi determinado pelo
ecocardiograma, através do cálculo da pressão sistólica da Artéria
Pulmonar (PSAP). Essa pesquisa
foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
nº419.415/02790812.0.2002.5118.

RESULTADOS
Dos 275 pacientes com DF no estudo, 151 (54,9%) eram crianças
(todo paciente menor de 18 anos) e
124 (45,1%) eram adultos, não houve diferença estatisticamente significante entre os sexos. Os dados
demográficos e epidemiológicos referentes ao sexo, idade e tipo de DF
encontram-se na Tabela 1.
Dos 124 (45,1%) adultos que responderam as questões relacionadas
ao tabagismo, 76 (61,2%) eram mulheres e 48 (38,7%) eram homens.
Das mulheres, 20 (26,3%) afirmaram
ter fumado, enquanto 3 (3,9%) relataram ainda fumar. No grupo dos
homens, esses números foram 17
(35,4%) e 7 (14,6%), respectivamente. Esses números indicam maior
proporção do hábito recorrente e do
histórico pregresso de tabagismo entre pacientes do sexo masculino.
A média da saturação de oxigênio em temperatura ambiente foi
de 93,8% nas crianças e de 92,8%
nos adultos. Comparando a saturação mínima e máxima de crianças e
adultos, respectivamente, observa-se valores similares: 78% e 100%
versus 78% e 99%.
As manifestações pulmonares
estão apresentadas na Tabela 2.
61,8% dos pacientes apresentaram
33

STA, com média de idade de diagnóstico 9,2 anos, com incidência
maior em crianças do que em adultos: 64,2% versus 58,9%. O número
médio de hospitalizações foi maior
em adultos do que em crianças: 2,8
vezes versus 1,8, respectivamente.
A EP foi pouco frequente e só identificada no grupo acima de 18 anos.
A Asma foi prevalente nas crianças
com 32,5%. Em relação à HP, 236
pacientes realizaram o ecocardiograma e a PSAP foi maior que 30
mmHg em 2 crianças e em 20,4%
dos adultos.
Foram identificados 23 óbitos
neste estudo, representando uma
mortalidade de 8,36%. O quadro
séptico foi responsável por 52,17%
dos óbitos (p<0,03). Quanto ao foco
primário de infecção 66,7% dos casos decorreram de Síndrome Torácica Aguda (STA). A análise do tipo
de DF x óbito por sepse evidenciou
que 91,6% dos casos ocorreram
entre pacientes com Anemia Falciforme (p<0,01) e a idade média dos
pacientes que evoluíram a óbito foi
de 30,7 anos.

DISCUSSÃO
O presente estudo demostrou que
a manifestação pulmonar mais frequente em DF foi a STA, com prevalência de 64,2% em crianças e
58,9% em adultos. Os resultados
estão de acordo com a literatura,
que relata a STA como o distúrbio
pulmonar mais prevalente na DF9,
com maior incidência nas crianças. A taxa de mortalidade entre
pacientes adultos é maior, conforme apresentado no trabalho de Jain
et al.9 e Maître et al.10 semelhante aos resultados deste estudo. As
crianças com STA apresentam febre e tosse e, na radiografia de tórax, não há predileção por nenhum
dos lobos pulmonares. Nos adultos
ocorre dispneia e dor torácica e as

