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Editorial
Mario Barreto Corrêa Lima1

Saneamento Básico

 A maioria dos países do assim chamado 
1º mundo apresentam um saneamento básico 
que cobre 100% de seu território, o que vai 
gradativamente diminuindo, tanto mais, quanto 
mais pobres os demais o sejam. O Brasil nesta 
matéria está colocado numa lastimável 112ª 
posição, dentre um conjunto de 200 países.
 Por tal entendemos a atividade 
relacionada ao manejo da água pluvial, ao 
abastecimento de água potável, a coleta e o 
tratamento de esgoto, o manejo de resíduos 
sólidos, bem como o controle de pragas e 
qualquer tipo de agente patogênico, visando a 
boa saúde das populações.
 Em nosso país 36 milhões de pessoas 
não têm acesso a água tratada, enquanto cerca 
de 100 milhões não têm casas ligadas à rede 
de esgotos. Destes apenas 40% são tratados, 
enquanto na região norte tão somente 14% o 
são. 4 milhões não tem acesso a banheiros.
 Calcula-se no ritmo atual, que serão 
necessários 20 a 30 anos para a universalização 
do saneamento básico, a um custo provável de 
500 bilhões de Reais. Enquanto isso, milhares de 
internações ocorrem, tão somente por diarreia. 
A Organização Mundial de Saúde de há muito 
vaticina que tão somente 1 Real empregue em 
prevenção redunda numa economia de 4 no que 
diz respeito a gastos com tratamento.
 Diz-se que em nosso país o saneamento 
básico atingiria 81,33 % do território, mas de 
maneira inteiramente irregular. Predominando 
nas grandes cidades, mas mesmo nestas há áreas 

inteiramente desprovidas. O Rio de Janeiro, que 
ocupa o 50º lugar no país tem vários setores 
com péssimas condições sanitárias, com esgoto 
a céu aberto, frequentemente documentadas em 
jornais, em fotos chocantes. Na própria Baía de 
Guanabara, cartão postal da cidade, e em várias 
das lagoas do município esgotos são lançados 
in natura, como o são poluentes industriais, que 
incluem metais pesados, altamente danosos 
para a fauna e para os humanos. Medicamentos 
vários, como hormônios, por exemplo, também 
se enquadram entre os diversos poluentes. 
 O que não dizer do Norte, onde apenas 
3,5% dos municípios contam com esgotamento 
sanitário? Procura-se explicar o investimento 
francamente insuficiente das redes de esgoto, 
pela pouca visibilidade das obras a elas dedicado, 
que estariam em geral sob a terra, não sendo 
interessante para os políticos por elas lutarem.
 Tentando culpar pura e simplesmente 
a gestão pública do mau gerenciamento das 
atividades do setor, muitos hoje preconizam 
a privatização destes serviços, tout court como 
solução mágica para o problema. Vale lembrar, 
contudo, o que houve recentemente em São 
Paulo, durante a crise de falta d água, que assolou 
o Estado. A SABESP, empresa particular que 
administra o fornecimento da mesma para a 
população, com polpudos lucros, ao invés de 
aumentar a quantia investida com este propósito, 
distribuiu elevados dividendos.
 Os médicos devem ter sempre em 
mente a questão do saneamento básico, que 
quando negligenciado provoca grande número 
de doenças na população, particularmente 
dentre os mais pobres, devendo alertar não só 
as autoridades, como a população das áreas em 
que atuam, para minimizar o problema.

1Professor Titular Emérito de Clínica Médica e de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Escola de Medicina e Cirurgia da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Membro Titular da Academia Nacional de Medicina. Ex-
Presidente da Associação Médica Brasileira e Fundador e Editor Chefe dos Cadernos Brasileiros de Medicina.
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Tratamento Cirúrgico de Pseudoartroses 
de Fraturas Diafisárias de Tíbia através do 
Método de Ilizarov

Daniel Bertoluci Futuro1, Rodrigo Silva de Britto2, Victor Macedo Enne3, 
Guilherme Henrique Cortes Tavares4, Marco Antônio N. Mibielli5, 
Roberta Montello Amaral6, Max Rogerio Freitas Ramos7

