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Editorial
Max Kopti Fakoury1

O Meio Médico

 Antes de adentrar nos modelos de 
anamnese e exame físico, o leitor deve saber de 
aspectos que são vitais ao dia a dia da prática 
médica. Aspectos que não costumam ser 
abordados nos livros.
 Competirá ao estudante de medicina 
e ao médico respeitar o paciente, com seus 
acompanhantes e os membros da equipe de saúde 
e compreender aspectos como hierarquia e morte. 
Ignorar esses aspectos da prática médica significa 
ignorar a própria medicina.
 O paciente é a maior fonte de conhecimento 
do médico e do estudante de medicina e como 
tal deve ser respeitado e jamais julgado. Suas 
confissões devem ser mantidas em segredo e seus 
desejos atendidos na medida do possível. Muitos 
pacientes muito mais que uma medicação e um 
tratamento buscam um apoio, alguem que os 
ouça, que compreenda seus temores e essa é uma 
das funções do médico. Há momentos nos quais 
dispor de seu tempo é a única opção viável, em 
casos de pacientes terminais pode-se ver isso, por 
exemplo.
 A realização de um tratamento passará 
pela conduta de um médico e pela adesão do 
paciente, mas também pelo apoio familiar. A 
família é célula vital no sucesso ou no fracasso do 
tratamento de um paciente. É dever do médico 
tê-la a seu lado. Ela deve compreender, concordar 
e apoiar o tratamento. Isso facilita a adesão ao 
tratamento e a relação médico-paciente. Uma 
família contra a conduta médica e principalmente, 
contra o médico, é um obstáculo imenso, as 

vezes até mesmo superior a doença do paciente. 
A família deve compreender que o objetivo do 
médico é o mesmo do da família, conferir uma 
melhor qualidade de vida ao paciente.
 Além do médico, urna equipe de saúde 
é composta por auxiliares de enfermagem, 
enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos e 
assistentes sociais, dentre outros. Todos tem a 
sua função. Todos desenvolvem um papel no 
tratamento de um doente. Todos devem ser 
respeitados e tratados como iguais. O médico é 
o maior responsável pelo paciente e por isso deve 
responsabilizar-se pelo manejo clnico e cirúrgico 
do paciente. 
 Muitas vezes ignorado, o último aspecto a 
ser abordado é o mais temido: a morte. Visitante 
freqüente do cotidiano médico, ela é esquecida 
e encoberta por muitos. Não sabem como lidar 
com ela e com os sentimentos que ela envolve. 
Nas faculdades e hospitais, essa temática também 
é esquecida.  Por mais preparado e treinado que 
seja o profissional, ele “perderá” um paciente, é 
parte da profissão. Ao contrário do que muitos 
dizem o médico não é onipotente e esse é 
o primeiro aprendizado para o estudante de 
medicina. É natural da vida o nascer e o morrer e 
o médico não pode fazer nada em relação a isso. 
O choque muitas vezes ocorre devido à forma 
como essa morte se dá. Pacientes que estão em 
estado terminal costumam ter a morte mais bem 
aceita. Mais que urna questão médica, a morte é 
uma questão filosófica. Cabe ao médico cumprir 
sua função da melhor forma, dentro de suas 
limitações.
 Por fim, o estudante deve avaliar 
qual espaço de trabalho mais lhe agrada, seja 
consultório, CTI, emergência, sala de cirurgia e 
escolher sua área de atuação.

1Professor Coordenador da Disciplina de Geriatria da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Mestre 
em Neurologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
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Abscesso Epidural após Punção Lombar 
em Paciente Lúpica: Relato de Caso

Natalia Roveroni1, Ana Carolina Carvalheiro de Souza Coelho1, Vitor 
Ribeiro Gomes de Almeida Valviesse2, Bruno Bordallo2, Daniele Maia de 
Jesus Valviesse3, Arthur Fernandes Cortez4

RESUMO
Importância do problema: abscesso epidural é definido como infecção no 
espaço extradural. O diagnóstico pode ser feito através da cultura de material de 
coleção do abscesso e hemocultura. A ressonância nuclear magnética (RNM) é 
o método diagnóstico de escolha, com elevadas sensibilidade e especificidade. 
A tomografia computadorizada (TC) com mielografia é utilizada nos casos 
em que a RNM é negativa. Exibimos neste trabalho o caso de uma paciente 
lúpica imunossuprimida que apresentou quadro de abscesso epidural após 
punção lombar. Apresentava como comorbidades hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), tuberculose disseminada e nefrite lúpica (sem comprometimento da 
função renal). Foi admitida na clínica médica do Hospital Universitário Gaffrée 
e Guinle(HUGG) com quadro de lombalgia e presença de sinais de alarme 
(febre, dor noturna de forte intensidade e perda ponderal). Ao exame físico, 
apresentavasinais de resposta inflamatória sistêmica, sinal de Lasègue positivo, 
com força muscular preservada. Foi tratada empiricamente com meropenem 
e vancomicina. A antibioticoterapia foi suspensa após normalização dos 
marcadores inflamatórios. Três dias após término do tratamento, apresentou 
recidiva da dor com piora da intensidade e refratariedade a opiódes, fraqueza 
de membros inferiores e sinal de Mingazzini positivo. Nova RNM de coluna 
lombossacra mostrou extensão do abscesso em coluna lombar para região sacra. 
Realizou laminectomia descompressiva com drenagem de coleção subjacente, 
porém, evoluiu com coagulação intravascular disseminada, sangramento 
orofaríngeo de grande monta, broncoaspiração e óbito. Comentários: o relato 
mostra complicação de um procedimento considerado como pouco incriminado 
com o abscesso epidural, que é a punção lombar.
Palavras-chave: abscesso epidural, punção lombar, imunodeficiência.

Epidural Abscess after Spinal Puncture in a Lupus Patient: Case Report

ABSTRACT
Problem relevance: epidural abscess is a rare condition defined as infection to 
the extradural space. Diagnosis may be obtained through culture of  the abscess 
sample and blood culture. Magnetic resonance imaging (MRI) is the diagnostic 
method of  choice, which presents high sensitivity and high specificity. CT with 
myelography is used in cases when MRI is negative. In this review, we display 
the case of  an immunosuppressed lupus patient with epidural abscess after 
a spinal puncture procedure. As comorbidities, she exhibited hypertension, 
disseminated tuberculosis, and lupus nephritis (which did not compromise 

________________________________________________________
¹Discente de Medicina da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 
2Residente em Clínica Médica do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. 3Residente 
de Reumatologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 4Docente de Clínica 
Médica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e preceptor da 
Residência Médica.
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Natalia Roveroni
Rua Mariz e Barros, 775
20270-001 - Tijuca/RJ
Brasil
E-mail: nataliaroveroni@hotmail.
com 
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kidney function). She was admitted to the clinic infirmary of  HUGG presenting, 
upon admission, low back pain and alarm signs (fever, intense back pain at 
night time, and weight loss). Physical examination showed signs of  systemic 
inflammatory response syndrome and positive Lasègue sign, with preserved 
muscle strength. She was empirically treated with the antibiotics meropenem and 
vancomycin. Antibiotic therapy was discontinued once the inflammatory markers 
reached normal values. Three days after conclusion of  antibiotic treatment, 
the patient presented severe pain recurrence unresponsive to opiate therapy, 
accompanied by weakness of  lower limbs, and positive Mingazzini’s signal. New 
lumbosacral spine MRI displayed abscess extension from the lumbar spine to the 
sacral region. She underwent decompressive laminectomy followed by drainage 
of  abscess collection. Despite all of  the  above mentioned measurements, she 
developed disseminated intravascular coagulation, extensive oropharyngeal 
bleeding, bronchoaspiration, and death. Comments: this report demonstrates 
a rare complication to a procedure considered innocent, which is the spinal 
puncture.
Keywords: epidural abscess, spinal puncture, immunity.
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 INTRODUÇÃO
 O abscesso epidural é mais comum em 
adultos de 50 a 70 anos e no sexo masculino 1,5, 
com incidência de dois a três casos/10.000. Apre-
senta elevados índices de mortalidade1,5,6 e as ma-
nifestações clínicas principais caracterizam-se por 
dor lombar (90% dos casos), febre e déficit neu-
rológico5,7. 
           Os principais fatores de risco são: diabetes 
mellitus tipo 2, uso de drogas endovenosas, vascu-
lopatias, hemodiálise, etilismo, endocardite prévia, 
doença inflamatória crônica, síndrome da imuno 
deficiência adquirida (SIDA), imunossupressão e 
história de procedimentos invasivos na medula 
espinhal, como uso de cateteres epidurais. Além 
dos conhecidos fatores de risco supracitados, o 
abscesso epidural pode ser causado por trauma 
local ou procedimentos como punção lombar e 
anestesia1,2,5,6.
 Os principais germes associados a estes 
fatores são comumente isolados na pele e tecidos 
adjacentes, como Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae, além de enterobactérias, como Esche-
richia coli e Pseudomonas aeruginosa6. Etiologia poli-
microbiana também já foi descrita1, 3,4,5. Os sítios 
mais comuns de localização do abscesso epidural 
são espaços extradurais da coluna lombar e toráci-
ca1.
 O diagnóstico etiológico é estabelecido 
através da cultura de material da coleção ou he-
mocultura positiva para germe comumente incri-
minado no abscesso epidural. A ressonância nu-
clear magnética (RNM) é o método diagnóstico 
de escolha, com sensibilidade e especificidade 
acima de 90%1,2,5,6. Os marcadores inflamatórios, 
embora inespecíficos, corroboram com odiagnós-
tico e, ainda, podem ser utilizados na avaliação da 
resposta ao tratamento.
 O tratamento, na maioria dos casos, con-
siste em drenagem cirúrgica e antibioticoterapia2. 
Deve-se optar por antibióticos de amplo espectro, 
com cobertura para os germes mais comumente 
incriminados na infecção. A maioria dos relatos 
encontrados na literatura utilizaram associações 
entre vancomicina e outros antibióticos com co-
bertura para MRSA (methicillin resistant Staphylo-
coccus aureus), além decefalosporinas de terceira 
geração ou aminoglicosídeo com cobertura para 
Pseudomonas1,5. O objetivo deste trabalho é rela-
tar um caso incomum de abscesso epidural após 
punção lombar.

 RELATO DE CASO
 Relataremos o caso de E.S.B.S., 51 anos, 
feminina, parda, portadora de lúpus eritematoso 
sistêmico (LES) há cerca de 20 anos, em trata-
mento para nefrite lúpica (sem comprometimento 
da função renal) e tuberculose disseminada. A pa-
ciente apresentou crise convulsiva no decurso do 
tratamento para tuberculose, sendo submetida à 
punção lombar para investigação de acometimen-
to meníngeo. Esta evidenciou líquor inespecífico, 
não sendo possível afastar tuberculose meníngea. 
Paciente evoluiu com melhora do quadro tendo 
recebido alta hospitalar e tratamento ambulatorial 
com tuberculostáticos, azatioprina e prednisona.
Após três dias da alta hospitalar e 38dias da pun-
ção lombar, evoluiu com quadro de lombalgia in-
tensa noturna, febre e perda ponderal sendo ad-
mitida no serviço de clínica médica do HUGG. 
Ao exame físico apresentava sinais de resposta 
inflamatória sistêmica e sinal de Lasègue positivo, 
sem alterações neurológicas.
 Apresentava hemograma normal com ele-
vação importante de marcadores inflamatórios, 
sem outras alterações relevantes. Paciente foi sub-
metida a tomografia computadorizada (TC) de 
coluna lombossacra,que evidenciou presença de 
tecido com densidade de partes moles ocupan-
do parte do canal epidural, sugestivo de absces-
so. Devido à ausência de sintomas neurológicos 
foi adotado inicialmente esquema conservador e 
iniciado antibioticoterapia empírica com mero-
penem e vancomicina por seis semanas. Esta foi 
suspensa após 40 dias, com a normalização dos 
marcadores inflamatórios. 
 No entanto, três dias após término do 
tratamento, a paciente apresentou recidiva da dor 
com maior intensidade e paresia de membros in-
feriores com sinal de Mingazzini positivo. Esta foi 
então submetida à RNM de coluna lombossacra, 
que mostrou extensão do abscesso da coluna lom-
bar para região sacra. Realizou laminectomia des-
compressiva com drenagem de coleção subjacen-
te, porém evoluiu com coagulação intravascular 
disseminada, hemoptise maciça, broncoaspiração 
e óbito.

 DISCUSSÃO
 O abscesso epidural é pouco relatado na 
literatura médica, sendo sua ocorrência descrita 
com taxas menores que 1/1.0002 e muitas vezes 
ocorrem por complicações de cirurgias na medu-
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la4. Este relato apresenta um caso de abscesso epi-
dural como complicação de uma punção lombar, 
que é raramente descrito8. A paciente em questão 
apresentava como fatores de risco para o absces-
so epidural: imunossupressão e história de proce-
dimento invasivo espinhal. Dentre os fatores de 
risco descritos na literatura também são citados-
síndrome da imunodeficiência adquirida e lúpus 
eritematoso sistêmico, sendo este o principal fator 
de risco para o desenvolvimento do abscesso epi-
dural. LES e histórico de tuberculose são condi-
ções predisponentes ao abscesso epidural, porém 
as manifestações clínicas de dor lombar, febre e 
sinais inflamatórios sistêmicos poucos dias após o 
procedimento levam a supor complicação ineren-
te.
 Metta et al., 2016 descreve a história de 
um paciente infectado com o vírus HIV que apre-
sentou abscesso epidural por Mycobacterium tu-
berculosis6. Apesar de nossa paciente apresentar 
tuberculose disseminada à baciloscopia, a  hemo-
cultura e o PCR para tuberculose no aspirado da 
coleção foram negativos.
 O diagnóstico da paciente foi possível 
devido à realização de TCde coluna lombossacra 
solicitada em razão de lombalgia com sinais de 
alarme: febre, dor que despertava a paciente du-
rante a noite e perda ponderal1. Apesar da RNM 
ser o padrão ouro para o diagnóstico de abscesso 
epidural, este exame não estava disponível no hos-
pital.

 Embora o tratamento preconizado para a 
maioria dos casos de abscesso epidural seja anti-
bioticoterapia endovenosa e drenagem, foi inicial-
mente instituido tratamento conservador apenas 
com terapia antimicrobiana empírica e imobiliza-
ção. O tratamento conservador é reservado para 
os casos de contraindicação absoluta à drenagem 
cirúrgica, abscessos localizados e ausência de 
déficit neurológico. A terapia intervencionista é 
mandatória em pacientes acima de 65 anos, dia-
béticos e na vigência de déficit neurológico1. No 
caso apresentado, devido à progressão da doença 
e constatação de piora clínica, optou-se pela rea-
lização de tratamento cirúrgico, tendo em vista o 
surgimento de paraparesia e piora do estado geral. 
No entanto, a paciente apresentou no pós-opera-
tório choque séptico, coagulação intravascular dis-
seminada, hemoptise maciça e óbito. 