manifestações radiológicas evidencia lesões disseminadas8.
O estudo de Dahoui et al.11 avaliou 90 pacientes com DF, por um
follow-up de quatros anos. Dessa amostra, 85 pacientes foram
submetidos à ecocardiografia e 27
apresentaram HP. A proporção de
pacientes com DF e com diagnóstico de HP encontrado foi superior
do que a taxa de diagnóstico obtida
pela análise dos dados dessa pesquisa (31,8% versus 10,6%, respectivamente)11. Esse último dado
mostra-se de acordo com o estudo
de Gualandro et al.12 e Savale et al.13,
o qual sugere que a HP apresente
prevalência estimada entre 10% e
30%, sendo causa significativa de
morte em adultos e associada à
morte súbita em jovens. Já o artigo de Gordeuk et al.7 analisou três
estudos a partir da triagem de HP
com ecocardiografia e confirmação do diagnóstico com cateterismo
cardíaco direito, os resultados dessa investigação indicam prevalência
mínima de HP em adultos com DF
de 6,0% a 10,4%, taxas inferiores
às encontradas em adultos no presente estudo (20,4%).
O diagnóstico de Asma foi observado em 32,5% crianças, ou
seja, quase o dobro da prevalência encontrada pelo International
Study of Asthma and Allergies in
Childhood na cidade de Belo Horizonte (17,3%) - capital do estado
em que esse estudo foi realizado.
A porcentagem nas outras capitais foi de: Maceió (15,8%), Aracaju (12,7%), São Paulo (13,6%),
Curitiba (13,1%), Belém (29,3%),
Recife (22,5%), sendo a média geral de 17,6% de diagnósticos de
asma, valor inferior ao encontrado
em pacientes com DF desse estudo14. DeBaun et al.8 analisaram três
estudos multicêntricos tipo coorte, que evidenciaram a Asma como
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):31-35
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comorbidade comum em crianças acordo com Farroq et al.5, Vieira et
com DF, ocorrendo em 15-28%. al.19 e Almeida et al.20, a STA é a
Essa pesquisa evidenciou Asma principal causa de morte em paem 32,5% das crianças, dado su- cientes com DF.
perior aos resultados encontrados
em outras coortes. Ozbek et al.15 e CONCLUSÃO
Sen et al.16 relataram que falcêmi- Foi identificada alta prevalência de
cos com Asma apresentaram maior STA com alta morbimortalidade na
incidência de recorrência de STA, o população adulta e infantil, a oximeque ressalta a importância do reco- tria verificada evidenciou valores renhecimento da Asma na DF.
duzidos na amostra estudada.
No presente estudo, a incidência
Estudos multicêntricos, como o
de EP foi de 1,6% entre os adultos. REDS III, contribuem com informaTivnan et al.17, em coorte retrospec- ções relevantes para a comunidade
tiva de duração de 17 anos, analisa- científica e gestores da saúde, proram 245 adultos com DF, entre os piciando o desenvolvimento de políquais 27 receberam o diagnóstico ticas públicas para a atenção integral
de EP. Isso representa uma porcen- em DF.
tagem de 11%, resultado maior do
que o encontrado pelos autores. Em Financiamento
consonância com os dados apresen- O projeto foi financiado pelo Natiotados pela literatura, apenas um nal Heart Blood and Lung Institute
único relato de caso dos últimos 5 - NHLBI, pertencente ao “National
anos foi encontrado na base de da- Institutes of Health – NIH”,os Unidos PubMed referente a presença dos e Vitalant Institute.
de EP em crianças com DF. Mornand et al.18 reportaram o caso de Agradecimentos
um jovem de 17 anos diagnosticado Agradecemos ao NIH, aos pacientes
com EP.
com DF e à SRH pela disponibilidade
A STA foi a principal responsável e fornecimento de dados, os quais
pelos óbitos de pacientes com DF, foram imprescindíveis para a realicom taxa de 34,78%, esse achado zação desse trabalho.
foi semelhante ao encontrado, sendo que 66,7% dos focos primários Contribuição dos autores
de infecção decorreram de STA. De Amanda do Carmo Gusmão: Análise
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RESUMO
INTRODUÇÃO: Os androgênios são a família dos hormônios que inclui a testosterona, seus derivados endógenos
e sintéticos. Esses hormônios também são chamados de esteroides anabolizantes (EA). Muitos os utilizam
de forma indiscriminada e sem um acompanhamento médico.
OBJETIVOS: Demonstrar os principais efeitos adversos dos EA em jovens, com a finalidade de contribuir para
a tomada da melhor decisão perante essa condição na emergência médica.
MÉTODOS: Foi realizada uma revisão da literatura com busca no PubMed e Medline. Utilizaram-se os descritores “Anabolic Steroids AND Emergencies AND Adolescence”, pesquisados no MeSH. Foram pesquisados
artigos que configuraram revisões de literatura que estavam nos idiomas inglês, espanhol e português e que
foram publicados entre 2005 e 2020.
RESULTADOS: CARDIOVASCULAR: Mudanças imprevisíveis podem ocorrer no perfil lipídico, entre elas, a
diminuição do HDL de 39-70% (média de 52%) e a elevação do LDL de 11-100% (média de 36%). HEPÁTICO:
Ocorre aumento transitório e reversível dos testes de função hepática associado a usuários de EA. RENAL: A
elevação da creatinina e a diminuição da taxa de filtração glomerular ocorrem como resultado da rabdomiólise
resultante de treinos intensos dos usuários. REPRODUTIVO/ENDÓCRINO: Nos homens, leva a um hipogonadismo hipogonadotrópico resultante da supressão do LH e FSH mediado por um feedback negativo do eixo
hipotalâmico-pituitário-testicular (HPT). PSIQUIÁTRICO: Vários tipos de estudos já demonstraram associação
entre uso de EA e comportamento agressivo com alteração de humor. Conclusões: É notório que usuários
jovens de EA apresentam alto risco para a ocorrência de eventos cardiovasculares.
PALAVRAS-CHAVE: Esteroides. Anabolizantes. Emergências.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Androgens are the family of hormones that includes testosterone, its endogenous and synthetic derivatives. These hormones are also called anabolic steroids (AEs). Many use them indiscriminately
and without medical supervision;
OBJECTIVES: To demonstrate the main adverse effects of AE in young people, in order to contribute to making
the best decision in the face of this condition in the medical emergency;
METHODS: A literature review was carried out by searching PubMed and MEDLINE. The descriptors “Anabolic
Steroids AND Emergencies AND Adolescence”, used in the MeSH, were used. We searched for articles that
configured literature reviews that were in English, Spanish and Portuguese and that were published between
2005 and 2020;
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RESULTS: CARDIOVASCULAR: Unpredictable changes can occur in the lipid profile. Among them: a decrease
in HDL of 39-70% (average of 52%) and an increase in LDL of 11-100% (average of 36%). HEPATIC: There is
a transient and reversible increase in liver function tests associated with AS users. KIDNEY: The increase in
creatinine and the decrease in the glomerular filtration rate occurs as a result of rhabdomyolysis resulting from
intense training of users. REPRODUCTIVE / ENDOCRINE: In men, this leads to hypogonadotropic hypogonadism
resulting from suppression of LH and FSH mediated by negative feedback from the hypothalamic-pituitary-testicular axis (HPT). PSYCHIATRIC: Several types of studies have already shown an association between
the use of AS and aggressive behavior with mood changes; Conclusions: It is well known that young AE users
are at high risk for the occurrence of cardiovascular events.
KEY WORDS: Steroids. Anabolic Agents. Emergency Medicine
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INTRODUÇÃO
Os androgênios são a família dos
hormônios que inclui a testosterona, seus derivados endógenos e
sintéticos. Esses hormônios também são chamados de esteroides
anabolizantes (EA).1 Seu uso ocorre em diversas faixas etárias, seja
para fins terapêuticos ou para fins
esportivos, sendo que, nos Estados
Unidos da América (EUA), é estimado em mais de 1-3 milhões de pessoas que fazem uso Muitas vezes,
esse uso ocorre sem controle das
dosagens e regulado com base no
conhecimento empírico do usuário.2
O desejo pela melhor performance esportiva e a procura por um corpo musculoso cresceram de forma
significativa nos últimos 20 anos.
Dessa forma, a procura e o uso de
EA pelos jovens também aumentou.
Contudo, muitos os utilizam de forma indiscriminada e sem um acompanhamento médico.2
Relatos recentes sugerem que de
4% a 12% dos estudantes do ensino
médio já tenham administrado EA
em algum momento de suas vidas.2
Já se sabe que é a segunda substância mais usada para performance esportiva em adolescentes entre
12-17 anos, atrás somente da creatina (31-57%).2 Sabe-se que 23,7%
dos atletas de musculação com menos de 20 anos usam EA, principalmente a oximetolona.3 Além disso,
foi evidenciado que grande parte
dos usuários também abusa de outras drogas2, como tabaco, opiáceos,
cannabis, álcool e ecstasy.3
É cada vez mais reconhecido que
o uso de EA pode levar a uma síndrome de dependência psicológica
e fisiológica. Essa dependência afeta
cerca de 30% dos usuários e, de fato,
representa a classe menos estudada
na dependência de drogas ilícitas.1
Porém, publicações acerca dos
EA são muito escassas na literatura
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médica de emergência,2 o que dificulta uma abordagem precisa e
científica.
Dessa forma, o presente artigo
objetiva demonstrar os principais
efeitos adversos dos EA em jovens,
com a finalidade de contribuir para
a tomada da melhor decisão perante essa condição na emergência
médica.
Não existe conflito de interesses
neste trabalho.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo de caráter exploratório, baseado no método de revisão de literatura com exposição de
evidências. Foi realizada uma revisão
da literatura com busca no PubMed
e no Medline. Utilizaram-se os descritores combinados com o operador booleano AND: “Anabolic Steroids
AND Emergencies AND Adolescence”,
pesquisados no MeSH. Foram pesquisados artigos que configuraram
revisões de literatura nos idiomas
inglês, espanhol e português e que
foram publicados entre 2005 e 2020.
Todos os artigos tiveram seus resumos lidos e foram selecionados,
usando como critérios de inclusão,
os que abordavam os efeitos adversos dos EA no sistema cardiovascular, no fígado, nos rins, no sistema
reprodutivo/endócrino e seus efeitos psiquiátricos. Foram selecionando apenas os estudos de maior
relevância. Foram excluídos artigos
duplicados ou não disponíveis para
acesso e os que não contemplavam
a temática proposta neste trabalho.