RESUMO
Objetivo: O tratamento da pseudoartrosediafisáriada tíbia é difícil e inclui uma 
grande diversidade de procedimentos. O objetivo do presente estudo é analisar 
os resultados do tratamento cirúrgico daspseudoartroses de tíbia através da 
utilização do método de fixação externa do tipo Ilizarov e compará-los com os 
da literatura. Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo através da análise 
de dados contidos em 21 prontuários de pacientes submetidos à tratamento 
cirúrgico de pseudoartrose de tíbia através dométodode Ilizarov. Além de dados 
epidemiológicos, os critérios de avaliação foram a escala analógica da dor e 
resultados clinicofuncionais e radiológicos. Resultados: Todos os pacientes 
evoluíram para a consolidação óssea e cura da pseudoartrose da tíbia através 
da utilização do método de Ilizarov, em um tempo médio de permanência de 
10,73 meses nos homens e de 9,3 meses nas mulheres. Tanto os resultados 

________________________________________________________
1Médico Ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT), membro da Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ), Princess Elizabeth 
Orthopedic Centre Fellow, Exeter, Inglaterra, Membro da American Academy of  
Orthopedic Surgeons (AAOS), Professor Assistente da Universidade Fundação 
Educacional Serra dos Órgãos (UNIFESO), Teresópolis, RJ, Brasil, Chefe do Serviço 
de Cirurgia de Quadril do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano e 
Supervisor (Preceptor) do Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia 
do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano, Teresópolis, RJ, Brasil.  
2Médico Ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT), Membro associado da ASAMI, Chefe do Serviço de Reconstrução e 
Alongamento Ósseo do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano e 
médico ortopedista do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Santa Teresa, 
Petrópolis, RJ. 3Médico Ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia (SBOT), R4 concluído em Cirurgia de Pé e Tornozelo no Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Rio de Janeiro, RJ e Membro Titular da AOTrauma Latin America. 4Médico Ortopedista, 
membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), R4 concluído 
em Cirurgia de Quadril no Serviço de Cirurgia de Quadril do Hospital Santa Teresa, 
Petrópolis, RJ. 5Médico Ortopdedista, membro da Academia de Medicina do Estado do 
Rio de Janeiro, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), 
membro da Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ), membro da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia Pediátrica (SBOP), Mestre em Ortopedia pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil, Professor Emérito da Universidade Fundação 
Educacional Serra dos Órgãos (UNIFESO), Teresópolis, RJ, Brasil e Chefe do Serviço 
de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino 
Ottaviano, Teresópolis, RJ, Brasil. 6Dsc em Engenharia de Produção (Finanças) pela PUC, 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, Professora Titular da Universidade Fundação Educacional 
Serra dos Órgãos (UNIFESO), Teresópolis, RJ, Brasil. 7Professor Associado Chefe de 
Clínicas de Ortopedia do Hospital Universitário Gaffree e Guinle
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clínicofuncionais quanto os resultados radiológicos foram considerados bons 
ou excelentes em, no mínimo, 86% dos casos (95% de certeza) e a dor foi 
caracterizada como inexistente ou leve em, no mínimo, 52% dos casos (95% 
de certeza). O estudo das correlações das demais características dos pacientes 
apresentou significância estatística apenas para um par de variáveis, podendo-
se dizer que a dor está diretamente correlacionada à situação clinicofuncional 
(p=0,0005). Conclusão: O uso do fixador externo de Ilizarov apresentou-se 
como um método eficaz para o tratamento das pseudoartroses de tíbia de acordo 
com os resultados obtidos, levando-se em conta a escala analógica da dor e os 
resultados clinicofuncionais e radiológicos.
Palavras-chave: Ilizarov, pseudoartrose, tíbia, tratamento.