 CONCLUSÃO
 Este relato descreveu um caso de absces-
so epidural após punção lombar em paciente com 
fatores de risco. Apesar de raro e pouco relacio-
nado à punção lombar, o abscesso epidural pode 
ocorrer após o procedimento, e o elevado índice 
de suspeição é importante para o estabelecimento 
de diagnóstico e tratamento precoces. Neste con-
texto, exame físico e exame de imagem adequados 
são fundamentais para o diagnóstico desta rara 
complicação, que apresenta altos índices de mor-
talidade.
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Análise da Qualidade Farmacêutica de 
Medicamentos Hipoglicemiantes na 
Eficácia do Tratamento de Diabetes no 
Âmbito do Sistema Público de Saúde

Jaqueline Kalleian Eserian1, Márcia Lombardo2

RESUMO
O diabetes é um dos principais agravos de saúde pública em nível mundial.  
Dentre os medicamentos hipoglicemiantes mais utilizados por pacientes 
diabéticos estão a metformina e a glibenclamida, principalmente no âmbito do 
sistema público de saúde (SUS). Programas de monitoramento da qualidade 
farmacêutica dos medicamentos distribuídos no SUS possibilitam a prevenção 
de riscos e danos aos pacientes através de análises que visam a verificação da 
potência do fármaco, a uniformidade entre suas doses e a liberação do princípio 
ativo a partir da forma farmacêutica. O objetivo deste trabalho foi realizar a 
verificação da qualidade farmacêutica de medicamentos hipoglicemiantes de uso 
oral distribuídos no sistema público de saúde municipal de São Paulo ao longo de 
dois anos. Foram realizados ensaios de aspecto, variação de peso, identificação, 
teor, uniformidade de doses unitárias e dissolução em 13 lotes de medicamentos 
contendo metformina ou glibenclamida, de acordo com métodos e critérios 
farmacopeicos. Os ensaios foram satisfatórios para todos os lotes analisados. 
A avaliação periódica da qualidade dos medicamentos mais consumidos no 
SUS, tais como os hipoglicemiantes de uso oral, funciona como um modelo 
de intervenção preventiva, no qual avalia-se o cumprimento de requisitos que 
levam a um tratamento farmacológico seguro e eficaz.
Palavras-chave: diabetes mellitus, preparações farmacêuticas, saúde pública.

Pharmaceutical Quality Analysis of  Hypoglycemic Drugs on the Efficacy 
of  Diabetes Treatment on the Public Health System Context

ABSTRACT
Diabetes is one of  the main public health problems worldwide. Among oral 
hypoglycemic drugs used by diabetic patients are metformin and glyburide, 
specially on public health system (SUS). Quality monitoring programs of  drugs 
distributed on SUS enable patient risk and harm prevention through analysis of  
drug potency, drug dose uniformity and drug release from its pharmaceutical 
form. The objective of  this study was to verify the pharmaceutical quality of  
oral hypoglycemic drugs distributed on the municipal public health system of  
São Paulo over two years. Aspect, weight variation, identification, potency, dose 
uniformity and dissolution of  13 batches of  products containing metformin 
or glyburide were analised according to pharmacopeial methods and criteria. 
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The assays were satisfactory for all batches analised. Periodical evaluation of  the 
quality of  the most consumed drugs on SUS, such as oral hypoglycemic drugs, 
works as a model of  preventive intervention, in which requirements meeting 
leads to a safe and effective treatment.
Keywords: diabetes mellitus, pharmaceutical preparations, public health.
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 INTRODUÇÃO
 O diabetes é um distúrbio metabólico ca-
racterizado por uma hiperglicemia resultante de 
defeitos na secreção e/ou ação da insulina1.
 O diabetes mellitus tipo dois (DM2) é o 
tipo mais prevalente da doença, abrangendo cerca 
de 90% dos casos2. Estima-se que mais de 400 mi-
lhões de pessoas no mundo são portadoras da pa-
tologia. Há uma previsão de que este número au-
mente para mais de 600 milhões no ano de 20403,4. 
Segundo dados de 2012, o número de portadores 
de diabetes no Brasil ultrapassa os 12 milhões2,5.
 A Relação Municipal de Medicamentos de 
São Paulo (REMUME-SP)6 foi elaborada com o 
objetivo de garantir o acesso e o uso racional de 
medicamentos dispensados aos usuários do SUS 
que são atendidos nas unidades básicas e ambu-
latórios de especialidades municipais, em acordo 
com a Política Nacional de Medicamentos e a Po-
lítica Municipal de Assistência Farmacêutica.
 A terceira edição da REMUME6 prevê o 
fornecimento de medicamentos hipoglicemiantes 
orais das classes terapêuticas das biguaninas (clo-
ridrato de metformina 500mg e 850mg) e das sul-
fonilureias (glibenclamida 5mg e gliclazida 30mg e 
60mg), em concordância com a Portaria nº 2.583, 
de 10 de outubro de 2007, que define o elenco 
de medicamentos e insumos disponibilizados pelo 
SUS aos usuários portadores de diabetes mellitus7.
 Os programas de monitoramento da qua-
lidade farmacêutica dos medicamentos distribuí-
dos no sistema público de saúde, além de auxilia-
rem na qualificação de fornecedores, possibilitam 
a prevenção de riscos e danos aos pacientes, atra-
vés de análises que visam a verificação da potência 
do fármaco, a uniformidade entre suas doses e a 
liberação do princípio ativo a partir da forma far-
macêutica.
 O objetivo deste trabalho foi realizar a 
verificação da qualidade farmacêutica dos medi-
camentos cloridrato de metformina 500mg, clori-
drato de metformina 850mg e glibenclamida 5mg 
distribuídos no sistema público de saúde munici-
pal de São Paulo ao longo de dois anos.

 MÉTODO
 Amostras
 Cinco lotes de comprimidos de cloridrato 
de metformina 500mg, cinco lotes de comprimi-
dos de cloridrato de metformina 850mg e três lo-
tes de comprimidos de glibenclamida 5mg foram 

coletados pela Vigilância Sanitária Municipal de 
São Paulo (Coordenação de Vigilância em Saúde 
- COVISA) e enviados para análise ao Instituto 
Adolfo Lutz (Laboratório Central de Saúde Públi-
ca do Estado de São Paulo).

 Reagentes
 Água destilada foi obtida por um sistema 
de destilação de água (Quimis Q 341.210, Diade-
ma, Brasil). Fosfato de sódio monobásico, fosfa-
to de sódio dibásico, fosfato de potássio mono-
básico, metanol e acetonitrila grau HPLC foram 
adquiridos da Vetec/Sigma-Aldrich (Duque de 
Caxias, Brasil). Os padrões de referência (cloridra-
to de metformina e glibenclamida) foram doados 
pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade 
em Saúde (INCQS, Rio de Janeiro, Brasil). Os fil-
tros de papel Unifil e filtros com membrana de 
fluoreto de polivinilideno (PVDF) 0,45μm foram 
comprados da Carvalhaes (Alvorada, Brasil) e da 
Merck Millipore (Darmstadt, Alemanha), respec-
tivamente.

 Ensaio de aspecto
 Realizado por inspeção visual dos compri-
midos, no qual avalia-se a aparência (cor e forma-
to), o acondicionamento (embalagem e lacre) e a 
presença de não-conformidades (esfarelamento, 
material estranho, alteração física ou de cor).

 Ensaio de variação de peso
 Verifica a variação entre o peso individual 
dos comprimidos em relação ao peso médio de 
20 comprimidos. O ensaio foi realizado em balan-
ça analítica (Mettler Toledo AL204, Greifensee, 
Suíça). Tolera-se até dois comprimidos fora dos 
limites de ±5% em relação ao peso médio para 
os comprimidos de cloridrato de metformina e 
±7,5% para os comprimidos de glibenclamida. 
Nenhum comprimido pode estar fora do dobro 
do limite (±10 e 15%, respectivamente)8.
 
 Ensaio de teor de cloridrato de metfor-
mina
 Uma amostra de comprimidos represen-
tativa do lote (n=20) foi triturada até obtenção de 
um pó fino. Após extração do fármaco sob agita-
ção em água destilada, foi preparada uma solução 
de concentração 10ppm. A solução padrão foi 
preparada também em água destilada, na mesma 
concentração das amostras.
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 Realizou-se as análises em um espectro-
fotômetro UV-Vis HP 8453 (HP/ Agilent, Santa 
Clara, EUA). As absorbâncias foram medidas em 
232nm, utilizando-se água como branco. O pro-
duto cumpre o teste se apresenta de 90 a 110% da 
quantidade declarada8.
 
 Ensaio de identificação de cloridrato 
de metformina
 Comparou-se os espectros de absorção 
no UV, na faixa de 200 a 400nm, das soluções 
amostra e padrão8. O produto cumpre o teste se a 
identificação é positiva.

 Ensaio de dissolução de cloridrato de 
metformina
 O ensaio foi realizado em um aparelho 
dissolutor Erweka DT 12R (Heusenstamm, Ale-
manha). Utilizou-se 900mL de tampão fosfato pH 
6,8, a 37±0,5°C, aparato 1 (cestas) e velocidade 
de agitação de 100rpm. A quantificação do fár-
maco foi realizada por espectrofotometria no UV, 
no comprimento de onda de 233nm. O critério 
de tolerância (Q) determina que no mínimo 75% 
(Q+5%) de metformina deve estar dissolvida em 
45 minutos (n=6)8.

 Ensaio de teor de glibenclamida
 Uma amostra de comprimidos represen-
tativa do lote (n=20) foi triturada até obtenção de 
um pó fino. Após extração do fármaco sob agi-
tação em uma mistura de metanol e água (10:1), 
foi preparada uma solução a 200 ppm. A solução 
padrão foi preparada com o mesmo solvente, na 
mesma concentração das amostras8.
 Realizou-se as análises em um croma-
tógrafo líquido de alta eficiência equipado com 
detector UV (Waters, Milford, EUA). Utilizou-se 
coluna C8 250x4.6mm, 5μm (Agilent, Santa Clara, 
CA, USA), fase móvel composta por tampão fos-
fato pH 3,0 e acetonitrila (45:55), fluxo de 1,5mL/
minuto, volume de injeção de 20µL e detecção em 
300nm. O produto cumpre o teste se apresenta de 
90 a 110% da quantidade declarada8.

 Ensaio de identificação de glibencla-
mida
 Comparou-se o tempo de retenção do 
pico cromatográfico das soluções amostra com o 
da solução padrão. O produto cumpre o teste se a 
identificação é positiva8.

 Ensaio de dissolução de glibenclami-
da
 O ensaio foi realizado em um aparelho 
dissolutor Erweka DT 12R (Heusenstamm, Ale-
manha). Utilizou-se 900mL de tampão fosfato pH 
7,3, a 37±0,5°C, aparato 2 (pás) e velocidade de 
agitação de 75rpm. A quantificação do fármaco 
foi realizada como descrita no ensaio de teor, com 
detecção em 230nm. O critério de tolerância (Q) 
determina que no mínimo 70% (Q+5%) de gli-
benclamida deve estar dissolvida em 60 minutos8.

 Ensaio de uniformidade de doses uni-
tárias
 Para as amostras de metformina foi rea-
lizada uniformidade de conteúdo de substância 
ativa por variação de peso (n=10), enquanto que 
para as amostras de glibenclamida o ensaio foi re-
alizado seguindo-se o mesmo procedimento do 
teor, em cada unidade (n=10). O valor de acei-
tação (VA) deve ser menor que 15% para os 10 
comprimidos analisados. Se o VA for maior que 
15%, testa-se mais 20 comprimidos e aplicam-se 
outros critérios de aceitação8.

 ANÁLISE ESTATÍSTICA
 A comparação entre os lotes foi feita atra-
vés de Anova e teste post hoc de Tukey, nos casos 
em que a Anova apontou diferenças. Adotou-se 
um valor de p<0,05 para significância estatística. 
Utilizou-se o software STATISTICA® 12.

 RESULTADOS
 As amostras analisadas apresentaram re-
sultados satisfatórios para o ensaio de aspecto. 
A variação de peso foi satisfatória para todas as 
amostras, com variações mínimas e máximas de 
-2,7% e +3,0% para a metformina 500mg, -4,0% 
e +4,4% para a metformina 850mg e -2,3% e 
2,0% para a glibenclamida.
 Os ensaios de identificação de substância 
ativa foram positivos em todas as amostras, com 
perfil no espectro e comparação do tempo de re-
tenção cromatográfica correspondentes entre as 
soluções amostra e padrão para a metformina e 
glibenclamida, respectivamente.
 O ensaio de teor mede a potência do fár-
maco em uma quantidade representativa do lote. 
Todas as amostras apresentaram teor de substân-
cia ativa satisfatório, com médias de 98,5% para 
a metformina 500mg, 98,7% para a metformina 
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850mg e 99,7% para a glibenclamida.
 O ensaio de uniformidade de doses unitá-
rias verifica a variação na quantidade de substân-
cia ativa entre os comprimidos.  A uniformidade 
foi satisfatória para todas as amostras, com valo-
res médios em torno de 100% do valor declarado 

e valores de aceitação (VA) menores que 4,6%, 
5,9% e 7,0% para as amostras de metformina 
500mg, metformina 850mg e glibenclamida, res-
pectivamente, garantindo uniformidade nas doses 
administradas (Tabela 1). Houve diferença signifi-
cativa entre lotes para todos os medicamentos.

Amostras Média (%) Valor de aceitação 
(VA) (%)

Metformina

500mg

A 101,1a,b,c 1,4
B 99,2a,d,e 3,5
C 100,0f,g 2,5
D 96,2b,d,f 4,6
E 96,7c,e,g 4,6

850mg

A 101,2h,i 2,5
B 99,8j,k 2,3
C 101,6l,m 1,5
D 95,6h,j,l 5,9
E 96,1i,k,m 4,9

Glibenclamida
A 96,5n 7,0
B 99,9n,o 2,6
C 97,3o 4,1

Tabela 1. Uniformidade de doses unitárias das amostras de metformina 500mg, metformina 850mg e glibenclamida (n=10)

a...o: p<0,05

 A Figura 1 permite visualizar os va-
lores individuais do ensaio de uniformida-
de de doses unitárias, no qual é possível 

verificar a variação no conteúdo de subs-
tância ativa entre os comprimidos analisa-
dos.
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Figura 1. Resultados individuais do ensaio de uniformidade de doses unitárias para as amostras de metformina 500mg, me-
tformina 850mg e glibenclamida (n=10)
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 O ensaio de dissolução possibilita a veri-
ficação do desempenho de liberação de um medi-
camento a partir da forma farmacêutica de com-
primido9. A dissolução foi satisfatória para todas 
as amostras analisadas, com valores maiores que 

95,3%, 87,1% e 92,2% da quantidade declarada de 
metformina 500mg, metformina 850mg e gliben-
clamida dissolvidas, respectivamente (Tabela 2). 
Houve diferença significativa somente para dois 
lotes de metformina 850mg.