RESULTADOS
A revisão literária foi concluída no dia
9 de junho de 2020. Um total de oito
artigos foi identificado. Após a leitura
criteriosa dos resumos e aplicação
dos critérios de inclusão e exclusão,
restringiu-se para um total de três.
As obras excluídas não atendiam

adequadamente à temática proposta para o presente trabalho.

DISCUSSÃO

Cardiovascular
Mudanças imprevisíveis podem ocorrer no perfil lipídico, entre elas, a diminuição do HDL de 39-70% (média
de 52%) e a elevação do LDL de 11100% (média de 36%). A morbimortalidade no longo prazo associada a
esse efeito adverso ainda é incerta.1,2
Esse perfil lipídico é reconhecido
como um importante fator de risco
para doença arterial coronariana, o
que leva à especulação de que os EA
promovam um quadro aterosclerótico prematuro.1
No entanto, um estudo com 14
fisiculturistas profissionais demonstrou uma associação entre calcificação arterial coronariana e o uso
prolongado de EA.1
O aumento da pressão arterial
em decorrência do aumento do volume sanguíneo também já foi relatado
na literatura, assim como o aumento da frequência cardíaca. Isso pode
contribuir para uma cardiomegalia
e suas implicações sistêmicas.2 Em
uma pesquisa com usuários de EA,
constatou-se que mais da metade
dos participantes apresentavam frações de ejeção abaixo de 55% do limite usual da normalidade.1

Hepático
Estudos demonstram aumento transitório e reversível dos testes de função hepática associado a usuários
de EA. Essa reversibilidade é a razão pela qual atletas “ciclam” essas drogas. Muitas vezes icterícia e
disfunção hepática são comuns nos
que usam doses suprafisiológicas por
mais de dois meses. Morte por hepatotoxicidade é raro.2 Porém, muitas
vezes o aumento do nível das transaminases é devido a uma rabdomiólise subjacente a treinos intensos,
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):36-38
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visto que não existe uma diferença
significativa da gama glutamil transferase (GGT) entre não usuários e
usuários de EA nesses casos.1
Drogas de administração via oral,
como o C-17 alquilados, são mais
associadas com toxicidade hepática. Não alquilados, assim como
testosterona e nandrolona, usualmente não acarretam injúrias hepáticas. Por outro lado, carcinoma
hepatocelular foi associado em casos de uso de elevadas doses de EA
por longos períodos ou em casos de
pacientes usuários com fatores de
risco.2

Renal
A elevação da creatinina e a diminuição da taxa de filtração glomerular ocorre como resultado da
rabdomiólise resultante de treinos
intensos dos usuários. Porém, a progressão para uma doença renal ainda é incerta. No entanto, relatos já
descreveram dez casos de glomeruloesclerose focal e segmentar em
usuários crônicos.1