Surgical Treatment of  Tibial Shaft Fractures Nonunions through the 
Ilizarov Method

ABSTRACT
Objective: The treatment of  tibial diaphyseal nonunion is difficult and includes 
a wide variety of  procedures. The aim of  this paper is to analyze the results of  
the surgical treatment of  pseudoarthrosis of  the tibia through the use of  external 
fixation method of  Ilizarov and to compare them with those in the literature. 
Methods: A retrospective study was carried out through the analysis of  data 
contained in 21 medical records of  patients who underwent surgical treatment 
of  pseudoarthrosis of  the tibia through the Ilizarov method. In addition to 
epidemiological data, the evaluation criteria were the analogue scale of  pain and 
clinical, functional and radiological results. Results: All patients progressed to 
bone healing and cure of  pseudoarthrosis of  the tibia through the use of  the 
Ilizarov method, in an average time of  permanence of  10.73 months in men and 
9.3 months for women. Both clinical, functional as well as radiological findings 
were considered good or excellent in, at least, 86% of  the cases (95% sure) and 
the pain was characterized as non-existent or lightweightin, at least, in 52% of  
the cases (95% sure). The study of  the correlations of  the other characteristics 
of  the patients was statistically significant only for a pair of  variables, and it 
can be said that the pain is directly correlated to the functional clinical situation  
(p=0.0005). Conclusion: The use of  the Ilizarov external fixation was presented 
as an effective method for the treatment of  the pseudoarthrosis of  the tibia in 
agreement with the results obtained, taking into account the analogue scale of  
pain and the clinical, functional and radiological results.
Keywords: Ilizarov, pseudoarthrosis, tibia, treatment.
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 INTRODUÇÃO
 Fraturas diafisárias de tíbia são extrema-
mente comuns e consideradas uma epidemia do 
trauma, normalmente causadas por acidentes de 
trânsito e de trabalho, sendo cada vez mais com-
plexas devido à maior energia envolvida no mo-
mento do trauma e, portanto, de difícil tratamen-
to1, apresentando-se como um desafio, mesmo 
para os ortopedistas mais experientes e podendo 
evoluir com complicações frequentes como pseu-
doartroses e consolidações viciosas. Anatomica-
mente, a tíbia apresenta uma extensa margem sub-
cutânea e um suprimento sanguíneo, muitas vezes 
ténue2. Danos aos tecidos moles no momento da 
lesão e um posterior rompimento do envelope de 
partes moles durante a fixação podem perturbar a 
circulação sanguínea no foco fraturário, com um 
efeito negativo sobre a consolidação da fratura1.
 Ilizarov3, em 1951, iniciou seus trabalhos 
clínicos e experimentais. Mais do que um mode-
lo de fixador externo, desenvolveu uma filosofia 
de tratamento baseada na estabilização óssea, na 
carga, na mobilidade precoce, no respeito à irri-
gação sanguínea e, principalmente, no conceito 
de distração osteogênica controlada. Os primeiros 
relatos citando o uso das técnicas de Ilizarov apa-
receram há cerca de 30 anos4,5. O pico da distri-
buição e aplicação do método de Ilizarov fora da 
Rússia ocorreu na década de 19906, com o auge 
dos estudos publicados sobre o seu uso no mes-
mo período, de acordo com o banco de dados-
PubMed. Desde então, o número de estudos pu-
blicados sobre o método em revistas médicas tem 
sido na faixa de 60 a 90 artigos por ano, ilustrando 
que o método continua sendo uma das principais 
formas de reparação óssea e reconstrução7-9.
 As intervenções cirúrgicas, aplicando-
-se a técnica de Ilizarov, não são agressivas aos 
tecidos e envolvem pouca perda sanguínea. Não 
necessitam de enormes medidas de terapia inten-
siva no pós-operatório10. Os fatores essenciais do 
tratamento são a fixação rígida circular externa, o 
controle da posição do fragmento, o transporte 
ósseo, e o acompanhamento da regeneração ós-
sea, possibilitando eventuais correções ao longo 
do tratamento do membro11. Trazer o sistema de 
fixação e o controle dos fragmentos ósseos para 
fora do corpo humano era um estímulo colossal 
para a pesquisa científica e aperfeiçoamento dos 
dispositivos de osteossíntese. O desenvolvimento 
e a aplicação do aparelho de Ilizarov, resultaram 

em uma “corrida armamentista” ou competição 
por melhores construções, tanto para fixação ex-
terna quanto para a interna dos ossos, avançando 
e aperfeiçoando, cada dia mais, as reconstruções 
ósseas12-16.
 O tratamento das pseudartroses inclui 
uma diversidade enorme de procedimentos cirúr-
gicos e não cirúrgicos sendo, osmais utilizados, o 
auto-enxerto15,16, a estimulação electromagnéti-
ca17,18, a osteossíntese com placas e parafusos16,19-