Tabela 2. Dissolução das amostras de metformina 500mg, metformina 850mg e glibenclamida (n=6)

Amostra/replicata
Metformina

Glibenclamida
500 mg 850 mg

A B C D E A B C D E A B C
1 97,0 95,6 101,9 100,1 98,0 107,6 94,2 99,4 104,7 100,1 97,6 97,3 96,0
2 97,9 95,4 98,0 97,7 96,8 105,3 94,2 101,3 94,6 96,6 94,0 97,8 93,4
3 95,5 96,6 102,1 99,7 99,5 105,3 94,0 100,0 87,1 102,1 97,4 100,0 92,9
4 95,3 96,7 100,5 96,6 98,3 95,5 94,7 98,2 90,2 102,0 97,7 97,8 93,3
5 95,6 96,7 99,5 98,5 97,0 97,0 95,0 99,1 99,6 95,5 95,1 96,2 92,4
6 97,5 97,8 99,9 97,0 97,1 97,0 95,1 98,9 93,3 93,5 92,2 98,5 93,2
Média 96,5 96,5 100,3 98,3 97,8 101,3a,b 94,5a 99,5 94,9b 98,3 95,7 97,9 93,5
a, b: p<0,05
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 DISCUSSÃO
 O DM2 é um dos principais agravos de 
saúde pública em nível mundial, onerando tanto 
o sistema público de saúde quanto o próprio pa-
ciente2,10. 
 O tratamento terapêutico para o DM2 
leva em consideração características individuais 
e clínicas dos pacientes, baseando-se no controle 
glicêmico e prevenção de complicações em ór-
gãos-alvo3,11.
 Dentre os medicamentos hipoglicemian-
tes mais utilizados por pacientes diabéticos estão 
a metformina e a glibenclamida, principalmente 
no âmbito do sistema público de saúde12,13.
 A avaliação periódica da qualidade dos 
medicamentos mais consumidos no sistema pú-
blico de saúde, tais como os hipoglicemiantes de 
uso oral, funciona como um modelo de interven-
ção preventiva, no qual os resultados satisfatórios 
obtidos indicam o cumprimento de requisitos 
que levam a um tratamento seguro e eficaz14-16. 
Medicamentos com desvios de qualidade oneram 
o sistema devido à inserção do paciente em um 
novo ciclo de atendimento (nova consulta médi-
ca, realização de exames e novos esquemas tera-
pêuticos), além das intervenções sanitárias, como 
interdição de lotes e recolhimento de produtos 
do mercado14,17.
 A metformina é o medicamento de pri-
meira escolha para o tratamento de DM2, sendo 
o hipoglicemiante oral mais prescrito, dado sua 
eficácia clínica e perfil de toxicidade favorável. A 
metformina atua reduzindo os níveis de glicose 
principalmente ao diminuir a gliconeogênese he-
pática, levando a um declínio médio dos níveis de 
insulina, além de promover a captação de glicose 
no músculo2,18. Sua utilização não está associada 
com risco de hipoglicemia e nem com ganho de 
peso, como as sulfonilureias e a insulina2.
 As sulfonilureias reduzem a glicemia san-
guínea ao estimular a liberação de insulina pelas 
células beta do pâncreas13. Entretanto, estudos 
apontam que a utilização de determinadas sulfo-
nilureias pode estar associada com maior proba-
bilidade de problemas cardiovasculares13,19-21. A 

glibenclamida, por exemplo, além de atuar nos 
receptores pancreáticos para exercer seu efeito 
terapêutico, atua também em receptores do mio-
cárdio e do músculo liso vascular13,22. Esta falta 
de seletividade do fármaco pode causar efeitos 
adversos cardiovasculares, comprometendo a se-
gurança do tratamento farmacológico. Além dis-
so, por ser uma sulfonilureia de ação longa, a gli-
benclamida apresenta maior risco de causar crises 
hipoglicêmicas, o que é relevante principalmente 
para pacientes idosos13.
 A gliclazida é uma opção terapêutica mais 
segura para pacientes com histórico de problemas 
cardiovasculares uma vez que atua seletivamente 
no receptor pancreático13,19. Também é a mais in-
dicada para pacientes idosos devido ao seu menor 
potencial de causar hipoglicemia quando compa-
rada à glibenclamida23.
 Quantidades de metformina ou glibencla-
mida fora dos critérios especificados acarretam 
em comprometimento do tratamento do DM2, 
com situações de hipo ou hiperglicemia de acor-
do com o desvio para mais ou para menos na po-
tência do medicamento.
 As diferenças significativas observadas 
entre lotes nos ensaios de uniformidade de doses 
unitárias e dissolução não devem acarretar em di-
ferenças terapêuticas para o paciente quando da 
administração de uma nova caixa do medicamen-
to pertencente a um novo lote, uma vez que, mes-
mo sendo significativamente diferentes, todos os 
lotes analisados apresentaram resultados dentro 
dos critérios farmacopeicos.

 CONCLUSÕES
 A verificação da qualidade farmacêutica 
dos medicamentos hipoglicemiantes distribuídos 
no município de São Paulo durante o período 
estudado foi satisfatória para todos os critérios 
avaliados. O monitoramento da qualidade dos 
medicamentos hipoglicemiantes de uso oral dis-
tribuídos na rede pública de saúde se faz neces-
sário como ação sanitária a fim de garantir uma 
terapia segura e eficaz para o tratamento do dia-
betes.
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Análise do Perfil Sócio-demográfico e 
dos Resultados Funcionais em Pacientes 
Submetidos a um Mutirão de Cirurgia 
Artroscópica do Joelho

Claudio Henrique Ribeiro Filho1, Victor Monnerat1, José Paulo Gabbi 
Aramburu2, Marcos Fernandes Teixeira3, Rodrigo Ribeiro Pinho Rodarte4, 
Max Rogerio Freitas Ramos5

RESUMO
Objetivo: Avaliar, retrospectivamente, as variáveis intrínsecas (lesão e 
associações) e extrínsecas (sócio demográficos) no pré e pós-operatório 
das lesões traumáticas do joelho através da escala de Lysholm. Material e 
Métodos: Os autores realizaram uma análise retrospectiva de 106 prontuários 
médicos dos pacientes que foram submetidos a mutirão do Serviço de Cirurgia 
do Joelho do Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro no ano de 
2014. Resultados: Foram 89 homens e 9 mulheres, sendo 60 joelhos direitos e 
38 esquerdos. A idade média dos pacientes foi de 38,6 anos. O tempo médio de 
espera para a cirurgia foi de 36,9 meses. Na análise bivariada entre o Lysholm 
medido em 60 dias (LysholmPos-op60) houve diferença estatística entre os 
grupos que aguardaram a cirurgia menor que 12 meses e maior que 12 Foi 
evidenciado diferença no Lysholm Pós-op 60d entre os grupos de pacientes 
com LysholmPré-op RUIM (<65) e BOM/EXCELENTE (>83) , 90 e 97,5, 
respectivamente. Conclusões: Neste estudo, os autores observaram e sugerem 
que uma cirurgia precoce e LysholmPré-op>83 podem diminuir o número de 
lesões associadas e trazer uma melhor evolução do pós-operatório imediato. São 
necessários mais estudos para inferirmos sobre o real benefício de se operar 
precocemente e reabilitar pré-operatoriamente esses pacientes.
Palavras-chave: artroscopia, joelho, Lysholm, cirurgia.

Social and Demographic Profile Analysis of  Patients Submitted to Knee 
Arthroscopy Surgery

ABSTRACT
Objective: To evaluate retrospectively the intrinsic variables (relating to injury 
and associations) and extrinsic (demographic partner) on knee injuries, before 
and after surgery using the Lysholm scale. Methods: The authors performed a 
retrospective analysis of  106 medical records of  patients who underwent joint 
effort of  the Central Hospital of  the Knee Surgery Department of  the Military 
Police of  Rio de Janeiro in 2014. Results: There were 89 men and 9 women, 60 
right knees and 38 left. The average age of  patients was 38,6 years. The average 
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waiting time for surgery was 36.9 months. In the bivariate analysis between the 
Lysholm measured at 60 days (LysholmPos-op60) was no statistical difference 
between the groups who stood in minor surgery than 12 months and greater than 
12 was evidenced difference in the Lysholm Post-op 60d between the groups of  
patients with Lysholm Pre -op BAD (<65) and GOOD / EXCELLENT (> 83), 
90 and 97.5, respectively. Conclusions: In this study, the authors observed and 
suggests that early surgery and Lysholm Pre-op> 83 may decrease the number of  
associated injuries and bring a better evolution of  the immediate postoperative 
period. Further studies are needed to infer about the actual benefits to operate 
early and rehabilitate these patients preoperatively.
Keywords: arthroscopy, knee, Lysholm, surgery.



Cad Bras Med XXX (3): 1-53, 2017

21

 INTRODUÇÃO
 Um aumento do número de praticantes 
deesporte pela população em geral expõe esse-
sindivíduos a um risco elevado de lesões, em es-
pecial no joelho, aumentando cada vez mais o 
número de cirurgias1.
 A ruptura do ligamento cruzado anterior 
(LCA) é uma lesão frequente e uma das condi-
ções mais tratadas do joelho, com números apro-
ximados de 200 mil lesões de LCA por ano nos 
EUA, sendo realizadas, em média, de 100 a 150 
mil reconstruções por ano2,3. O LCA é uma das 
principais estruturas do joelho, responsável pela 
estabilização anterior e rotacional. Tem origem 
proximal na face medial do côndilo femoral la-
teral e inserção distal entre as espinhas tibiais. É 
dividido, funcionalmente, em duas bandas, a an-
teromedial (AM) e a posterolateral (PL). A ban-
da AM é responsável pela restrição da translação 
anterior da tíbia, principalmente de 60 a 90 graus 
de flexão.  Já a banda PL é o principal estabiliza-
dor rotacional.
 O LCA é considerado um restritor pri-
mário da translação anterior do joelho e quando 
lesionado o corno posterior do meniscoassume 
a sua função como restritor secundário aumen-
tando a possibilidade de lesão em pacientes não 
submetidos a cirurgia de estabilização do joelho, 
principalmente naqueles com maior demanda fí-
sica.
 A reconstrução artroscópica do LCA é 
uma cirurgia ortopédica já consagrada na litera-
tura e comumente realizada, com baixos índices 
de complicações, principalmente quando com-
paramos com a reconstrução do ligamento cru-
zado posterior (LCP)4. O objetivo é restabelecer 
a estabilidade do joelho, restaurar a biomecânica, 
aliviar os sintomas de instabilidade, prevenir o 
surgimento de novas lesões, propiciar o retor-
no às atividades esportivas no nívelpré lesão e, 
a longo prazo, evitar ou reduzir o aparecimento 
ou impedir a progressão da osteoartrose (OA), já 
que a presença de lesãomeniscal e da cartilagem 
articular associados tem efeito no aumento da 
incidência da OA5,6,7,8,9,10.
 O objetivo deste trabalho foi analisar, re-
trospectivamente, variáveis intrínsecas (relativos 
à lesão e associações) e extrínsecas (sócio demo-
gráficos) sobre as lesões do joelho, assim como 
avaliar a função do joelho no pré e pós-operató-
rio através da escala de Lysholm, comparando 

com dados da literatura, sob o ponto de vista do 
tempo de lesão e a presença de lesões associadas 
correlacionando com o pós-operatório.
 
 MATERIAL E MÉTODOS
 O estudo foi baseado em análise retros-
pectiva de 106 prontuários médicos dos pacien-
tes que participaram do mutirão do Serviço de 
Cirurgia do Joelho do Hospital Central da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro no ano de 2014.
 O presente trabalho foi submetido a 
apreciação do comitê de ética em pesquisa do 
Hospital dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro obtendo a aprovação com o número 
51398815.0.0000.5252.
 Foram utilizados como critérios de ex-
clusão pacientes com lesões ligamentares com-
plexas ocasionadas por trauma de alta energia 
com fraturas associadas, pacientes menores de 
18 anos e pacientes com outros tratamentos pré-
vios.
 Foram analisados então, após os critérios 
de exclusão, 98 prontuários médicos através dos 
questionários padronizados e validados pré e 
pós-cirúrgicos e levantados, retrospectivamente, 
dados epidemiológicos sobre lesões do joelho, 
assim como avaliaçãoda função do joelho no pré 
e pós-operatório (com 30 e 60 dias) através da 
escala de Lysholm e comparação com dados da 
literatura, sob o ponto de vista do tempo de le-
são e a presença de lesões associadas correlacio-
nando com o pós-operatório.
 Foi realizada uma análise exploratória 
inicial desses dados com as medidas de tendên-
cia central (media, mediana e moda) e de dis-
persão (desvio padrão) das variáveis analisadas, 
idade, sexo, lateralidade, diagnóstico, tempo de 
evolução Lysholm pré-operatório, Lysholm pós-
-operatório 30d e Lysholm pós-operatório 60d. 
 Em uma segunda etapa foi realizada uma 
analise bivariada e para o tratamento estatístico 
foi utilizado o pacote estatístico do SPSS 13.0.
 
 RESULTADOS
 A população avaliada foram  89 homens 
e 9 mulheres, sendo 60 joelhos direitos e 38 es-
querdos. A idade média dos pacientes foi de 38,6 
anos (19-71).
 A distribuição do diagnóstico lesional foi 
51 lesões de LCA e suas associações e 47 lesões 
meniscaisisoladas, gráfico 1. O tempo médio de 
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espera para a cirurgia foi de 36,9 meses (1-276), 
sendo os pacientes divididos em dois grupos: ≤ 

12 meses (grupo A) e > 12 meses (grupo B), grá-
fico 2.

Gráfico 1. Análise da frequência das lesões

 Quanto a evolução, encontrou-se di-
ferença estatística (p<0,05) entre os grupos 
de pacientes que aguardaram até 12 meses e 
mais de 12 meses para realização do procedi-

mento cirúrgico, onde a média do Lysholm 
foi maior no primeiro grupo, com  médias de 
97 e 92 respectivamente (Pós operatório de 
60 dias).

Gráfico 2. Análise dos resultados quanto ao tempo de evolução

Também foram divididos em grupos de acordo com a escala de Lysholm Pré operatório, gráfico 3.

Gráfico 3. Análise dos resultados funcionais quanto ao Lysholm Pré-operatório

Encontramos diferença estatística (p<0,05) entre 
o Lysholm Pós operatório 60 dias dos grupos A e 

B, com média de 97 e 92, respectivamente, gráfico 
4.
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Gráfico 4. Análise dos resultados do Lysholm pós-operatório de 60 dias

 Também foi evidenciado diferença signifi-
cativa (p<0,05) na escala de  Lysholm Pós opera-
tória de 60dias entre os grupos de pacientes com 

LysholmPréoperatório RUIM (<65) e BOM/
EXCELENTE (>83) , 90 e 97,5 respectivamente 
(gráfico 5).

Gráfico 5. Análise da média dos resultados funcionais do Lysholm pós-operatório em 60 dias com o Lysholm pré-operatório

 DISCUSSÃO
 A presença de lesões associadas são fre-
qüentemente encontradas nas lesões ligamentares 
do joelho, com 84% de contusões ósseas, sendo 
mais comum no platô lateral e côndilo femoral 
lateral; 54% de lesões de menisco lateral, 51% de 
menisco medial e 22% de lesão associada do liga-
mento colateral medial, YoonK et al.10. No pre-
sente estudo encontrou-se 93% de lesões associa-
das nos pacientes com lesão de LCA.
 Quanto à evolução, o presente estudo 
encontrou diferença estatística (p<0,05) entre os 
grupos de pacientes que aguardaram até 12 meses 
e mais de 12 meses para realização do procedi-
mento cirúrgico, onde a média do Lysholm Pós 

operatóriode 60 dias foi maior no primeiro grupo, 
com média de  97 e 92 respectivamente.Anders-
sonet al (2009), não encontraram tais diferenças 
no acompanhamento a longo prazo, após 12 me-
ses11.
 Inúmeros estudos5,8,12,13,14,15,16,17,18,19 avalia-
ram a correlação entre as lesões ligamentares e as 
lesões associadas como as lesões meniscais e con-
drais. Yukselet al. (2006) relataram 81% de lesão 
meniscal associada à ruptura de LCA9. Além dis-
so, encontraram relação entre o tempo de evolu-
ção e lesão meniscal, onde o tempo médio de evo-
lução em pacientes com e sem lesão meniscal foi 
de 26,6 e 8,6 meses, respectivamente. Lee et al.20 
sugerem que novas lesões são responsáveis por 
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esta deterioração. Nossos dados estão de acordo 
com estas constatações, pois observamos em nos-
sa amostra 86% de lesões meniscais associadas, 
além do tempo médio de evolução de 43,8 e 19,7 
meses, respectivamente, em pacientes com e sem 
lesão meniscal associada.
 No presente estudo, encontrou-se uma 
relação significativa entre o valor do Lysholm Pós 
operatóriode 60dias e o Lysholm Pré operatório, 
na qual os pacientes com Lysholm Pré operatório 
RUIM (<65)obtiveram, em média, um Lysholm 

Pós operatório de 60 dias menor (média de 90). 
Esses achados, porém, não foram encontrados 
nos pacientes acompanhados em longo prazo, se-
gundo Michalitsis et al. (2013).
 