Reprodutivo/endócrino
Nos homens, leva a um hipogonadismo hipogonadotrópico resultante da
supressão do LH e FSH mediado por
um feedback negativo do eixo hipotalâmico-pituitário-testicular (HPT).
Devido a isso, ocorre uma diminuição da produção e da qualidade de
espermatozoides, atrofia testicular
e alteração na libido. Dessa forma,
doses altas de EA promovem oligoespermia e infertilidade. A normalização desse quadro ocorre em
torno de um ano após cessar seu
uso2, sendo que períodos breves de
administração (6-10 semanas) raramente prolongam a supressão desse eixo. Contudo, longos períodos de
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uso podem suprimi-lo por meses e,
às vezes, por mais de um ano.1
Após a normalização do eixo HPT,
o hipogonadismo primário pode persistir como resultado do efeito direto
dos EA nos testículos. Esse quadro
parece produzir poucos sintomas depressivos na maioria dos homens, no
entanto, depressão grave pode ocorrer em alguns casos. Seu manejo
existe e é tratado satisfatoriamente
com gonadotrofina coriônica humana, clomifeno ou pela combinação
desses agentes. Vale ressaltar que
essas medidas nem sempre são
bem-sucedidas.1
A feminização em homens pode
ocorrer por meio da conversão da
testosterona em metabólitos do estrogênio (aromatização). O aumento do estrogênio sérico pode resultar
em ginecomastia e aumento do tom
da voz.2
Em mulheres, esse uso pode
acarretar hirsutismo, acne, diminuição da menstruação ou amenorreia,
hipertrofia do clitóris, diminuição da
massa mamária, aumento do apetite e calvície masculina. Mesmo após
cessar o uso, esses efeitos são por
vezes irreversíveis.2

Psiquiátrico
Vários tipos de estudos já demonstraram associação entre uso de EA
e comportamento agressivo com alteração de humor.1,2 Da mesma forma, várias evidências demonstram
que a administração crônica de EA
influencia uma variedade de sistemas de neurotransmissores monoaminérgicos e peptidérgicos que
estão envolvidos na modulação do
comportamento. Inclusive, relatos
sugerem associação desse uso com
crimes violentos, entre eles, ataques
terroristas.1 Doses menores que 300

mg/wk são suficientes para diminuir
o risco psiquiátrico.2
A evolução de pacientes com
transtornos de humor e comportamento com uso concomitante de EA
ainda não é bem conhecida, devido à
escassez de estudos com múltiplas
drogas, grandes doses e diferentes
populações.2

CONCLUSÃO
É notório que usuários jovens de EA
apresentam alto risco para a ocorrência de eventos cardiovasculares
devido às alterações dos perfis lipídicos. O médico emergencista também deve levar em consideração as
grandes chances de esses pacientes
apresentarem injúrias hepáticas e renais, transtornos de humor e comportamento, além de estar atento à
supressão do eixo HPT, hipogonadismo primário, depressão e dependência química.
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RESUMO
A COVID-19 é uma doença infecciosa viral que acomete a função pulmonar, com marcante inflamação local
e sistêmica. A resposta imune ao vírus ocorre após ativação dos macrófagos pulmonares e células dendríticas, que desencadeiam uma tempestade de citocinas e produção de anticorpos anti-Sars-Cov2. Contudo,
os anticorpos também causam dano pulmonar e consequente hipóxia grave. Os protocolos terapêuticos
para pacientes com COVID-19 vêm sofrendo modificações e, atualmente, incluem imunomoduladores como
corticoides, imunoglobulinas e anticorpos monoclonais. O objetivo do presente estudo foi descrever as diferentes modalidades de terapias imunomoduladoras utilizadas em pacientes com COVID-19. Os estudos e a
experiência clínica têm mostrado que a imunossupressão é capaz de inibir a tempestade de citocinas e os
danos pulmonares causados pela resposta imune, e a terapia com o tocilizumab surge como uma alternativa
eficaz para pacientes com doença avançada. Mais estudos e experiência clínica são necessários para elencar
o tocilizumab e outros monoclonais como drogas de primeira linha contra o vírus.
PALAVRAS-CHAVE: Citocinas. COVID-19. Imunoterapia. Imunomoduladores.

ABSTRACT

Data de submissão: 19-Set-2020
Data de aceite: 01-Out-2020
autor para correspondência

Allana Bandeira Carrilho
allanabandeira@hotmail.com

COVID-19 is a viral infectious disease that affects lung function, leading to local and systemic inflammation.
The immune response to the virus occurs after activation of the pulmonary macrophages and dendritic cells,
which trigger a cytokine storm and production of anti-SARS-Cov2 antibodies. However, antibodies also cause
lung damage and, resulting in severe hypoxia. Therapeutic protocols for patients with COVID-19 have undergone
modifications and currently include immunomodulators such as corticosteroids, immunoglobulins and monoclonal antibodies. The aim of the present study was to describe the different modalities of immunomodulatory
therapies used in patients with COVID-19. Clinical experiences have shown that immunosuppression is able
to inhibit the cytokine storm and lung damage caused by the immune response, and therapy with tocilizumab
has emerged as an effective alternative for patients with advanced disease. Further studies are needed to
show real applicability of tocilizumab and and other monoclonal drugs as first-line drugs against this virus.
KEYWORDS: COVID-19, Cytokines. Immunotherapy. Immunomodulators.

INTRODUÇÃO
A doença do coronavírus 2019 (COVID-19), causada pelo vírus Sars-Cov-2, foi descoberta em Wuhan,
na China, em dezembro de 2019.
Desde então, espalhou-se rapidamente, evoluindo a uma pandemia
com alta letalidade. Segundo a OMS,
em meados do mês de julho de 2020,
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havia aproximadamente 14,5 milhões de infectados e 600 mil óbitos
no mundo, resultantes dessa infecção viral.1-3
A disseminação acelerada da COVID-19 ocorreu gradualmente devido à forma de transmissão pelos
infectados, por contato direto com

gotículas e aerossóis espalhados no
ambiente. Clinicamente, a doença é
caracterizada por febre, tosse, dispneia, mialgia e fadiga, porém essas
manifestações clínicas podem evoluir a complicações graves e letais.
A maioria dos casos graves da doença é caracterizada pela síndrome
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):39-42
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do desconforto respiratório agudo
(SDRA) e está correlacionada com o
aumento de citocinas no organismo,
principal complicação, que exige internação em unidade de terapia intensiva (UTI).2,4
A invasão viral desencadeia a
hiperativação da resposta imune e
resulta em uma reação inflamatória excessiva, pela exacerbação na
liberação de citocinas pró-inflamatórias, denominada tempestade de
citocinas, que se intensifica de acordo com o aumento da gravidade da
doença. O aumento dos níveis circulantes dessas citocinas, sendo a IL6, a IL-1 e a TNF-α as mais comuns,
induz o influxo das células imunes
que danifica a barreira vascular, resultando na falha de vários órgãos e,
por fim, levando à morte.5,6 De acordo com vários estudos, uma intervenção terapêutica precoce a fim de
minimizar a tempestade de citocinas
reduziria consideravelmente os casos graves e, consequentemente, a
mortalidade por COVID-19.