-23,as hastes intramedulares24-26, a fixação exter-
na27-28 e, em última instância, a amputação. 
 Recentemente, um novo método foi de-
senvolvido e serve como mais uma alternativa no 
tratamento das pseudoartroses. Trata-se de um 
aspirador, associado a um dispositivo de fresagem 
e irrigação (reamer-irrigator-aspiratoria - Synthes 
Inc., Paoli, PA, EUA), e estudos têm demonstrado 
sua eficácia29. 
 O objetivo do presente estudo é analisar 
os resultados do tratamento cirúrgico daspseudo-
artroses de tíbia através da utilização do método 
de fixação externa do tipo Ilizarov e compará-los 
com os da literatura.

 MÉTODOS
 Foram selecionados 43 prontuários de pa-
cientes do Sistema Único de Saúde (SUS), sub-
metidos à tratamento cirúrgico utilizando-se o 
fixador externo circular através do método de Ili-
zarov, no Serviço de Ortopedia e Traumatologia 
do Hospital das Clínicas de Teresópolis Costan-
tino Ottaviano, Teresópolis, RJ, desde Março de 
2010 até Janeiro de 2014. Destes, 22 prontuários 
foram excluídos, sendo 19 de pacientes submeti-
dos ao método de Ilizarov para o tratamento de 
complicações de fraturas de fêmur, dois prontu-
ários de pacientes submetidos a tratamento de 
consolidação viciosa de fraturas de tíbia por este 
método e um paciente submetido a tratamento de 
osteomielite de tíbia através deste fixador externo. 
Vinte e um pacientes foram selecionados para este 
estudo. Os critérios de inclusão foram pacientes 
submetidos a tratamento cirúrgico de pseudoar-
trose de fraturas de tíbia através do método Iliza-
rov e que mantiveram o acompanhamento ambu-
latorial até o final do tratamento. Dos 21 pacientes 
selecionados, 15 eram do sexo masculino (71,4%) 
e a idade, em ambos os sexos, variou de 14 a 73 
anos (média de 36,71 anos). Entre os pacientes 
do sexo masculino, a idade variou de 21 a 51 anos 
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(média de 38,27 anos) e entre as mulheres, a média 
de idade foi de 32,83 anos, variando de 14 a 73 
anos. O lado esquerdo foi predominante com 17 
casos (80,95%), havendo um caso de bilateralida-
de que resultou em amputação na admissão hos-
pitalar, sendo excluído deste estudo.
 Dentre estas fraturas de tíbia que evolu-
íram com pseudoartrose, 17 foram causadas por 
acidentes de trânsito (80,95%) e, destes, um foi 
devido à atropelamento (4,76%) e os outros 16 
causados por acidentes motociclísticos (76,19%), 
um caso de soterramento (4,76%), dois por que-

das de altura em ambiente de trabalho (9,52%) e 
um por queda da própria altura (4,76%), sendo a 
única fratura causada por trauma de baixa energia 
(Gráfico 1). Das 21 fraturas, 17 foram expostas 
(80,95%) e 4 foram fechadas (19,05%). Das 17 
expostas, duas (11,77%) foram classificadas, de 
acordo com Gustillo e Anderson(30) como do 
tipo I, 13 (76,47%) como do tipo IIIA e duas IIIB 
(11,77%). Dos quatro casos de fraturas fechadas, 
uma apresentou intensa lesão de partes moles, 
evoluindo com flictenas e pequena área de necro-
se de pele.