 CONCLUSÃO
 No presente estudo, observou-se que a 
realização de cirurgia precoce e Lysholm Pré ope-
ratório > 83 estiveram relacionados a um menor 
número de lesões associadas e a uma melhor evo-
lução do pós-operatório imediato.
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RESUMO
A parede endotelial tem funções protetoras, vasodilatadoras e antitrombóticas. 
A inflamação e disfunção endotelial são fatores relacionados na etiologia das 
doenças cardiovasculares. A disfunção endotelial contribui na patogênese e nas 
manifestações clínicas da diabetes, hipertensão e sepse.
Palavras-chave: inflamação, endotélio, óxido nítrico.

Endothelial Disfuntyon in New Century Pathologies

ABSTRACT
The endothelium has protective functions wall arteries, for their anti-
inflammatory properties, vasodilating and antithrombotic. Inflammation and 
endothelial dysfunction are interrelated factors in the etiology of  cardiovascular 
disease. Endothelial dysfunction contributes to the pathogenesis and clinical 
expression of  atherosclerosis in diabetes mellitus and arterial hypertension.
Keywords: inflammation, endothelium, nitric oxide.
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 INTRODUÇÃO
 As alterações do endotélio desempenham 
um papel central na patogênese de diversas do-
enças. Principalmente doenças cardiovasculares, 
metabólica, endocrinológicas e imunológicas. 
As células endoteliais têm funções essenciais na 
manutenção da hemostasia nos capilares e toda 
a economia corporal. As alterações do endotélio 
estão diretamente envolvidos na doença vascular 
periférica, acidente vascular cerebral, doenças do 
coração, diabetes, resistência à insulina, doença 
renal crônica, o crescimento tumoral, metástase, 
trombose venosa e doenças infecciosas virais gra-
ves1. O endotélio forma uma interface biologica-
mente ativa entre o sangue e demais tecidos. A 
disfunção endotelial aumenta o risco de padeci-
mento de ditas enfermeidades2.
 A importância do endotélio foi reconheci-
da pela primeira vez pelo seu efeito sobre o tônus 
vascular, enormes avanços desde a década de 1980 
levaram a uma compreensão das funções mais 
complexas deste órgão, que cumpre multiplas fun-
ções metabólicas e endócrinas3. A disfunção en-
dotelial apresenta evidente relevância clínica por 
ser apontada como estágio inicial na formação 
das doenças cardiovasculares, participando ativa-
mente na rotura da placa de ateroma, responsável 
pelo 70% dos infartos agudos do miocárdio em 
pacientes assintomáticos4.
 O endotélio tem funções reguladoras cha-
madas tamben funções protetoras nas paredes 
dos vasos sanguíneos, múltiplas substâncias que 
proporcionam ao endotélio propiedades anti-in-
flamatórias, vasodilatadoras e antitrombóticas. Al-
terações no endotélio favorecem a vasocontrição 
já que os mediadores vasculares tais com oxido ni-
trico encontram-se inibidos, favorecendo também 
a inflamação vascular, aterosclerose e trombose. 
O dano Endotelial é a primeira manifestação sub-
clínica de doença aterotrombótica e precursor de 
suas manifestações anatômicas: as primeiras mu-
danças na camada endotelial são aumento da sua 
espessura da camada intima favorecendo o atri-
to celular levando ao desenvolvimento da placa 
ateromatosa3,5. A função de células endoteliais é 
manter um equilíbrio entre as substâncias infla-
matórias e as pró inflamatórias, também aquelas 
moléculas de adesão celular quando existe dano, 
ou seja, na migração celular do sangue para os 
tecidos. Estas funções do endotélio são avalia-
das de diferentes formas, uma das medições da 

função endotelial é pelos métodos biofísicos são, 
sem dúvida, as mais fidedignas de identificar a 
disfunção endotelial. Enquanto os outros marca-
dores bioquímicos e de estresse oxidativo somam 
evidências para compor um quadro de disfunção 
endotelial e permitem interferências mecânicas, 
eles não são claros em identificar perda de função 
celular e de consequências fisiopatológicas espe-
cíficas6. Dentre os métodos biofísicos existentes 
para a avaliação da função endotelial, a vasodilata-
ção fluxo-mediada da artéria braquial vem sendo 
amplamente utilizada na pesquisa clínica, por exa-
minar de forma não invasiva - ultrassonográfica. 
Há evidências suficientes que sugerem que esse 
método dá informações adequadas sobre a saúde 
do endotélio. Além disso, a medida da reatividade 
da artéria braquial pode refletir o estado da função 
endotelial das coronárias7.

 Homeostase e disfunção endotelial
 A disfunção endotelial não só precede ao 
proceso da aterogênese, mas também pode pre-
dispor à trombose arterial. A maioria das células 
endoteliais estão localizadas nos microvasos. Por-
tanto as células endoteliais desempenham um pa-
pel importante em doenças microvasculares tais 
como microangiopatias trombóticas e na coagula-
ção intravascular difusa, onde a ativação endotelial 
da microcirculação é uma característica importan-
te em todos8.
 As células endoteliais mantém a fluidez do 
sangue por promover a atividade de numerosas 
vias de anticoagulação, incluindo a via da proteína 
C /proteína S. Após a ativação, que pode ser pro-
vocado por citocinas, o equilíbrio das proprieda-
des endoteliais pode ser desviado a favor da for-
mação de coágulos através da coordenada indução 
de pró-coagulante e supressão de mecanismos an-
ticoagulantes. A adesão plaquetária e de leucócitos 
rolando no endotélio representam a fase inicial de 
um processo de múltiplos passos que conduz ao 
extravasamento de células brancas do sangue para 
os locais de inflamação ou infecção, a interação 
plaquetas - leucócitos e de agregação sobre uma 
superfície trombogênica, e finalmente para oclu-
são vascular. As plaquetas podem interagir com 
o endotélio sem representar lesão ou danificar as 
células.
 Estudos sugerem que semelhantes altera-
ções das propriedades coagulantes endoteliais po-
dem ser induzidas por produtos finais da glicosila-
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ção avançada, que são proteínas modificadas pela 
glicose e acumular na vasculatura, com uma taxa 
mais rápida em indivíduos diabéticos, indicando a 
potencial relevância destes mecanismos para do-
ença vascular diabética1.
 Disfunção desses sistemas de regulação 
dependente do endotélio pode desempenhar um 
papel em doenças cardiovasculares, tais como hi-
pertensão e aterosclerose9.
 
 Hipertensão arterial e disfunção endo-
telial
 A lesão das camadas celulares durante a 
hipertensão arterial reflete disfunção endotelial. 
Um achado anormal comum em estados hiper-
tensivos é uma menor produção de fatores en-
doteliais vasodilatadores ou sua ineficácia e/ou 
sobre a produção ou sensibilidade aos agentes va-
soconstritores, além do aumento do estresse oxi-
dativo em hipertensos, levando à diminuição da 
disponibilidade de oxido nítrico (ON)10.
 No entanto, os mecanismos precisos me-
diados pela disfunção endotelial que contribuem 
para o desenvolvimento de doenças cardiovascu-
lares são ainda em grande parte desconhecidos. 
Teste ergométrico pode ser utilizado para avaliar 
as alterações cardiovasculares em pacientes com 
disfunção endotelial (DE) e é freqüentemente uti-
lizado como uma ferramenta de diagnóstico para 
doença cardiovascular (DCV) latente11, secreção 
endotelial excessiva de fatores tais como a endo-
telina 1 (ET-1) pode ter um papel importante na 
aterogênese, a endotelina aumenta a aterogênese 
através de vários mecanismos, (ET-1) ativa os ma-
crófagos levando a mais  secreção de mediado-
res inflamatórios tais como interleucina 6 (IL-6), 
interleucina 8 (IL-8), fator de necrose tumoral 
(TNF),  PGE 2, e anião superóxido, estimular a 
migração de células do músculo liso, hipertrofia e 
a produção de fator de crescimento dos fibroblas-
tos 2, tornando-os hipersensível à angiotensina 2 
11,12.

 Disfunção endotelial e Diabetes Melli-
tus
 O endotélio desempenha um papel chave 
na regulação do tônus arterial e fluxo sanguíneo. 
A respeito disso, o endotélio orquestra a produção 
de moléculas de vasodilatadores tais como óxido 
nítrico (ON), a prostaciclina e fator de hiperpo-
larização derivado do endotélio (EDHF) e vaso-

constritores, incluindo endotelina (ET-1) e da an-
giotensina II.  Quando o endotélio é disfuncional, 
os efeitos vasoconstritores estão sem oposição e 
tônus arterial é aumentada. Além disso, estados 
patológicos são associados com aumento da pro-
dução endotelial de endotelina-1 e outros deri-
vados de endotélio vasoconstritores que podem 
promover ainda mais o vasoespasmo e aumentar 
a rigidez arterial11.
 Alguns biomarcadores de inflamação e 
disfunção endotelial foram associados com diabe-
tes tipo 2 (DM 2). Moléculas de adesão celular 1 
(ICAM-1) e E-selectina têm alta incidência na pre-
visão de (DM 2).  Resultados de estudos obser-
vacionais, demonstraram que os níveis circulan-
tes mais elevados de biomarcadores de disfunção 
endotelial e estresse oxidativo podem preceder o 
desenvolvimento de Diabetes Tipo 213.

 Tabagismo e disfunção endotelial
 O tabagismo acelera e agrava a ateroscle-
rose e aumenta o risco de doença coronariana. A 
nicotina estimula a liberação de catecolaminas, es-
timula as lesões do endotélio arterial e promove 
a aterogênese, favorece o crescimento celular. Os 
radicais livres e os compostos aromáticos dimi-
nuem a síntese de (ON) no endotélio, prejudican-
do o relaxamento do endotélio nas artérias, sinal 
precoce da disfunção endotelial. Os tabagistas 
apresentam alterações tanto no balanço vascular 
propiciando a trombogênese, por meio de efeitos 
nas plaquetas e fatores de coagulação, como no 
balanço do tônus vascular, favorecendo vasocons-
trição. A disfunção endotelial está envolvida tan-
to no desenvolvimento da lesão aterosclerótica, 
como em sua desestabilização14.
 Leone Aurelio e Baldarini Aurelio, da Uni-
versidade de Pisa, na Itália15 avaliaram a través da 
ultrassonografia braquial a indivíduos expostos 
de forma passiva ao fumo. Os autores avaliaram 
a função endotelial dos participantes, em três mo-
mentos distintos: em repouso, em um ambiente 
livre de tabaco e em um ambiente poluído por 
combustão do cigarro (concentrações de monó-
xido de carbono de 35 ppm), mediram a con-
centrações de carboxiemoglobina antes e depois 
da exposição, assim como o diâmetro da artéria 
braquial, durante hiperemia reativa e o diâmetro 
após a administração de nitroglicerina sublingual.  
Observou se forte correlação entre exposição ao 
tabaco e disfunção endotelial em os grupos avalia-
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dos.
 
 Sepse e disfunção endotelial
 A sepse é uma desordem da microcircu-
lação. Pode, de fato, ser argumentado que a mi-
crocirculação é a primeira alteração na progressão 
da sepse progredindo a uma síndrome de falên-
cia de múltiplos órgãos. As células inflamatórias e 
mediadoras evocadas pela sepse causam estragos 
na microcirculação com desregulação vascular, a 
perda de função de barreira (síndrome de derrame 
capilar), função diminuída das células endoteliais, 
assim como uma série de perturbações associadas 
ao sangue, tais como aumento da coagulação e ati-
vação dos leucócitos16.

 
 CONCLUSÕES
 O endotélio desempenha um papel crí-
tico numa variedade de doenças humanas, in-
cluindo doença vascular periférica, acidente 
vascular cerebral, doenças do coração, diabetes, 
resistência insulínica, insuficiência renal crónica, 
o crescimento do tumor, metástases, trombose 
venosa, doençãs infecciosas graves.
 Uma melhor compreensão das diferen-
tes funções desempenhadas pelas células en-
doteliais poderia resultar não só numa melhor 
compreensão destas doenças, mas também na 
sua prevenção e tratamentos terapêuticos mais 
eficazes.
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Molusco Contagioso Associado à Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida: Relato de 
Três Casos
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Fernando Ferry2, Omar Lupi1 

RESUMO
Molusco contagioso é uma dermatose causada por um vírus DNA da família 
Poxvírus e do gênero Molluscipoxvirus. As lesões típicas são representadas por 
únicas ou múltiplas pápulas, peroladas e umbilicadas, normalmente encontradas 
na face, tronco, extremidades e áreas genitais. Tipicamente afeta crianças, 
portadores de dermatite atópica e pacientes imunodeprimidos, especialmente 
aqueles coinfectados pelo vírus da imunodeficiência humana. Relatamos três 
casos de apresentações atípicas do molusco contagioso em pacientes com a 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
Palavras-chave: molusco contagioso, síndrome da deficiência imunológica 
adquirida, vírus de DNA.

Molluscum contagiosum Associated with Acquired Immunodeficiency 
Syndrome: Report of  Three Cases

ABSTRACT
Molluscum contagiosum is a skin disease caused by a DNA virus that belongs 
to the Poxvirus family and to the genus Molluscipoxvirus. Typical lesions are 
represented by single or multiple umbillicated pearly papules, usually found 
on the face, trunk, extremities and genital areas. Typically affect children, 
atopic dermatitis patients and immunocompromised ones, especially those 
coinfected with the human immunodeficiency virus. We report three cases 
of  atypical molluscum contagiosum presentations in patients with acquired 
immunodeficiency syndrome. 
Keywords: molluscum contagiosum, acquired immunodeficiency syndrome,  
DNA viruses. 
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 INTRODUÇÃO
  Molusco Contagioso é uma dermatoviro-
se causada por um vírus DNA da família poxvírus 
e caracterizada por erupção benigna e autolimi-
tada de uma ou múltiplas pápulas esféricas e bri-
lhantes. A transmissão habitualmente ocorre por 
contato direto com indivíduos infectados1. É uma 
infecção comum em crianças e imunossuprimi-
dos2,3. Em portadores da Síndrome da imunode-
ficiência Adquirida (AIDS) pode apresentar-se de 
diferentes formas clínicas e significar avanço da 
imunossupressão3.
 
 CASOS CLÍNICOS
 Paciente 1

 Paciente do sexo masculino, 46 anos, por-
tador do HIV há 18 anos, com baixa adesão aos 
antirretrovirais e em tratamento para tuberculose 
disseminada. Apresentando contagem de linfóci-
tos T CD4 de 01 célula/mm3. Ao exame derma-
tológico, notou-se a presença de lesão papulosa 
e umbilicada em região palpebral inferior direita 
(Figura 1A e 1B). Foi realizada a curetagem e o 
material enviado para biópsia. O histopatológi-
co demonstrou a presença de corpos grandes de 
inclusão viral dentro do citoplasma das células, 
deslocando o núcleo para a periferia, concluindo 
tratar-se de molusco contagioso gigante (Figura 
1C). Apesar da terapia instituída, o paciente evolui 
para óbito, devido a complicações pulmonares.  