PERSPECTIVAS DA RESPOSTA IMUNE
E A TEMPESTADE DE CITOCINAS
O sistema imune conduz as respostas imune inata e adaptativa para
conter a infecção no organismo, destruindo os microrganismos invasores
através das células de defesa, permitindo, assim, que o hospedeiro sobreviva à infecção. Na COVID-19, a
tempestade de citocinas é resultante dessa resposta imune não controlada, aumentando a ativação de
células imunes, como linfócitos e
macrófagos, que liberam citocinas
em quantidades exacerbadas.5,7
Também chamada de hiperinflamação, essa intensificação da
resposta imunológica em razão do
aumento de mediadores pró-inflamatórios leva a danos pulmonares
por danificar a barreira microvascular
dos alvéolos pulmonares, causando
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):39-42

edema e lesionando o parênquima
pulmonar. Isso se manifesta com
o agravamento inesperado dos sintomas, como a dispneia, notada na
mudança do estado clínico moderado ao grave; consequentemente, o
aumento das citocinas torna-se um
marcador da gravidade da doença.8
Diversos estudos que analisaram
pacientes apontam que os indivíduos com a forma grave da doença
apresentavam concentrações plasmáticas aumentadas de citocinas
pró-inflamatórias, principalmente a
interleucina 6: quanto mais severas
as condições dos pacientes, maiores eram seus níveis no sangue. O
aumento da IL-6 provavelmente
acelera a progressão da resposta
inflamatória sistêmica, causando
uma febre persistente, característica
marcante dessa tempestade, muito
observada nos casos de COVID-19.9,10
Em altos níveis, essa interleucina 6 inibe a iniciação da resposta
imune através das células T e células dendríticas, que pode resultar
na lesão do tecido pulmonar, sendo
essa uma manifestação clínica muito observada em pacientes com Sars,

assim como as altas concentrações
da IL-6 no sangue.11 Além disso, a
IL-6 é um forte indutor da proteína C
reativa, também observada nos exames laboratoriais dos infectados por
COVID-19.12
Em um estudo realizado com 171
pacientes, observou-se que os níveis
de IL-6 aumentavam com agravamento da doença, e eram maiores
nos pacientes que evoluíram a óbito. Portanto, os níveis elevados dessa interleucina são responsáveis por
complicações letais de COVID-19,
visto que estão correlacionados com
a mortalidade.9

IMUNOMODULAÇÃO TERAPÊUTICA EM
COVID-19 GRAVE
A interleucina 6 é o principal mediador da tempestade de citocinas
e possui uma elevação significativa
em pacientes com COVID-19, além
de ser correlacionada diretamente
com a sua gravidade, podendo ser
usada como marcador da doença e
para prever o prognóstico.6
A indicação de anticorpo antirreceptor de IL-6 é relatada em vários
estudos, que apoiam a sua eficácia

FIGURA 1. TERAPIA IMUNOMODULADORA PARTICIPA NA INIBIÇÃO DA TEMPESTADE
DE CITOCINAS, DESENCADEADA PELO SARS-COV-2.

40

CARRILHO, A.B. E LEITE, L.A.C.

TABELA 1. IMUNOMODULADORES COM PERSPECTIVA TERAPÊUTICA NA COVID-19
GRAVE.
DROGA

AÇÃO
IMUNOMODULADORA

POTECIAL USO EM COVID-19

Tocilizumab

Antagonista do receptor de
IL-6, principal interleucina na
tempestade de citocinas em
COVID-19 grave.

Reduz as citocinas circulantes e evita
o desenvolvimento de lesão no tecido
pulmonar, havendo melhora das
anormalidades na tomografia computadorizada.

Rituximabe

Anticorpo anti-CD20, proteína
presente na parede dos
linfócitos B.

Reduz a tempestade de citocinas
com a destruição dos linfócitos B, que
resulta na redução da expressão de
linfócitos T.

Anakinra

Antagonista do receptor da
interleucina 1 recombinante.

Suprime a hiperinflamação relacionada à COVID-19 e melhora a função
respiratória.

Corticoides sistêmi- Imunossupressores que inicos (dexametasona, bem linfócitos e macrófagos.
hidrocortisona e
metilprednisolona)

Atuam reduzindo a resposta inflamatória ao inibir macrófagos, inclusive
alveolares, tornando-o benéfico na
função respiratória.

na prevenção ou tratamento da tempestade de citocinas induzidas pelo
Sars-Cov-2.13 Os fármacos tocilizumab, sarilumab e siltuximab são
antagonistas da IL-6, que podem ser
eficazes na redução da hiperinflamação, visto que o bloqueio dessa interleucina reduziria potencialmente a
resposta imune prejudicial causada
pelo vírus, por inibir a transdução de
sinais que desempenham um papel
pró-inflamatório.14
A utilização do tocilizumab (TCZ)
reduz a necessidade de internação
em UTI e a mortalidade, já que após
o uso desse bloqueador de IL-6, os
achados laboratoriais normalizam e
as lesões pulmonares observadas
em tomografia computadorizada
regridem de maneira significativa,
melhorando a função respiratória
e reduzindo a oxigenoterapia. Essa

evidência corrobora que há benefícios em sua aplicação nas infecções
por COVID-19, com um impacto positivo em termos de sobrevida e prognóstico favorável.15-17
Recentemente, o TCZ foi recomendado para uso em pacientes
graves, com lesões extensas nos
pulmões e com níveis elevados de
IL-6, no protocolo de diagnóstico
e tratamento emitido pela Comissão Nacional de Saúde da China.18
Esse anticorpo monoclonal específico induz a melhora imediata da
hipoxemia, febre, linfopenia, PCR e
infiltração pulmonar nos pacientes
tratados, sem eventos adversos graves ou mortes com o tratamento.4,11,19
Outros imunomoduladores monoclonais anti-IL-6 continuam sendo testados para obtenção de melhores
evidências científicas.