Gráfico 1

 O tratamento inicial destas fraturas cons-
tou de osteossíntese com haste intramedular 
bloqueada (Exagon - Agamed e Ortossíntese - M4 
Medic) em cinco casos (23,81%), placa de com-
pressão dinâmica (Exagon - Agamed e Ortossínte-
se - M4 Medic) em três casos (14,29%), fixador 
externo uniplanar (Ortossíntese - M4 Medic) em 
oito (38,10%), fixador externo híbrido em dois 
pacientes(Exagon - Agamed) (9,52%), dois casos 
fixados inicialmente com o fixador de Ilizarov 
(ADJ Implantes e Fixadores) (9,52%) e um caso 
(4,76%) estabilizado com o fixador externo do 

tipo OrthofixLRS.
 Dentre os casos de pseudoartrose ana-
lisados neste trabalho, nove eram classificadas 
como bem vascularizadas (42,86%) e cinco eram 
pseudoartroses mal vascularizadas (23,81%)31. 
Sete pacientes apresentavam pseudoartroses in-
fectadas (33,33%), e utilizou-se a classificação 
proposta pelo grupo AO32, onde dois pacientes 
(9,52%) apresentavam infecção quiescente, qua-
tro pacientes (19,04%) apresentavam infecção 
ativa e sem fístula e, apenas um paciente (4,76%), 
com infecção ativa fistulizada (Gráfico 2).
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Gráfico 2

 O fixador externo circular do tipo Ilizarov 
utilizado em todos os procedimentos foi o mes-
mo (Ortossíntese - M4 Medic) e as cirurgias foram 
todas realizadas pelo mesmo cirurgião.
 Posicionou-se o paciente em decúbito 
dorsal, em mesa radiotransparente, sob anestesia 
raquidiana, sem utilização de morfina e sem a re-
alização de isquemia e garroteamento no mem-
bro acometido. Uma pré-montagem do fixador 
externo circular é realizada conforme a necessi-
dade para cada caso. Após assepsia e antissepsia, 
realiza-se a incisão sob o foco da pseudoartrose e 
procede-se o desbridamento e ressecção do teci-
do ósseo desvitalizado com reavivamento do foco 
fraturário e estabilização com fio de kirschner 2,5 
mm intramedular provisoriamente. É necessária 
a osteotomia da fíbula, com osteótomo e auxílio 
de perfurações prévias, na região diafisária através 
de um pequeno acesso lateral ao nível da pseu-
doartrose da tíbia em todos os pacientes.  Após 
esse tempo cirúrgico é realizada a colocação do 
fixador externo circular de Ilizarov respeitando-se 
o eixo anatômico da tíbia. Ele é centralizado ao 
segmento com a passagem de fios lisos de 1,5 mm 
paralelos às articulações do joelho e do tornozelo 
onde são conectados aos anéis proximal e distal 
da montagem sob controle de imagem fluoroscó-
pica. Segue-se a colocação de pinos deSchanz de 
6,0 mm após perfuração prévia com broca de 4,5 
mm, de maneira que existam, pelo menos, três pi-
nos em cada bloco do fixador. Quando finalizada 
a montagem, retira-se o fio de Kirschner utilizado 
para estabilização provisória. No próximo tempo 
cirúrgico, avalia-se a necessidade de osteotomia da 
tíbia, que é realizada da mesma maneira como na 
fíbula, caso exija transporte ósseo devido a gran-
de perda óssea, ou procede-se a redução e com-