Figura 1. A: Presença de lesão papulosa e umbilicada em região palpebral inferior direita. B: No detalhe, nota-se a um-
bilicação central da lesão. C: O exame histopatológico evidencia corpos grandes de inclusão viral dentro do citoplasma 
das células, deslocando o núcleo para a periferia 

 Paciente 2
 Paciente do sexo masculino, 31 anos, 
diagnosticado como portador da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida há 5 anos, sem trata-
mento prévio, apresentando há 3 meses múltiplas 
lesões papulosas. Ao exame físico, observam-se 
pápulas, brilhantes, com umbilicação central, dis-
seminadas na face, acometendo também mucosa 
labial (Figura 2A).  Os exames laboratoriais re-
velaram contagem de linfócitos T CD4 de 100 
células/mm3 e carga viral do vírus da imuno-
deficiência humana (HIV) de 130.000 cópias. 
O histopatológico confirmou o diagnóstico de 
molusco contagioso, com achados semelhantes 

aos descritos no Caso Clínico 1. O tratamento 
proposto foi com Zidovudina (AZT), Lamivu-
dina (3TC), Lopinavir/Ritonavir (LPV/RTV), 
além de profilaxia primária com Sulfametoxazol/
Trimetoprima (800/160mg 1x ao dia) e Azitro-
micina (1500mg por semana).  Aplicação pontual 
de ácido tricloroacético (TCA) 100% foi realiza-
da nas lesões. Obteve-se remissão completa do 
quadro em seis meses com cicatrizes atróficas 
no local (Figura 2B). Atualmente o paciente en-
contra-se em uso regular do mesmo esquema an-
tirretroviral inicial, com contagem de linfócitos 
TCD4 de 670 células/mm3 e carga viral indetec-
tável.
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Figura 2. A: Pápulas, brilhantes, com umbilicação central, disseminadas na face, acometendo também 
mucosa labial. B: Cicatrizes atróficas no local após remissão completa do quadro

 Paciente 3
 Paciente do sexo feminino, 31 anos, por-
tadora do vírus do HIV há 13 anos, com baixa 
adesão ao uso da terapia antirretroviral. Foram 
observadas múltiplas lesões papulosas com cen-
tro umbilicado, disseminadas na face e genitália 
(Figura 3A e 3B), não pruriginosas ou dolorosas, 
com quatro meses de evolução. A contagem de 
linfócitos T CD4 era de 8 células/mm3, e a car-
ga viral do HIV de 405.000 cópias. A biópsia de 
uma das pápulas da face confirmou o diagnóstico 
de molusco contagioso. Foi reiniciado tratamento 
antirretroviral com Zidovudina (AZT), Lamivu-

dina (3TC) e Lopinavir/Ritonavir (LPV/RTV) e 
profilaxia primária com Sulfametoxazol/Trime-
toprima (800/160mg 1x ao dia) e Azitromicina 
(1500mg por semana). Recebeu alta hospitalar 
em uso regular de antirretrovirais e profilaxias. As 
lesões foram tratadas com Imiquimode ambula-
torialmente, com melhora clínica gradual após 60 
dias do início do tratamento e involução completa 
das lesões em 3 meses. A paciente no momento, 
18 meses após a alta hospitalar, manteve conta-
gem de linfócitos T CD4 de 360 células/mm3, a 
carga viral está indetectável e não se observam le-
sões por molusco contagioso.

Figura 3. A: Múltiplas lesões papulosas com centro umbilicado, disseminadas na face. B: As mesmas lesões são vistas também 
em região genital
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 COMENTÁRIO
 O molusco contagioso  é uma infecção vi-
ral cutânea frequente e geralmente benigna, afeta 
principalmente crianças e jovens adultos sexual-
mente ativos. Com o surgimento do HIV/AIDS, 
um novo grupo de pacientes de risco foi identifi-
cado, as  lesões tendem a ser disseminadas, persis-
tentes e recorrentes4.
 Doenças da pele e mucosas são manifes-
tações clínicas comuns em portadores da AIDS, 
não são presentes apenas em fases avançadas de 
imunodeficiência, também podem ocorrer ao lon-
go do curso da infecção. Contagens de Linfócitos 
T CD4 abaixo de 200 foram associados com as 
lesões infecciosas máximas, enquanto que as con-
tagens superiores a 350 mostrou mais das lesões 
não-infecciosas. A alteração dermatológica infec-
ciosa mais comum foi o molusco contagioso5.
 Caracteriza-se por pápula semiesférica e 
brilhante, geralmente umbilicada ou com discre-
ta depressão central, de poucos milímetros de 
diâmetro. Acomete a pele e excepcionalmente as 
mucosas1. Apesar das lesões cutâneas serem vistas 
também em imunocompetentes, a sua ocorrência 
em pacientes infectados pelo HIV é muitas vezes 
atípica, disseminada,  de maior gravidade ou resis-
tência à terapia convencional2,5. 
 O quadro dermatológico é típico e não 
apresenta dificuldades quanto ao diagnóstico clí-
nico, exceto em variantes, tais como molusco gi-
gante e variantes foliculares1. O exame histopato-

lógico é caracterizado pela presença de material 
viral eosinofílico (corpúsculos de Henderson-
-Patterson) ocupando o citoplasma e deslocando 
o núcleo dos queratinócitos para a periferia, a epi-
derme cresce para o interior da derme, formando 
múltiplos lóbulos6.
 O tratamento do molusco contagioso 
pode ser feito a partir da curetagem de todas as 
pápulas, normalmente ocorre regressão sem dei-
xar cicatrizes.  Em lesões numerosas e dissemina-
das, o uso do nitrogênio líquido em consultório 
ou ainda a aplicação de medicações tópicas como 
a podofilotoxina, ácido retinóico ou solução de 
KOH são opções terapêuticas1. Também são des-
critas para estas, o uso de TCA 100%, que em es-
tudo provou ser superior a criocirurgia7,8,9 e o Imi-
quimod, um antiviral potente e com propriedades 
antiproliferativas4. Quando associado ao HIV, de-
ve-se também iniciar a terapia antirretroviral para 
restauração da competência imunológica10.

 CONCLUSÃO
 Doenças da pele e mucosas são manifesta-
ções clínicas comuns em portadores da AIDS. A 
alteração dermatológica infecciosa descrita como 
a mais comum é o molusco contagioso. É impor-
tante ressaltar que apresentações atípicas, como a 
forma gigante ou disseminadas desta patologia em 
adultos podem ser um indicativo para suspeitar de 
coinfecção com o HIV e assim iniciar a terapia 
antirretroviral o mais breve possível. 
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Pênfigo Foliáceo com Lesão de Mucosa: 
Relato de Caso

Amanda Barroso de Freitas1, Rodrigo Basílio Panno de Oliveira2, 
Fernando Raphael de Almeida Ferry3, Fernanda Aguiar4 

RESUMO
Introdução: O termo pênfigo faz referência a doenças cutâneas que são 
caracterizadas pelo desenvolvimento de erosões de mucosa ou bolhas 
intraepidérmicas, além de anticorpos antiepidérmicos. A maioria das formas 
de pênfigo ocorre esporadicamente pelo mundo, exceto o pênfigo endêmico 
chamado Pênfigo foliáceo (Fogo selvagem), o qual é comumente visto no Brasil. 
Fogo Selvagem, além do acometimento cutâneo, é caracterizado pela presença 
de anticorpos IgG que surgem para reagir com componentes do desmossomo 
epidérmico, como a desmogleína, por exemplo. No entanto, nesse caso, o 
acometimento de mucosas é raro. Objetivos: Descrever o caso de um paciente 
com pênfigo foliáceo e lesão de mucosas. Conclusão: O caso relatado ilustra, 
portanto, a diversidade no diagnóstico de pênfigo foliáceo, o qual nem sempre 
segue o que é estabelecido pela literatura epidemiológica.
Palavras-chave: pênfigo, dermatologia.

Pemphigus Foliaceous with Mucosal Involvement: A Case Report

ABSTRACT
Introduction: The term pemphigus refers to cutaneous diseases characterized 
by erosion of  mucosa or intraepidermical blisters and antiepidermical antibodies. 
Most pemphigus forms occur sporadically around the world except the endemic 
pemphigus called Pemphigus foliaceus or Fogo Selvagem, which is commonly 
seen in Brazil. Fogo Selvagem, besides the cutaneous involvement, is also 
characterized by the presence of  IgG antibodies that react with components 
of  epidermal desmosome, like desmoglein for instance. In this case, mucosal 
surfaces are rarely affected. Objective: This study aims to describe a Pemphigus 
foliaceus case with mucosal involvement. Conclusion: The reported case 
illustrates the diversity in the diagnosis of  pemphigus foliaceus, which does not 
always follow what is set by the epidemiologic literature.
Keywords: pemphigus, dermatology. 
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 INTRODUÇÃO
 O termo pênfigo faz referência a doenças 
cutâneas que são caracterizadas pelo desenvolvi-
mento de erosões de mucosa ou bolhas intraepi-
dérmicas, além de anticorpos antiepidérmicos1. A 
maioria das formas de pênfigo ocorre esporadi-
camente pelo mundo, exceto o pênfigo endêmi-
co chamado Pênfigo foliáceo (Fogo selvagem), o 
qual é comumente visto no Brasil. Fogo Selva-
gem, além do acometimento cutâneo, é também 
caracterizado pela  presença de anticorpos IgG 
que surgem para reagir com componentes do 
desmossomo epidérmico, como a desmogleína, 
por exemplo. Superfícies mucosas são raramen-
te envolvidas2. Fogo selvagem é idêntico à forma 
idiopática de pênfigo foliáceo visto na América 
do Norte e Europa. Só se diferencia pela epide-
miologia, frequência de casos familiais e idade 
dos indivíduos infectados3. A etiologia do pênfi-
go, no entanto, ainda é desconhecida. Fogo Sel-
vagem é endêmico em algumas regiões do Brasil. 
A população atingida inclui fazendeiros, crianças 
e adultos jovens em todos os grupos étnicos. A 
doença geralmente ocorre em áreas endêmicas 
que incluem os estados de Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, mas 
tem se espalhado para o Nordeste e Norte atin-
gindo os estados do Mato Grosso, Pará, Mara-
nhão, Rondônia, Acre e Amazonas. As pessoas 
sob maior risco são agricultores jovens ou crian-
ças, não havendo sexo ou raça preferencial, e 
que estejam expostas à ecologia rural das áreas 
endêmicas. Apesar de a doença ter sido descri-
ta em áreas urbanas, essas ocorrências são raras. 
Fogo Selvagem normalmente aparece em áreas 
selvagens que estão sendo colonizadas e desapa-
recem quando essas áreas são urbanizadas.  Há 
um significativo número de pessoas acometidas 
em unidades familiares em que vários indivíduos 
geneticamente relacionados são afetados. Por úl-
timo, autoanticorpos contra antígenos associados 
a  Lupus não estão presentes no soro dos pacien-
tes com fogo selvagem. Exame clínico da pele e 
triagem sorológica para anticorpos relacionados à 
pênfigo são parâmetros  específicos que podem 
ser usados na busca por agentes etiológicos que 
coordenam as doenças autoimunes da pele4. No 
que diz respeito às alterações bucais no Pênfigo 
foliáceo, têm-se taxativamente na literatura bra-
sileira que a mucosa bucal nunca é atingida5. Na 
literatura mundial, no entanto, existe uma grande 

divergência de opiniões. Alguns autores6 afirmam 
não existir lesões de mucosa no Pênfigo foliáceo; 
outros7 admitem o aparecimento destas lesões, se 
bem que raramente; uma minoria, no entanto8, 
admite a ocorrência destas lesões, sem as descre-
ver, quer sob o ponto de vista clínico, quer histo-
patológico.

 DESCRIÇÃO DO CASO
 Paciente masculino, 82 anos, pardo, viú-
vo, natural de Ponte Nova - Minas Gerais, Brasil, 
residente em Nilópolis - Rio de Janeiro, ensino 
fundamental completo, desempregado, já tendo 
trabalhado como taxista e carreteiro, e católico. 
Foi internado para investigação de lesões bolho-
sas em face posterior de membro inferior esquer-
do há 23 dias. Tendo sido medicado com azitro-
micina antes da internação, havendo piora do 
quadro. Após 7 dias houve acometimento da face 
posterior de membro inferior direito com o mes-
mo tipo de lesão. E após 12 dias as lesões haviam 
se alastrado para face posterior da coxa, glúteos, 
região sacral e tórax posterior. No 15º dia de apa-
recimento das lesões, iniciou cefalexina por 6 dias, 
concomitantemente houve generalizado rompi-
mento de bolhas e início de prurido importante. 
No 21º dia, foi administrada penicilina benzatina 
em dose única. Notou-se, então, acometimento 
de tronco anterior, axilas, antebraço de ambos os 
lados, restante dos membros inferiores, somados 
à diminuição do apetite (Figura 1). No 23º dia do 
quadro, surgiram lesões semelhantes em região 
periorbital e vermelhidão nos olhos (Figura 2), 
além de lesões em cavidade oral (Figura 3). Re-
fere Sífilis tratada há 7 anos, hipertensão arterial 
controlada por captopril (12/12h) e hidrocloro-
tiazida (1x/dia).  Admitido em enfermaria com 
lesões ulceradas de fundo limpo, escoriadas, pru-
riginosas e dolorosas. Realizada biópsia após 4 
dias de internação revelando histopatologia com-
patível com pênfigo foliáceo com presença de 
fenda intraepidérmica subcórnea, abrigando es-
cassos queratinócitos arredondados. Em uma das 
bordas do fragmento observa-se permeação das 
camadas superiores da epiderme por eosinófilos, 
numerosos neutrófilos, com espongiose. Infiltra-
do inflamatório perivascular superficial constituí-
do por neutrófilos e eosinófilos, com ausência de 
malignidade (Figura 4) Iniciou-se tratamento com 
prednisona e Dersani®. Em exame de rotina de 
internação foi diagnosticado com sífilis (VDRL 
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1:64) sendo tratado com penicilina benzatina 2,4 
milhões IM. Evoluiu com sepse de foco pulmo-
nar e derrame pleural bilateral diagnosticado por 
Tomografia computadorizada, sendo transferido 
para Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do 
próprio Hospital. O paciente veio a óbito no 18º 

dia de CTI e 34º dia de internação hospitalar por 
complicações respiratórias já que a gravidade das 
lesões somada às complicações foram demasiada-
mente graves, apesar dos cuidados médicos inten-
sivos. Nega outros familiares com o mesmo tipo 
de acometimento cutâneo.

Figura 1. Acometimento de tronco posterior e antebraço em ambos os lados por lesões bolhosas ulceradas de fundo limpo, 
escoriadas, pruriginosas e dolorosas

Figura 2. Lesões em região periorbital e vermelhidão nos olhos

Figura 3. Lesões em cavidade oral
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Figura 4. Histopatológico de biópsia revelando escassos queratinócitos arredondados com permeação das camadas supe-
riores da epiderme por eosinófilos, numerosos neutrófilos, com espongiose. Infiltrado inflamatório perivascular superficial 
constituído por neutrófilos e eosinófilos

 DISCUSSÃO
 Trata-se de um caso de pênfigo foliáceo 
que concorda com o estabelecido por Diaz, Luis 
A., et al9 no que diz respeito ao estado de origem, 
já que afirma que a maioria dos casos são prove-
nientes dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Paraná, São Paulo e Minas Gerais por serem áreas 
endêmicas e o paciente em questão ser oriundo de 
Minas Gerais. No entanto, a epidemiologia apon-
ta no quesito idade para adultos jovens e crian-
ças como sendo os mais acometidos, não sendo 
tal dado compatível com a idade do paciente (82 
anos). Além disso, a doença é rara em áreas urba-
nas, o que confronta o fato de o paciente nunca 
ter sido exposto à ecologia rural das áreas endê-
micas. Postula-se também a ocorrência em áreas 
recém- urbanizadas, o que não é compatível com a 
cidade de origem do paciente (Ponte Nova), nem 
com a cidade atual (Rio de Janeiro). O que mais 

chama a atenção, tornando esse caso exclusivo é 
o acometimento de mucosas, o que Patrícia et al.10 

descrevem como não sendo possível em pênfigo 
foliáceo, mas que Ramos-e-Silva et al.11 admitem 
ser possível, apesar de raro. Além disso, Ramos-e-
-Silva et al. relatam o múltiplo acometimento de 
indivíduos geneticamente relacionados, o que é 
negado pelo paciente, o qual afirma ter conheci-
mento apenas do próprio caso na família. 