CONCLUSÃO
A resposta inflamatória excessiva com liberação de citocinas pró-inflamatórias gera uma resposta
celular e produção de anticorpos
contra o Sars-Cov-2 e dano imune
ao pulmão, com rápida evolução
para formas mais graves da COVID-19 e necessidade imediata de
intervenção. Os imunomoduladores
tornaram-se o tratamento mais eficaz em pacientes graves com Covid,
melhorando a condição clínica dos
pacientes graves devido à supressão do sistema imune. Com isso,
tornou-se necessária a associação
de um fármaco imunossupressor
associado a inibidores de citocinas
como os anticorpos monoclonais,
capazes de inibir de forma específica o status hiperinflamatório visto
em pacientes graves com COVID-19.
O tocilizumab é a principal droga-alvo capaz de inibir a tempestade
de citocinas em pacientes graves,
sendo um tratamento elegível para
a COVID-19.
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RESUMO
OBJETIVOS: Avaliar a correlação entre fatores dietéticos e acne em adolescentes e adultos por meio de uma
revisão da literatura.
MÉTODOS: Levantamento bibliográfico a partir das bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online (MEDLINE); LILACS e SciELO, incluindo os descritores “Acne Vulgaris”, “Diet” e “Life Style”. Foram
encontrados cinquenta e três artigos sendo vinte e dois estudos selecionados, com restrição de idade - entre
treze e vinte e quatro anos - e de tempo - a partir de 2005.
RESULTADOS: Alguns estudos demonstraram prevalência de acne em 25% dos adolescentes com alta ingestão
de produtos lácteos integrais e oposto a isso alguns demonstraram uma associação ligeiramente mais forte
com o leite desnatado devido a hormônios e outras moléculas bioativas. A relação da ingestão de Whey Protein
com acne ainda precisa de mais investigações. A deficiência em vitamina D também foi associada ao aumento
da incidência da acne, apresentando oddis ratio aumentado quando o paciente também apresentava anticorpo
antitransglutaminase reagente. Estudos genéticos propuseram associação de acne vulgaris com diferentes
polimorfismos genéticos e genótipos. Estudos com parâmetros limitados de avaliação observaram que dietas veganas estão associadas a redução da incidência de acne, pela atenuação da sinalização de mTORC1.
CONCLUSÃO: A maioria dos estudos incluídos e avaliados na revisão sugerem associação da dieta com a acne.
No entanto, a relação com Whey protein, vegetais, peixes e dieta vegana ainda precisa ser mais investigada,
devido a existência de vários parâmetros.
PALAVRAS-CHAVE: Acne vulgar. Dieta. Estilo de vida. Revisão
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BACKGROUND: To evaluate the correlation between dietary factors and acne in adolescents and adults through
a literature review.
METHODS: Bibliographic survey from the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE)
databases; LILACS and SciELO, including the descriptors “Acne Vulgaris”, “Diet” and “Life Style”. Fifty-three
articles were found, of which twenty two were selected studies, with age restriction - between thirteen and
twenty-four years - and time - as of 2005.
RESULTS: Some studies have shown acne prevalence in 25% of adolescents with a high intake of whole
milk products and in contrast to this some have shown a slightly stronger association with skim milk due to
hormones and other bioactive molecules. The relationship between the intake of Whey Protein and acne still
needs further investigation. Vitamin D deficiency was also associated with an increased incidence of acne,
with an increased oddis ratio when the patient also had reactive anti-transglutaminase antibody. Genetic
studies have proposed the association of acne vulgaris with different genetic polymorphisms and genotypes.
Studies with limited evaluation parameters have observed that vegan diets are associated with a reduction
in the incidence of acne, due to the attenuation of mTORC1 signaling.
CONCLUSION: Most studies included and taken in the review of the diet’s association with acne. However,
the relationship with Whey protein, vegetables, fish and vegan diet still needs to be further investigated, due
to the existence of several parameters.
KEYWORDS: Acne vulgaris. Diet. Life style. Review.
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INTRODUÇÃO
A acne vulgar é classificada como a
8ª doença mais comum em todo o
mundo, com uma prevalência estimada de 9,4%, afetando, predominantemente adolescentes e adultos
jovens1. A prevalência é maior entre os adolescentes e diminui com
a idade, apesar de um número significativo de adultos, principalmente mulheres, apresentarem acne1,2.
Ocorre em aproximadamente 80%
dos indivíduos entre os 11 e 24 anos,
em 5%, até os 35 anos, e em 3%, dos
35 aos 44 anos de idade2.
Consiste em uma inflamação da
glândula pilosebácea com hiperdesenvolvimento da glândula e do seu
ducto, por meio de uma patogênese multifatorial2. Entretanto, para
o desenvolvimento da acne, estão
envolvidos, principalmente, quatro
fatores: o aumento da produção de
sebo pelas glândulas sebáceas, a
colonização bacteriana do folículo,
principalmente por Cutibacterium
acnes, a hiperqueratinização folicular, e a liberação de mediadores da
inflamação no folículo e na derme
adjacente2,3.
O quadro clínico é variável, mas
acomete, principalmente face,
tronco e dorso, podendo apresentar lesões não inflamatórias ou inflamatórias. O tipo não-inflamatório
se apresenta como comedões fechados e abertos, já o tipo inflamatório,
como pápulas, pústulas e nódulos.
Diante disso, o tratamento visa a resolução precoce, para evitar cicatrizes e, assim, o impacto psicossocial,
que influencia de forma significativa
as relações pessoais e profissionais4.
Ao longo dos anos, houve um
aumento no número de estudos que
buscam evidências sobre a relação
entre a ingestão de certos alimentos
com a acne. Nesse contexto, várias
pesquisas foram feitas a respeito
da influência de alimentos como os
REV ASSOC MED BRAS DR JR. 2020;1(11):43-47

laticínios, ômega 3, prebióticos, vitamina D e proteína isolada na acne2.