 CONCLUSÃO
 O caso relatado ilustra, portanto, a diver-
sidade no diagnóstico de pênfigo foliáceo, o qual 
nem sempre se apresenta como descrito na litera-
tura específica, onde os principais autores se com-
plementam nas formas de apresentação, e neste 
caso, temos a idade e as lesões mucosas como as 
principais manifestações que fogem das apresen-
tações mais comuns. 
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Síndrome do Queixo Dormente em 
Paciente com Linfoma de Burkitt 
Esporádico: Relato de Caso  

Caroline Lourenço de Medeiros1, Marcelle Coelho Oliveira1, Junior César 
Bergamaschi1, Karen Montenegro Flores2, Fábio Moore Nucci4, Daniel 
Gama das Neves6, Larissa Ticiane Machado dos Santos5, Luis Jose Dasa 
Lopez2, Andrea Monnerat7, Mônica Kopschitz Praxedes3

RESUMO
O Linfoma de Burkitt (LB) é um linfoma não Hodgkin de células B, altamente 
agressivo, que se apresenta, frequentemente, em localização extranodal ou 
raramente, como leucemia aguda. A forma clássica é caracterizada por tumoração 
mandibular e dos ossos da face. Evolui com massas compressivas de crescimento 
rápido, e a infiltração do sistema nervoso central (SNC) e da medula óssea é 
frequente. O tratamento inclui a prevenção da lise tumoral e quimioterapia 
(QT) intensiva, com profilaxia do SNC, além do tratamento das complicações 
infecciosas, decorrentes da mielossupressão. Relatamos o caso de uma paciente 
do sexo feminino, de 19 anos, internada com LB, que apresentou parestesia na 
hemiface esquerda, associada à cefaleia frontal ipsilateral, hipoestesia mandibular 
direita e dor em pontada no lábio superior à direita desde o início do tratamento 
quimioterápico, sendo diagnosticada com síndrome do queixo dormente (SQD), 
bilateral. Como ela tinha períodos de melhora parcial após o início dos ciclos 
de QT, com recidivas do quadro neurológico próximas aos ciclos seguintes, foi 
considerada a infiltração neoplásica como a causa da síndrome. O envolvimento 
do sistema nervoso periférico foi seguido, tardiamente, por invasão do SNC, 
doença refratária e morte, decorrente de sepse por neutropenia. 
Palavras-chave: linfoma de Burkitt, doenças do nervo trigêmio, nervo alveolar 
inferior.

Numb Chin Syndrome in a Patient with Sporadic Burkitt´s Lymphoma: 
Case Report

ABSTRACT
Burkitt’s lymphoma (BL) is a highly aggressive B-cell non-Hodgkin’s lymphoma, 
which often presents in an extranodal location or, rarely, as acute leukemia. 
The classic form is characterized by mandibular and face bones’ tumors. It 
evolves with rapidly growing compressive masses and the infiltration of  the 
central nervous system (CNS) and bone marrow is frequent. Treatment includes 
intensive chemotherapy, with CNS prophylaxis, and prevention of  tumor lysis, in 
addition to the treatment of  infectious complications due to myelosuppression. 
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In this paper, we present the case of  a 19-year-old female patient, who was 
hospitalized with BL, that presented with paraesthesia in the left hemiface, 
associated with ipsilateral frontal headache, right mandibular hypoesthesia and 
pain on the right side of  the upper lip since the beginning of  the chemotherapy. 
She was diagnosed with numb chin syndrome (NCS), bilaterally. As she had partial 
improvement after the beginning of  each chemotherapy cycle, with relapses 
of  the neurological condition shortly before the following cycles, neoplastic 
infiltration was considered as the syndrome’s cause. The involvement of  the 
peripheral nervous system was followed by the infiltration of  the CNS belatedly, 
refractory disease and death, due to sepsis secondary to the neutropenia. 
Keywords: Burkitt’s lymphoma, trigeminal nerve´s diseases, inferior alveolar 
nerve.
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 INTRODUÇÃO
 O Linfoma de Burkitt (LB) é um tipo 
de Linfoma não Hodgkin de células B, altamen-
te agressivo, que se apresenta, habitualmente, em 
localização extranodal ou menos frequentemente, 
como leucemia aguda1. 
 A doença evolui com massas tumorais 
de rápido crescimento, capazes de exercer efei-
to compressivo e sofrer lise tumoral espontânea. 
Três formas clínicas distintas são reconhecidas1,2: 
endêmica, esporádica e associada a imunodefici-
ências. Apesar da histologia ser idêntica, existem 
diferenças na epidemiologia, na evolução clínica e 
nas alterações citogenéticas e moleculares entre as 
formas de LB. 
 A forma endêmica ou africana ocorre na 
África Equatorial e na Papua-Nova Guiné, e foi 
descrita numa população infantil, predominan-
temente do sexo masculino, de baixo nível sócio 
econômico. A apresentação típica é um tumor de 
rápido crescimento na mandíbula e nos ossos da 
face que, geralmente, poupa o abdome, e tem bai-
xa ocorrência de sintomas constitucionais. O sítio 
primário extranodal do LB pode ser nos ovários, 
testículos, mamas, trato gastrointestinal, mesenté-
rio e rins, acometendo a medula óssea (MO) em 
apenas 10% dos pacientes. Virtualmente em to-
dos os casos, há associação com o vírus Epstein-
-Barr (EBV), o primeiro vírus a ser associado com 
a patogênese de câncer nos seres humanos.
 A forma esporádica ocorre sem distinção 
pelo mundo, tem baixa incidência, e corresponde 
a apenas 1-2% dos linfomas. Geralmente apresen-
ta-se como massa abdominal, com ascite, envol-
vimento do íleo, estômago, ceco, mesentério, rins 
ou sistema nervoso central (SNC). A compres-
são de estruturas determina complicações, como 
obstrução intestinal, hidronefrose, simulação de 
apendicite aguda, dentre outros. A infiltração da 
MO é rara ao diagnóstico. Em cerca de 25% dos 
casos, ocorre envolvimento de mandíbula e dos 
ossos da face. A infiltração do SNC é uma com-
plicação frequente. Menos de 1/3 dos casos tem 
relação com a infecção pelo EBV.
 A forma relacionada às imunodeficiên-
cias manifesta-se como a esporádica, acome-
tendo principalmente o SNC, os linfonodos e a 
MO. É observada em associação com a infecção 
pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e, 
em menor frequência, em pacientes submetidos 
a transplante de órgãos e nas imunodeficiências 

congênitas. Os sintomas constitucionais são mais 
frequentes, e, em 40% dos casos, relacionam-se à 
infecção pelo EBV. 
  Há poucos estudos sobre a incidência e a 
epidemiologia do LB no Brasil2,3. Da mesma for-
ma, a incidência mundial exata do LB não é co-
nhecida, pela falta de recursos necessários para o 
diagnóstico nos países em desenvolvimento com 
maior incidência, como os da África4,5.
 O diagnóstico6,7,8 do LB é firmado através 
da avaliação morfológica e imuno-histoquímica da 
biópsia excisional da massa tumoral ou do aspira-
do e biópsia de MO, quando comprometida. O 
tumor é constituído por células com elevada ativi-
dade mitótica e, devido à morte celular frequente 
e à consequente fagocitose dos restos celulares 
por macrófagos, exibe, à microscopia no pequeno 
aumento, o aspecto característico de céu estrela-
do. As células neoplásicas têm imunofenótipo B 
maduro e translocação constante envolvendo o 
proto-oncogene MYC-c1, que modula a expressão 
de genes alvos associados ao crescimento, divisão 
e morte celular.
 O tratamento do LB inclui a prevenção 
da síndrome de lise tumoral, regimes de quimio-
terapia (QT) intensiva, associados à profilaxia do 
SNC, e tratamento das complicações infecciosas 
decorrentes da mielossupressão.
Síndrome do queixo dormente
 A síndrome do queixo dormente (SQD) 
ou numb chin syndrome é uma síndrome rara, ca-
racterizada por hipoestesia, parestesia ou anes-
tesia, principalmente, do queixo e do lábio infe-
rior, territórios do nervo mentoniano, uma das 
terminações do nervo alveolar inferior, do ramo 
mandibular do nervo trigêmio12. A SQD pode ser 
causada por lesão do nervo trigêmio, em qualquer 
ponto de seu trajeto, incluindo proximalmente 
no gânglio de Gasser (que emite fibras sensitivas 
para a divisão mandibular do nervo trigêmio) ou 
nos corpos neuronais na ponte9. As lesões podem 
ser divididas em lesões periféricas (envolvendo a 
mandíbula ou nervo, com infiltração, inflamação 
ou compressão) e lesões centrais (envolvendo a 
base do crânio, leptomeninges ou tronco cere-
bral). Na maioria das vezes, causas dentárias locais 
são responsáveis pela SQD, mas quando elas são 
descartadas, a infiltração neoplásica é a segunda 
causa mais comum, à frente de outras condições 
sistêmicas11. A suspeição clínica baseia-se no exa-
me físico e na história do paciente. Exames de 
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imagem, como a ressonância nuclear magnética 
(RNM) de crânio e a cintilografia óssea, podem 
identificar lesões mandibulares, auxiliando no 
diagnóstico de SQD. Quando esta for a apresen-
tação inicial de uma neoplasia, a biópsia das lesões 
na mandíbula pode confirmar o diagnóstico.
 
 RELATO DE CASO
 CSB, sexo feminino, 19 anos, branca, na-
tural de Itaboraí-RJ, secretária, admitida no ser-
viço de Hematologia do Hospital Universitário 
Antônio Pedro (HUAP) - UFF no dia 14/11/14, 
devido à massa dolorosa na região cervical direita, 
de crescimento rápido, com 5 meses de evolução, 
associada à sudorese noturna. Não havia outras 
comorbidades, e a biópsia do linfonodo foi com-
patível com Linfoma não Hodgkin tipo Burkitt. 
 O exame físico da admissão evidenciou 
massa cervical à direita, de cerca de 5,0 x 5,0 cm, 
endurecida, aderida a planos profundos, indolor 
à palpação, além de massa palpável dolorosa em 
hipocôndrio esquerdo.
 A tomografia computadorizada (TC) 
mostrava formação expansiva, medindo 6,7 x 6,3 
x 6,1 cm, localizada posteriormente à glândula 
submandibular direita, comprimindo a veia ju-
gular interna e desviando medialmente a caróti-
da direita, associada a linfonodomegalias satélites 
e massas pélvicas, com degeneração necrótica, a 
superior com 10,7 x 9,2 x 12,4 cm e a inferior 
com 8,4 x 6,9 x 9,4 cm, estendendo-se ao nível 
da cicatriz umbilical, rechaçando as alças do in-
testino delgado, e comprimindo útero e bexiga. 
Havia também linfonodomegalias para-aórticas e 
intercavoaórticas e pequena quantidade de líquido 
livre na cavidade.
 Os primeiros exames laboratoriais de san-
gue, à época, revelaram: hematócrito = 29,7%; 
hemoglobina = 9,4 mg/dL, 9900 leucócitos/mm³ 
(0/1/0/0/7/63/18/11); 620.000 plaquetas/mm³; 
discreta hipocromia, microcitose e várias hemá-
cias alongadas à hematoscopia; AST = 45 U/L; 
ALT = 52 U/L; fosfatase alcalina = 113 U/L; cál-
cio total: 8,4 mg/dL; sódio: 144 mEq/L; potássio: 

3,5 mEq/L; magnésio: 1,5 mg/dL; LDH = 1811 
U/L; ureia = 15 mg/dL; creatinina = 0,79 mg/
dL; ácido úrico = 3,2 mg/dL; beta-2 microglo-
bulina = 3,27 mg/dL;  sorologia para HIV, HBV 
e HCV não reagentes; eletroforese de proteínas: 
redução da fração da albumina e aumento das fra-
ções alfa 1, alfa 2 e beta. 
 O aspirado e a biópsia de MO, realizados 
em 17/11/14, confirmaram a infiltração por LB e 
o estadiamento da doença como IVB.
 A paciente foi tratada com o esquema 
HyperCVAD, que inclui profilaxia do SNC, a par-
tir de 22/11/14, com boa resposta inicial e regres-
são das massas em região cervical e abdominal.
 Em janeiro de 2015, apresentou hipoeste-
sia na região do mento até o ângulo da mandíbula 
direito, estendendo-se à região cervical direita, e 
dor em pontada no lábio superior à direita. 
 No mês seguinte, foi readmitida para iní-
cio do terceiro ciclo da QT, apresentando cefa-
léia pulsátil intensa, recorrente, em região frontal 
esquerda, com parestesia em hemiface e desvio 
da comissura labial ipsilaterais. A TC crânio não 
apresentou alterações e a pesquisa de células ne-
oplásicas do líquor cefalorraquidiano (LCR) não 
mostrou evidência de infiltração do SNC. Foi ini-
ciada gabapentina, com discreta melhora.
 Em março, associaram-se aos sintomas 
anteriores, tremor de membros superiores e di-
plopia, seguidos de fotofobia e náuseas. A oftal-
moscopia não mostrava sinais de papiledema e a 
RNM de crânio não tinha alterações. Foi aventada 
a hipótese de pseudotumor cerebral e prescrita 
acetazolamida, com melhora discreta. 
 No mês seguinte, cerca de três dias antes 
do início de novo ciclo da QT, houve piora da 
parestesia em hemiface esquerda e da cefaléia e, 
como, novamente, tanto a punção lombar como a 
TC de crânio não esclareceram o quadro, foi fei-
ta a hipótese de síndrome do queixo dormente, 
por infiltração dos ramos maxilar e mandibular 
trigeminais e da mandíbula.  A cintilografia óssea 
e RNM de face (Figura 1) corroboraram para a 
hipótese diagnóstica.
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Figura 1. (A) Ressonância magnética da face, imagem axial, sequência ponderada em T2 STIR, evidenciando edema medular 
(setas) dos corpos mandibulares. (B) Ressonância magnética da face, imagem axial, sequência ponderada em T1 com satura-
ção de gordura, evidenciando realce pelo gadolíneo, e aumento de volume do gânglio do nervo trigêmio esquerdo (seta). (C) 
Ressonância magnética da face, imagem coronal, sequência ponderada em T1 com saturação de gordura, evidenciando realce 
bilateral da medula óssea pelo gadolínio, em ambos os lados da mandíbula (setas), mais evidente no corpo direito. (D) Cin-
tilografia óssea frontal com 99Tc-MDP, com fixação tardia aumentada de tecnécio em ambos os corpos mandibulares, mais 
evidente no lado direito (marcador vermelho) 

 A despeito da otimização da dose de ga-
bapentina, e da posterior associação de amitriptili-
na, o quadro evoluiu com alternância entre perío-
dos de remissão e de surgimento dos sintomas, os 
quais coincidiam com o início de um ciclo de QT 
e a proximidade do seguinte, respectivamente. 
 Em maio, houve piora da parestesia, com 
extensão ao pavilhão auricular, e posterior sur-
gimento de turvação visual e diplopia horizontal 
para visão frontal, nistagmo e estrabismo conver-
gente do olho direito. O atraso no início de alguns 
ciclos, devido a episódios de neutropenia febril, 
era responsável por uma piora considerável no 
quadro descrito, sugerindo fortemente infiltração 
tumoral.