MÉTODOS
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com levantamento
bibliográfico realizado a partir da
análise de artigos publicados nas
bases de dados Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE); LILACS e SciELO. Foram incluídos trabalhos na língua
inglesa, portuguesa e espanhola
que apresentavam combinações dos
seguintes descritores: “Acne Vulgaris”, “Diet” e “Life Style” nas modalidades revisão sistemática, revisão
não-sistemática, estudo de coorte,
caso-controle, ensaio clínico e diretriz. Foram encontrados cinquenta
e três artigos sendo vinte e dois estudos selecionados. Houve restrição
de idade - entre treze e vinte e quatro anos - e de tempo - a partir de
2005. Foram incluídos na revisão os
estudos citados nos artigos selecionados que apresentavam concordância com a temática e os critérios de
inclusão, tais como classificação de
gravidade da acne, idade e tempo de
estudo. Os quatro autores foram responsáveis por selecionar os estudos
por meio de protocolo padronizado
estabelecido em consenso antes do
início das buscas nas bases de dados,
visando melhor qualidade e redução
de possíveis vieses.

RESULTADOS
A pesquisa nas bases de dados resultou em cinquenta e três artigos.
Diante disso foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão que
foram: idade entre treze e vinte e
quatro anos, tempo de publicação
do estudo a partir de 2005, tipo de
estudo e qualidade dos dados fornecidos. Após análise criteriosa foram
selecionados dezessete artigos, que
estão relacionados na Tabela 1.

DISCUSSÃO

Influência dos laticínios
Estudos randomizados demonstraram uma associação positiva entre
a acne e o consumo total de leite (RP
1,22, IC 95%: 1,03-1,44; p = 0,002),
sendo, inclusive, relacionado a qualquer tipo de laticínio, leite desnatado
ou leite integral5. No entanto, uma
nova tendência é vista em que há
uma associação ligeiramente mais
forte ao leite desnatado (OR 2,20, IC
95%:1,18-4,1), em comparação ao
integral (RP 1,19, IC 95%: 1,06-1,32;
p < 0,001), sugeriram que o efeito
acnegênico dos laticínios não seja
causado pelo teor de gordura do leite, mas sim pela presença de hormônios, de fatores que influenciam
hormônios endógenos e de moléculas bioativas contidas no leite6,9.
Entretanto, uma barreira observada nos estudos é a dificuldade em
se obter um grupo heterogêneo, em
sexo e em idade, para melhor definir
os impactos do consumo de laticínios no aparecimento de acne, assim como frequência do consumo e
até onde a genética influência nesses resultados. Observou-se, no entanto, que o consumo de leite mais
do que uma vez por semana aumentou o risco de ocorrência de acne em
quatro vezes (OR=3,99, IC 95%=1,3911,43) e que o consumo de mais de
dois copos por dia de laticínios está
associado ao aparecimento de acne
moderada a grave2.

Influência da carga glicêmica
Outra influência associada ao surgimento da acne é a carga glicêmica
dietética. Resultados sugerem que
quanto maior a carga glicêmica da
dieta, maior o risco para acne. No
estudo Ismail (2012), com 44 indivíduos com acne e 44 indivíduos sem
acne, a carga glicêmica dietética foi
significativamente maior nos casos que nos controles (p = 0,001).
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TABELA 1. RELAÇÃO ENTRE ACNE E DIETA NOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO DA LITERATURA.
Autores

Ano

Principais achados

Adebamowo et al.5

2005

Associação positiva entre acne e o consumo total de leite (RP 1,22, IC 95%: 1,03-1,44; p=0,002) e leite
desnatado (RP 1,44, IC 95%: 1,21-1,72; p=0,003). Outros alimentos, como bebida láctea instantânea,
sorvete, queijo cottage e cream cheese, também foram associados positivamente com a acne.

Adebamowo et al.6

2006

Associação positiva entre acne e consumo total de leite (RP 1,20, IC 95%: 1,09-1,31; p<0,001), consumo de leite integral (RP 1,19, IC 95%: 1,06- 1,32; p<0,001) e consumo de leite desnatado (RP 1,19, IC
95%: 1,08-1,31; p<0,001). Maior consumo de leite foi associado com maior prevalência de acne. Não
encontrou associação com a gordura do leite, sugerindo que o teor de gordura do leite não
é importante na comedogenicidade.

Smith et al.7

2007

Após 12 semanas, os indivíduos que receberam dieta com baixa carga glicêmica tiveram diminuição
significativa no número total de lesões comparados
aos do grupo controle.

Smith et al.8

2007

Os achados sugerem que dietas com alto índice glicêmico podem aumentar a atividade biológica de
hormônios sexuais e fatores de crescimento, agravando os fatores envolvidos no desenvolvimento da
acne.

Adebamowo et al.9

2008

Associação positiva entre o consumo de leite desnatado e acne (RP 1,19, IC 95%: 1,01-1,40; p=0,02).
Sugere que o leite desnatado contém hormônios ou fatores que influenciam hormônios endógenos.