 Apesar de múltiplas amostras de LCR 
enviadas para a citologia oncótica, apenas a de 
11/06/15 evidenciou esfregaços hipercelulares 
constituídos por células blásticas, compatível com 
infiltração do SNC pelo LB. 
 Após completar os 8 ciclos do esquema 
Hyper-CVAD, a paciente apresentava recidiva da 
doença no SNC, mas, devido a uma sepse, não 
teve condições clínicas de ser submetida à radio-
terapia. O hemograma de 02/07/15 mostrava 
pancitopenia grave: Hto = 11,6%; Hb = 4,4 mg/
dL; 2.000 plaquetas/mm³; 900 leucócitos/mm³ 
(0/0/0/0/0/26/32/40,6). O aspirado da MO 
exibia áreas de necrose e hipoplasia medular se-
vera. Não houve resposta à antibioticoterapia e a 
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paciente evoluiu para choque séptico e óbito em 
05/07/15.
 
 DISCUSSÃO
 Nós relatamos o caso de uma paciente 
com LB na sua forma esporádica, que apresen-
tava linfonodomegalia cervical e abdominal volu-
mosas, além de infiltração da MO ao diagnóstico.
Na vigência do tratamento, embora tenha havi-
do desaparecimento das adenomegalias, ela de-
senvolveu parestesia em hemiface à esquerda, 
associada à cefaléia frontal ipsilateral, hipoestesia 
mandibular direita e dor em pontada no lábio su-
perior à direita, sintomas que involuíam tempo-
rariamente com o início de cada ciclo de QT e 
retornavam antes do seguinte. 
 O quadro clínico sugeria uma síndrome 
rara, a SQD, descrita em associação com proces-
sos inflamatórios, infecciosos, neoplasias malig-
nas e trauma, cujas causas mais frequentes são 
os procedimentos dentários invasivos, infiltração 
tumoral por metástases de tumores sólidos e a in-
filtração leucêmica ou linfomatosa11.
 A RNM de face e a cintilografia óssea 
confirmaram o diagnóstico. As imagens revela-
ram SQD bilateral, com acometimento do gân-
glio trigeminal à esquerda e do corpo mandibu-
lar bilateralmente, mais acentuado à direita. Não 
houve confirmação histológica, a fim de evitar 

um procedimento invasivo numa paciente que 
apresentava pancitopenia acentuada em diversas 
ocasiões.
 Houve acometimento precoce do sistema 
nervoso periférico (território de nervo alveolar 
inferior), mas a infiltração do SNC, sugerida pela 
cefaléia e pela paralisia de nervos cranianos, só foi 
comprovada citologicamente próximo ao térmi-
no da QT e do óbito da paciente.
 A SQD, em geral, é unilateral, mas pode 
ser bilateral em 10-15% dos casos10,12. Embora 
incomum, a SQD adquire importância por fre-
quentemente traduzir comprometimento ósseo 
tumoral, que pode ocorrer ao nível da mandíbula 
e, até mesmo, da base do crânio. Em adultos, o 
câncer de mama metastático (64%) e o linfoma 
(14%) são responsáveis pela maioria dos casos 
de SQD10; já em crianças, a leucemia linfoblástica 
aguda é responsável por um número significativo 
de casos. A infiltração do nervo mentoniano em 
associação com o acometimento leptomeníngeo 
apresenta mau prognóstico13.

 CONCLUSÃO
 A SQD é uma neuropatia rara que aco-
mete o nervo mentoniano, cuja presença, quando 
afastadas causas odontológicas, deve fazer suspei-
tar do diagnóstico ou da recidiva de uma neopla-
sia maligna.
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Toxicidade do Tratamento do Carcinoma 
Epidermóide do Canal Anal em pacientes 
HIV Positivos - Revisão de Literatura  
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RESUMO
O carcinoma de canal anal é um câncer raro que corresponde a 1,5-2% dos 
tumores do aparelho digestivo sendo o tipo histológico mais freqüente o 
carcinoma epidermóide. Com o surgimento da AIDS observamos um aumento 
no número de casos e um novo perfil epidemiológico: homens, na quarta década 
de vida, homossexuais que fazem sexo com outros homens. O presente estudo 
é um scoping review da literatura com 17 estudos selecionados. O perfil dos 
pacientes HIV positivos com CEC anal do estudo são homens, com idade 
entre 36 e 52 anos, cujo tratamento predominante foi a radioterapia associada a 
Mitomicina ou Cisplatina. Observamos toxicidade significativa nesses pacientes 
apesar da sobrevida ser equivalente aos HIV negativos e concluímos que ainda 
são necessárias adequações no esquema terapêutico para essa população além de 
mais estudos prospectivos na área.
Palavras-chave: carcinoma epidermoide de canal anal, toxixidade, esquema 
Nigro.

Toxicity of  Treatment of  Anal Canal Squamous Cell Carcinoma in HIV-
Positive Patients - Scoping Review

ABSTRACT
The anal canal carcinoma is a rare cancer that corresponds to 1.5-2% of  digestive 
system tumors where the most frequent histological type is the squamous 
carcinoma. With the advent of  AIDS, there is an increment in the number of  
cases and a new epidemiological profile: men, in their forties, homosexuals who 
have sex with other men. This study is a systematic review of  the literature with 
seventeen selected studies. The profile of  HIV positive patients with squamous 
cell carcinoma of  the anal canal in the study are men, aged between 36-52 years, 
whose treatment was predominantly radiotherapy associated with Mitomycin or 
Cisplatin. Significant toxicity was observed in these patients despite of  the fact 
that survival was equivalent to HIV negative, and it was possible to conclude 
that adjustments in the treatment are still necessary for this population, besides 
more prospective studies in this area.
Keywords: anal cancer, toxicities, Nigro protocol.
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 INTRODUÇÃO
 O carcinoma de canal anal é um câncer 
raro que corresponde a 1,5-2% dos tumores do 
aparelho digestivo, sendo o tipo histológico mais 
freqüente o carcinoma epidermóide1. Com o 
surgimento da AIDS (Síndrome da imunodefi-
ciência adquirida) a frequência do carcinoma de 
canal anal epidermóide (CEC anal) cresceu em 
torno de vinte vezes e houve uma mudança no 
perfil epidemiológico da população acometida, 
atingindo hoje mais homens na terceira e quarta 
décadas, principalmente os homossexuais mascu-
linos2,3.
 O motivo dessa mudança de perfil parece 
estar ligado ao vírus da imunodeficiência huma-
na (HIV) concomitante a uma infecção com o 
HPV (Papiloma vírus humano), o que leva a um 
mecanismo de defesa prejudicado contra o HPV, 
aumentando o risco de câncer anal nesses pacien-
tes4. 
 O esquema Nigro hoje é o tratamento 
de escolha para os pacientes com carcinoma de 
canal anal5. Este já passou por inúmeras modifi-
cações com o objetivo de melhorar a eficácia e re-
duzir a toxidade. As doses da quimioterapia (QT) 
foram adaptadas e, com introdução da IMRT 
(radioterapia de intensidade modulada), as taxas 
de toxidade relacionadas com a RT diminuíram 
significantemente6.
 A QT atualmente é realizada com Mito-
micina C (MMC) (10 a 15mg/m², bolus intrave-
noso no dia 1) e com 5-Fluoruracil (5-FU) (infu-
são intravenosa por 4-5 dias, 750 a 1000mg/m2) 
por dois ciclos, no início e no fim da radiotera-
pia (RT) com dose de radiação que varia de 30 
a 60Gy na região anal, pélvica e nos linfonodos 
inguinais7,8. A Cisplatina (CDDP) torna-se ainda 
uma opção no lugar da MMC e sua dose pode 
variar de 50-100mg/m² no primeiro dia do ciclo. 
 Outra opção ainda é a ressecção cirúrgi-
ca com posterior tratamento com QT/RT, que 
fica reservada para aqueles pacientes com tumor 
que se estende à margem anal devido à alta taxa 
de morbidade19. Este tratamento pode cursar 
com lesões dos nervos pélvicos levando à perda 
da função esfincteriana impondo a utilização de 
colostomia, sendo esta, portanto uma vantagem 

do esquema Nigro. Contudo, o esquema não está 
livre de complicações, apresentando como efeito 
colateral importante a toxidade sistêmica10.
 Atualmente, doentes HIV-positivo que 
apresentam CD4 superior a 200 mm³ e carga viral 
sérica indetectável não são considerados imuno-
deprimidos graves e são tratados da mesma for-
ma que os pacientes soronegativos5. Além disso, 
a taxa de recidiva tumoral após o tratamento se 
mostra semelhante nas duas populações11,12. No 
entanto, é visto uma toxidade significativa com 
os regimes de tratamentos convencionais nos pa-
cientes HIV positivos.
 
 MÉTODO
 O delineamento da pesquisa foi realizado 
baseando-se nas recomendações da Colaboração 
Cochrane para revisões sistemáticas e meta-aná-
lises. Estas se encontram compiladas na versão 
5.1.0 do Manual Cochrane para Revisões Siste-
máticas de Intervenções13.
 Estruturando-se as perguntas a serem 
respondidas por meio do acrônimo PICO (popu-
lação, intervenção, controle e desfechos - outco-
mes), tem-se como população avaliada pacientes 
com diagnóstico histopatológico de carcinoma 
epidermóide de canal anal e HIV positivos. As 
intervenções terapêuticas consideradas foram o 
esquema Nigro e radioterapia isolada. Como des-
fecho foram avaliados a toxidade (segurança) e 
eficácia do tratamento. Visando reunir evidên-
cias sobre a segurança e eficácia do tratamento 
do carcinoma epidermóide de canal anal e por 
se tratar de um tema específico, foram utilizados 
como referências de bases de dados: MEDLINE 
(PUBMED) e SCOPUS cujos descritores estão 
descritos nas tabelas 1 e 2 e a estratégia de busca 
no anexo 3. Foram incluídos estudos intervencio-
nais e observacionais envolvendo pacientes, pu-
blicados até fevereiro de 2017, em inglês, portu-
guês ou espanhol, que mostrassem a toxidade no 
tratamento do carcinoma epidermóide de canal 
anal em pacientes HIV positivos. Foram excluí-
dos artigos cuja análise do título, resumo ou texto 
na íntegra permitiu concluir tratar-se de revisões, 
editoriais, resumos de congresso, entre outros 
que não atendam aos critérios de inclusão.
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Tabela 1. Descritores da busca no PUBMED

Câncer anal HIV Tratamento
"anal cancer" “AIDS” "Mitomycin"[Mesh]
"anal neoplasms" "Acquired Immunodeficiency 

Syndrome" [Mesh]
"Cisplatin"[Mesh]

"anal carcinoma" “HIV” "Fluorouracil"[Mesh]
"anal canal cancer" “Human immunodeficiency 

virus”
“5FU”

"carcinoma of  anal canal" "HIV Infections"[Mesh] “5-FU”
"epidermoid carcinoma of  anal canal" “5 FU”
“human papiloma vírus” "Radiotherapy"[Mesh]
“HPV” "radiation therapy"
"Anus Neoplasms"[Mesh] “Nigro regimen”
"Carcinoma, Squamous Cell"[Mesh] “Nigro”
"Neoplasms, Squamous Cell"[Mesh] 

Tabela 2. Descritores da busca no SCOPUS

Câncer anal HIV Tratamento
"anal cancer" “AIDS” "Mitomycin"
"anal neoplasms" "Acquired Immunodeficiency 

Syndrome"
"Cisplatin"

"anal carcinoma" “HIV” "Fluorouracil"
"anal canal cancer" “Human immunodeficiency 

virus”
“5FU”

"carcinoma of  anal canal" "HIV Infections" “5-FU”
"epidermoid carcinoma of  anal canal" “5 FU”
“human papiloma vírus” "Radiotherapy"
“HPV” "radiation therapy"
"Anus Neoplasms” “Nigro regimen”
"Carcinoma, Squamous Cell" “Nigro”
"Neoplasms, Squamous Cell” "Chemoradiotherapy"

 RESULTADOS E DISCUSSÃO
 a) Quanto as características gerais dos 
estudos
 Foram selecionados 17 artigos tiveram 
o ano de publicação entre 1994 e 2016, sen-
do o período de coleta dos dados entre 1985 e 
2015. Este período corrobora com o auge da 
infecção pelo vírus HIV, que aconteceu entre 
as décadas de 1980 e 1990, assim como o início 
do tratamento eficaz contra a doença no ano 
199614.
 Atualmente a maior parte dos pacien-
tes infectados com o vírus HIV encontram-se 
na América Latina e África Subsaariana. Nes-
tes países cerca de 1-5% e 15-39% dos adultos, 
respectivamente, são portadores do vírus14. 

Contrapondo-se a esses dados, como listado 
na tabela 3, os artigos desta revisão mostram 
que mesmo com esta alta prevalência, as pes-
quisas nesse assunto nestes países ainda são es-
cassas. Dos 17 artigos selecionados, 9 (52,9%) 
são publicações dos Estados Unidos da Amé-
rica e 8 (47,1%) da Europa. Além disso, 100% 
dos estudos são retrospectivos com análise de 
prontuário, mostrando a falta de estudos pros-
pectivos e randomizados que dariam melhores 
informações a respeito do assunto.
 b) Quanto as características dos pacien-
tes incluídos
 Onze (64,7%) estudos avaliaram so-
mente pacientes HIV+, enquanto cinco 
(29,4%) compararam pacientes HIV positivos 
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com HIV negativos e um (5,8%) comparou pa-
cientes HIV positivos com transplantados.
 A idade média dos pacientes HIV po-
sitivos diagnosticados com carcinoma epider-
móide de canal anal (CEC anal) variou de 36 a 
52 anos, enquanto que naqueles com pacientes 

HIV negativos a idade média foi de 55 a 62 
anos. Chiao et al relataram 1184 pacientes com 
CEC anal tratados no Veterans Administration 
Health System e, da mesma forma, as idades mé-
dias dos pacientes HIV positivos e negativos 
foram 49 e 63 anos, respectivamente32.

Tabela 3. Características gerais dos estudos

Id Autor/ Ano/
Referência

País Revista Desenho de estudo Período de coleta 
de dados

1 Chadha (1994)15 EUA Diseases of  Colum and 
Rectum

Retrospectivo - análise de 
prontuários

1985-1991

2 Bottomley 
(1996)16

UK Clinical Oncology Retrospectivo - análise de 
prontuários

1989-1994

3 Hocht (1997)17 GER Acto Oncology Retrospectivo - análise de 
prontuários

1995-1997

4 Hoffman 
(1999)18

EUA Int.J. Radiation Oncology 
Biol.