Melnik BC10

2011

A acne, uma doença epidêmica da pele em países com nutrição ocidental, é promovida pelo aumento
do consumo de alimentos insulinotrópicos, especialmente leite, produtos lácteos e altas cargas de
carboidratos com alto IG.

Melnik BC11

2012

A acne epidêmica das sociedades ocidentalizadas deve ser considerada como um modelo de doença
visível da sinalização exagerada de mTORC1 promovida pela dieta ocidental.

Silverberg12

2012

A proteína do soro pode ser a fração dos laticínios que promove a formação de acne. Estudos maiores
são necessários para determinar o mecanismo da comedogênese.

Simonart13

2012

Os resultados estão de acordo com os dados bioquímicos e epidemiológicos que sustentam os efeitos
do leite e produtos lácteos como intensificadores da sinalização do fator de crescimento 1 insulina/semelhante à insulina e do agravamento da acne.

Skroza et al.14

2012

A dieta mediterrânea mostrou ser fator de proteção na patogênese da acne (OR 0,22, IC 95%: 0,080,64; p=0,002). História familiar de hipercolesterolemia, diabetes e hipertensão foi significativamente
associada como fator de risco para acne.

Lee, Choi, Sohn, Seok-Jong, Kim15

2013

Associações entre a deficiência de vitamina D e acne, pela expressão de biomarcadores inflamatórios
ser influenciada pelo tratamento com vitamina D.

Scipioni, Monteiro, Soldateli2

2015

Apesar de achados positivos em dois estudos em relação ao consumo de peixe e da dieta mediterrânea
com a acne, acredita-se que sejam necessários mais estudos investigando tais associações, utilizando-se metodologias de intervenção controladas.

Fabbrocini G et al.16

2016

Revela a importância da dieta e da resistência à insulina na patogênese da acne, e destaca o possível
uso da metformina e da dieta como terapia adjuvante para pacientes do sexo masculino com acne.

Norstedt, Lindberg17

2016

A questão da dieta como tratamento para acne não pode ser respondida com os estudos revisados
neste artigo; mais pesquisas são necessárias.

Ulvestad, Bjertness,
Dalgard, Halvorsen18

2017

Apoiam uma hipótese que sugere que o consumo de laticínios pode ser um fator que contribui para a
acne. O estudo é baseado em testes de múltiplas hipóteses e as limitações metodológicas devem ser
consideradas na interpretação dos resultados.

Stewart TJ, Bazergy C.19

2018

Associações significativas entre a deficiência de vitamina D (<50 nmol/L) e/ou nível de anticorpo transglutaminase positivo (>4,0 U/mL) e um diagnóstico de acne vulgar.

Ibrahim et al.20

2019

O efeito desencadeante ou exacerbante da dieta sobre a acne pode estar relacionado ao polimorfismo
do gene IL-1A.

Corroborando com o resultado, o
estudo Jung (2010), determinou
achados que sugerem que uma dieta com alta carga glicêmica, rica em
laticínios e gorduras pode ter papel
importante no desenvolvimento da
acne.

Deficiência de vitamina D e absorção
intestinal
Além disso, o surgimento da acne
foi associado a deficiência em
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vitamina D, que apresentou oddis ratio aumentado (p < 0.0005), quando o
paciente também apresentava anticorpo antitransglutaminase reagente - achado em pacientes celíacos19.
Essa associação pode ser explicada
pela baixa absorção intestinal dos
portadores desse anticorpo. A molécula de vitamina D é capaz de reduzir
inflamação por meio da redução da
expressão de marcadores inflamatórios, tais como IL-6, IL-8 e MMP-9,

sendo, portanto, importante para o
combate a qualquer inflamação, incluindo a acne8,10.

Associação com proteína do soro do
leite
Os concentrados de proteína de soro
são suplementos nutricionais muito
populares entre os atletas que são
muitas vezes associados ao desencadeamento e à piora da acne16. No
entanto, apesar da existência de
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alguns dados literatura médica sugerindo que a suplementação pode
induzir ou agravar a acne, é visto
que mais estudos prospectivos são
necessários para determinar a incidência de acne e o possível papel
dos suplementos dietéticos em fisiculturistas16,20. A associação mais
apresentada pelos estudos que buscam relacionar hábitos alimentares
que possam provocar acne é a dieta
rica em alimentos de origem animal
e açúcar, visto que uma dieta com
menor ingestão de leite e menor teor
glicêmico mostrou melhor resultado
na redução da acne12,13.

Influência genética
Estudos genéticos propuseram associação de acne vulgaris com diferentes polimorfismos genéticos
e genótipos. Ibrahim et al.20 sugeriram pela primeira vez a relação
do polimorfismo IL-1A (889C/T) e
a suscetibilidade de certos pacientes com acne vulgar a dieta. Isso
foi proposto por meio de um estudo da relação entre genótipos do
polimorfismo do gene IL-1A (889)
e fatores de risco para acne. Entre os casos estudados, diferentes

características clínicas não revelaram achados significativos, exceto a dieta. Dentre os 47 pacientes
que referiram dieta como fator de
risco para agravamento da acne, a
maioria (62,5%) apresentavam o
genótipo TT20. Alguns estudos com
parâmetros limitados de avaliação
observaram que dietas veganas estão associadas a redução da incidência de acne, pela atenuação da
sinalização de mTORC111. Essa atenuação só é possível aumentando
o consumo de vegetais e frutas,
que os principais componentes das
dietas veganas ou paleolíticas. Entretanto, também abordam a dificuldade e a necessidade de mais
investigações, visto a existência de
subtipos de dietas veganas19.

com peixes, ainda são necessárias
maiores investigações para definir a
influência e os efeitos de uma alimentação com Whey protein, vegetais e peixes, pelo grande número
de variáveis, além de estudos para
a melhora dos parâmetros para
investigar.
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