Retrospectivo - análise de 
prontuários

1991-1997

5 Cleator (2000)19 UK European Journal of  
Cancer

Retrospectivo - análise de 
prontuários

1989-1999

6 Place (2001)20 EUA Diseases of  Colum and 
Rectum

Retrospectivo - análise de 
prontuários

1980-1999

7 Vatra (2001)21 FRA Gastroenteral Clinical 
Biol.

Retrospectivo - análise de 
prontuários

1985-1999

8 Blazy (2005)22 FRA Diseases of  Colum and 
Rectum

Retrospectivo - análise de 
prontuários

1997-2001

9 Edelman (2006)23 EUA Int. J. Radiation Oncology 
Biol.

Retrospectivo - análise de 
prontuários

1994-2004

10 Wexler (2007)24 EUA Diseases of  Colum and 
Rectum

Retrospectivo - análise de 
prontuários

1997-2005

11 Oehler (2008)25 FRA/
GER/CAN

Journal of  Clinical On-
cology

Retrospectivo - análise de 
prontuários

1997-2006

12 Bryan (2009)26 EUA Clinical Transl. Oncol Retrospectivo - análise de 
prontuários

1995-2008

13 Hogg (2009)27 EUA Diseases of  Colum and 
Rectum

Retrospectivo - análise de 
prontuários

1996-2006

14 Hauerstock 
(2010)28

EUA Clinical Colorrectal 
Cancer

Retrospectivo - análise de 
prontuários

1998-2008

15 Hammad 
(2010)29

EUA American Journal of  
Clinical Oncology

Retrospectivo - análise de 
prontuários

1991-2007

16 Martellotta 
(2012)30

ITA E.R for Medical and 
Pharmacological Sciences

Retrospectivo - análise de 
prontuários

2000-2008

17 Martin (2016)31 GER Clinical Oncology Retrospectivo - análise de 
prontuários

1997-2015

 Além disso, dos onze estudos que avalia-
ram somente HIV positivos, oito (72,2%) possuí-
am apenas pacientes do sexo masculino e em um18 
este dado não foi relatado. Dos seis artigos res-
tantes, a porcentagem do sexo masculino em HIV 
positivos variou de 85% a 100%. Já em relação a 
população HIV negativa dos estudos, a porcenta-

gem de pacientes do sexo masculino foi de 85%21, 
57%26, 38%27, 37%29, 36%31 e não relatado25.
 Ainda que faltem estudos prospectivos 
na área, pode-se levantar a hipótese de que os pa-
cientes HIV positivos desenvolvem o câncer mais 
precocemente do que aqueles sem a infecção viral. 
Uma suposição seria a própria imunossupressão 
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contribuindo para o desenvolvimento deste cân-
cer em pacientes mais jovens. Outro ponto em 
destaque seria em relação ao sexo dos pacientes, 
pois a maioria dos pacientes HIV positivos com 
CEC anal no presente estudo são do sexo mascu-
lino.
 Acredita-se que o HPV seja o principal 
gatilho do CEC anal, com DNA do vírus encon-
trado em vários espécimes de biópsia anal33. Um 
mecanismo de defesa prejudicado contra o HPV 
provavelmente aumenta o risco de câncer anal em 
pacientes imunodeficientes. Segundo um estudo 
realizado nos Estados Unidos, a infecção pelo 
HIV mostrou aumentar o risco de câncer anal 
mais de 100 vezes em homens com menos de 30 
anos de idade, em comparação com a população 
americana em geral34.
 Com a reação em cadeia da polimerase 
(PCR), o HPV pode ser genotipado em 80 dife-
rentes subtipos de HPV e assim como na muco-
sa cervical, 23 são capazes de infectar a mucosa 
anogenital. Até 70% dos diagnósticos de câncer 
anal estão associados ao subtipo 16 de HPV, que 
é considerado o subtipo infeccioso de maior risco. 
Subtipos adicionais associados a citologia anormal 
e / ou progressão para câncer anal são os subtipos 
18, 31, 33, 35, 39, 45, 50, 51, 53, 56, 58, 59 e 6835. 
 Com o surgimento da AIDS a epidemio-
logia do CEC anal mudou e hoje o grupo de maior 
risco para esse câncer são os homens que fazem 
sexo com outros homens (HSH)36,37. Alguns estu-
dos sugerem que os parceiros masculinos possam 
ser um reservatório de subtipos de HPV de alto 
risco, provavelmente localizados em lesões penia-
nas38.
 Segundo dados do Boletim Epidemioló-
gico de HIV/AIDS de 2016, existe uma tendên-
cia de aumento na proporção de casos de AIDS 
em homens que fazem sexo com homens (HSH). 
Nos últimos dez anos, houve aumento de 35,3% 
em 2006 para 45,4% em 201539. Tal dado alerta 
para a necessidade de exames de rastreio nesta 
população que é hoje o principal grupo de risco 
para CEC anal. As diretrizes da EACS (Euprope-
an AIDS Clinical Society) 2009 propõem rastreio 
com exame de toque retal e citologia anal com 
uma freqüência de 1 a 3 anos em indivíduos de 
alto risco (HSH ou pessoas com displasia associa-
da ao HPV). Em caso de citologia com alteração 
recomendam a anuscopia40.
 Quanto ao estadiamento dos pacientes, 

não foi observado diferença significativa entre os 
pacientes com CEC anal HIV positivos e negati-
vos, o que sugere que a infecção pelo vírus HIV 
não predispõe a evolução para as formas avan-
çadas do câncer. Contudo cabe lembrar que os 
pacientes HIV positivos possuíam menor idade 
quando comparados com os negativos. Talvez se 
os HIV positivos fossem avaliados num período 
de tempo maior com a idade equivalente aos ne-
gativos, o estadiamento fosse mais avançado.
 c) Quanto ao esquema terapêutico
 O tempo de tratamento não foi relatado 
em seis estudos e variou de 12 a 53 dias em onze. 
A dose de radiação utilizada manteve-se entre 30 
e 63 Gy, permanecendo dentro da radiação pre-
conizada pelo esquema Nigro modificado6,7. Em 
apenas dois estudos (11,7%) a dose utilizada foi 
diferente entre as populações de pacientes HIV 
positivos e negativos.
 A quimioterapia foi sempre associada à ra-
dioterapia, e seus esquemas foram:
 • 5-FU mg/m² do primeiro ao quarto dias 
da primeira semana do ciclo (quatro semanas) ex-
clusivo em cinco estudos (29,4%);
 • 5-FU 750-1400 mg/m² do primeiro ao 
quarto dias da primeira semana do ciclo associado 
a MMC 7,5-15 mg/m² em bolus no primeiro dia 
do ciclo em quatorze estudos (82,3%);
 • 5-FU 750-1400 mg/m² do primeiro ao 
quarto dias da primeira semana do ciclo associa-
do a CDDP 25-100 mg/m² no primeiro dia do 
ciclo, ou 4 mg/m² antes de cada fração de 5-FU, 
ou 50mg/² no primeiro e segundo dias do ciclo. A 
CDDP foi utilizada em oito estudos (47%);
 • Outros: ressecção local, xeloda associa-
do a MMC e 5-FU associado a metotrexate.
Em cinco estudos (29,4%) a dose de um ou mais 
medicamentos não foi relatada, dificultando a re-
lação desta variável com o desfecho toxicidade.
 Quanto ao tratamento para o HIV, cinco 
estudos (29,4%) não relataram se os pacientes fi-
zeram o uso de TARV (Terapia Antirretroviral), 
sete (41,1%) o uso foi em parte dos pacientes e 
cinco (29,4%) usaram em 100% da população. Tal 
dado também torna fator confundidor quando se 
fala em toxicidade ao tratamento de CEC anal nos 
pacientes HIV positivos, já que a terapia antirre-
troviral pode ter interação medicamentosa com os 
quimioterápicos por aumentarem sua toxicidade 
ou competirem com sua via de metabolização au-
mentando a biodisponibilidade41.
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 d) Quanto ao desfecho
 A toxicidade foi a variável com maior im-
portância. A classificações utilizadas nos estudos 
selecionados foram a CTCAE (Common Terminolo-
gy Criteria for Adverse Events) (Tabela 4)42, RTOG 

(Radiation Therapy Oncology Group) (Tabela 5)43 e 
efeitos adversos reportados pelo tratamento de 
câncer da OMS (Organização Mundial da Saúde) 
de Genebra 1976 (Tabela 6)44. Todas as tabelas são 
passíveis de correlação.

Grau Descrição do evento e intervenção
1 Leve; assintomático ou leve sintoma; apenas observações clínicas ou de diagnóstico; sem indicação de 

intervenção;

2 Moderado; indicada intervenção mínima, local ou não invasiva; limitação das atividades apropriadas para 
a idade relacionadas ao cotidiano, tais como: preparar as refeições, sair para compras em supermercado, 
usar o telefone, gerenciar suas contas etc.;

3 Grave ou, do ponto de vista médico, algo signifi cante que não representa risco à vida. Indicada hospi-
talização ou prolongamento desta; incapacitante; limitação do autocuidado nas atividades cotidianas, tais 
como: tomar banho, vestir-se e despir-se, alimentar-se, usar o sanitário, tomar medicamentos;

4 Consequências que representam risco de morte; indicada intervenção urgente;

5 Morte relacionada ao evento adverso.

Tabela 4. Toxicidade CTCAE adaptada*

*Tabela traduzida pelo autor.

Tabela 5. Toxicidade RTOG adaptada*

Órgão/Tecido Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5
Pele/
Dermatite

Leve atrofia
Mudança de 
pigmentação
Alguma perda de 
cabelo

Moderada atrofia; Te-
langiectasia moderada; 
Queda de cabelo total

Atrofia marcada; Te-
langiectasia intensa

Ulceração

Morte relacionada 
ao evento adverso

Anemia Hb =10.0g/dl Hb 8-10 g/dl Hb 6-8 g/dl
Indicado transfusão

Hb<6g/dl
Intervenção 
urgente

Leucocitose - - >100.000 /mm³ Manifestações 
clínicas
Intervenção 
urgente

Plaquetopenia <75.000/mm³ 50.000- 75000 mm³ 25.000- 50.000 mm³ <25.000 mm³

Neutropenia = 1500/mm³ 1000- 1500 mm³ 500- 1000 mm³ <500 mm³

Diarreia <4x/dia 4-6x/dia ≥7x/dia Repercussão 
clínica grave

 Vômitos 1-2 episódios 
com intervalo de 
5 min em 24h

3-5 episódios com 
intervalo de 5 min em 
24h

≥6 episódios com 
intervalo de 5 min 
em 24h

Repercussão 
clínica grave

*Tabela traduzida pelo autor.
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Tabela 6. Toxicidade OMS adaptada*

Distúrbio Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4
Leucopenia 3.0-3.9 10³/mm³ 2.0-2.9 10³/mm³ 1.0-1.9 10³/mm³ < 1.0 10³/mm³

Dermatite Eritema Descamação, vesículas, 
prurido

Descamação intensa, 
ulcerações

Descamação total, necrose. 
Indicada intervenção cirúr-
gica

Náusea/Vômitos Náusea Vômitos transitórios Necessidade de terapia 
intervencionista

Refratários ao tratamento

*Tabela traduzida pelo autor.

 Cinco estudos (29,4%) compararam o 
desfecho nas populações de pacientes HIV posi-
tivos e negativos. Destes, dois mostraram íntima 
relação da infecção pelo HIV e maior toxidade no 
tratamento do CEC anal. Vatra et al mostrou que 
somente 25% dos pacientes conseguiram concluir 
o protocolo estabelecido devido à grande imunos-
supressão e toxidade. Neste estudo, observou-se 
que 40% dos pacientes HIV positivos desenvol-
veram algum tipo de toxicidade tardia contra 12% 
nos pacientes HIV negativos. Oehler et al por sua 
vez, mostrou que a maior toxicidade hematológi-
ca nos pacientes HIV positivos (33% contra 12% 
nos HIV negativos) deveu-se ao uso da MMC, já 
que todos os pacientes que desenvolveram as re-
ações adversas fizeram o uso desta droga. Este 
resultado suporta a visão de que a MMC contribui 
para a hemotoxicidade possivelmente reforçada 
pelo uso de TARV45.
 Em contrapartida, Hogg et al não obser-
vou diferenças significativas na toxicidade hema-
tológica entre os pacientes HIV positivos e negati-
vos, apenas nas reações do trato gastrointestinais. 
Contudo reforça que isto pode estar ligado ao es-
tado imunológico dos pacientes, já que 67% deles 
tinham o CD4 maior ou igual a 200/mm³.
 Os pacientes infectados pelo HIV no es-
tudo de Hammad et al foram menos propensos 
a receber a dose total de quimioterapia (45% em 
HIV positivos vs 88% em HIV negativos) devido 
ao medo dos médicos em relação aos efeitos ad-
versos. Como consequência, o perfil de toxicidade 
observado foi semelhante nos dois grupos, exceto 
em relação a dermatite que foi maior nos pacien-
tes HIV negativos, possivelmente pela maior dose 
de radioterapia administrada.
 Martin et al não considerou significante a 
maior incidência de trombocitopenia nos pacien-
tes HIV positivos (grau 4, 7% contra 1% em HIV 
negativos) encontrada em seu estudo. Reforçou 

que, assim como em White et al., não consegui-
ram demonstrar diferença na toxicidade hemato-
lógica e não hematológica entre estas duas popu-
lações.
 Apenas um estudo comparou a toxicidade 
com o CD4 dos pacientes HIV positivos. Hoff-
man et al. concluíram que os pacientes com CD4 
≥ 200 toleram a terapia sem apresentar toxicidade 
significativa diferente daqueles com CD4 < 200. 
Place et al, apesar de não ter divido os pacien-
tes em grupos quanto ao CD4, também obser-
vou íntima relação da contagem de CD4 com a 
toxicidade. Neste trabalho, os pacientes com CD4 
≥ 200 não apresentaram toxicidade significativa. 
Em contrapartida, Edelman et al, não detectou 
diferença entre toxicidade aguda ou tardia entre 
os grupos com baixo e alto CD4.
 Bryan et al. foi o único estudo que avaliou 
a toxicidade do tratamento de CEC anal em pa-
cientes HIV positivos e transplantados. Mostrou 
que a imunossupressão, como era esperado, cul-
minou em maior toxicidade às duas populações 
estudadas, chegando a 87,5% dos pacientes com 
dermatite graus 3 e 4 e 37,5% de toxicidade he-
matológica graus 3 e 4.
 Os demais estudos (dez - 58,8%) avaliaram 
apenas pacientes HIV positivos em tratamento de 
CEC anal. Destes, somente Hocht et al concluiu 
que não houve diferença na toxicidade observada 
nos pacientes avaliados quando comparado com 
outros estudos envolvendo HIV negativos. Cha-
dha et al relataram dermatite grau 3 em 55% en-
quanto Bottomley et al. a relataram em 100% dos 
pacientes. Em Martellotta et al. não foi diferente, 
33% dos pacientes apresentaram algum tipo de 
efeitos adverso. Cleator et al., além da toxicidade, 
expuseram que um paciente apresentou enterite 
fatal após o tratamento com quimiorradiação. 
 Assim como em Hauestock et al, Blazy et 
al utilizaram 5-FU com CDDP no tratamento dos 
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pacientes HIV positivos. Observaram que, apesar 
da sobrevida ser comparável com a dos pacientes 
HIV negativos, a toxicidade permaneceu tão alta 
quanto com o esquema com MMC.
 Por fim, todos os estudos concluíram que, 
apesar da toxicidade ser um ponto de extrema im-
portância, a sobrevida dos pacientes HIV positi-
vos em tratamento de CEC anal é equivalente à 
dos pacientes HIV negativos.

 CONCLUSÃO
 A toxicidade do tratamento do CEC anal 

em pacientes HIV positivos ainda é um desafio 
para os oncologistas e infectologistas. No presen-
te estudo observamos que, apesar das mudanças, 
o esquema de quimiorradioterapia possui elevada 
morbidade neste grupo. Contudo, estudos pros-
pectivos nessa área ainda são necessários para se 
determinar o melhor esquema terapêutico. Além 
disso, mesmo a toxicidade sendo um ponto im-
portante, é válido ressaltar a necessidade de me-
didas de prevenção contra este câncer cuja inci-
dência tende a aumentar, principalmente entre a 
população de HSH.
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