pressão do foco fraturário com o fixador externo 
se o encurtamento for menor do que dois centí-
metros. O procedimento é finalizado com a he-
mostasia criteriosa, sutura do ferimento e curativo 
compressivo.  A antibioticoprofilaxia endovenosa 
nesses pacientes foi iniciada na indução anestésica 
com Cefazolina 2g e permaneceu pelo período de 
48 horas no pós-operatório com a posologia de 1g 
endovenoso de oito em oito horas, momento em 
que o paciente é reavaliado para receber a alta hos-
pitalar. A analgesia foi feia com anti-inflamatório 
não-hormonal e analgésicos não-opióides. Em 
poucos casos foi necessário o uso de analgésicos 
opióides.
 O método de tratamento com transporte 
ósseo utilizado foi do tipo bifocal em 13 pacientes 
(61,9%), com corticotomia em um nível metafi-
sário e compressão no foco da pseudartrose. Em 
oito pacientes (38,1%), foi realizado curetagem 
do foco, alinhamento do eixo e compressão. Nos 
casos de transporte ósseo, após a osteotomia, foi 
iniciado o transporte ao ritmo de um milímetro 
ao dia dividido em quatro tomadas (¼ de volta a 
cada seis horas). Em três casos, reduziu-se para 
uma tomada a cada 12 horas, no intuito de reduzir 
o ferimento da pele ao nível dos fios e pinos trans-
cutâneos.
 Foram realizados estudos radiológicos no 
pré-operatório e no pós-operatório imediato, nos 
sétimo e décimo quarto dias após a instalação do 
aparelho e, posteriormente, a cada 14 dias, pas-
sando para acompanhamento mensal a partir do 
terceiro mês, até o término do tratamento.
 Para a retirada do fixador externo, foi 
usado o parâmetro radiológico de corticalização 
do osso neoformado e consolidação do foco da 
pseudoartrose.
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 Os resultados foram avaliados através de 
informações contidas em prontuários, conforme 
protocolo de Paleyet al.33. Os parâmetros clínico-
-funcionais são: atividade funcional,distrofia de 
partes moles, dor persistente, equino rígido do 
tornozelo e incapacidade de retorno às atividades 
diárias prévias ao trauma. Um resultado excelente 
é aquele com retorno às atividades prévias sem ne-
nhum dos outros parâmetros. Um bom resultado 
é aquele com retorno às atividades prévias com 
um ou dois dos parâmetros anteriores. Um resul-
tado razoável é aquele com retorno às atividades 
prévias com três ou quatro dos parâmetros ou 
amputação. Inatividade individual é considerada 
mau resultado.Também, de acordo com Paley et 
al., os parâmetros radiográficos são: consolidação 
óssea, deformidades angulares, encurtamento do 
membro e infecção. Um resultado excelente apre-
senta-se com consolidação óssea, deformidades 
angulares menores que sete graus, encurtamento 
menor que 2,5 cm e sem infecção. Um resultado 
bom apresenta-se com consolidação óssea e dois 
dos outros parâmetros anteriores. Um resultado 
razoável apresenta-se com consolidação óssea e 
qualquer um dos parâmetros citados. Um mau 
resultado é aquele com ausência de consolidação 
óssea, presença de refratura e nenhum dos outros 
parâmetros apresentados previamente.
 Foi utilizada uma escala visual analógica 
de dor residual que varia de zero a 10, sendo zero 
a ausência completa de dor e dez considerado dor 
máxima. Dor leve é graduada de um a três, dor 
moderada de quatro a sete e dor intensa de oito a 
dez34,35.

 RESULTADOS
 Foram analisados os resultados de pron-
tuários dos 21 pacientes tratados para pseudo-
artrose de fraturas diafisárias de tíbia através do 
método de Ilizarov. 
 O tempo médio de permanência do fixa-
dor externo circular de Ilizarov foi de 10,73 meses 
no sexo masculino (variando de cinco a 19 meses) 
e 9,3 meses no sexo feminino (variando de seis a 
20 meses). Treze pacientes foram submetidos a 
transporte ósseo e, em cinco, observou-se a ne-

cessidade de enxerto corticoesponjoso autólogo, 
retirado da crista ilíaca contralateral, em um se-
gundo tempo cirúrgico.
 Apenas dois pacientes (9,52%) perma-
neceram com limitação do arco de movimento 
do joelho, sendo em um paciente uma limitação 
faltando 12 graus para a extensão completa e, em 
outro, faltando 40 graus. A maior limitação regis-
trada foi ao nível do tornozelo, onde apenas cinco 
pacientes (23,81%) apresentaram arco de movi-
mento completo. Dos 16 pacientes (76,19%) com 
limitação funcional do tornozelo, 12 (57,14% dos 
21 pacientes) apresentaram limitação de flexão 
plantar média de 22,5 graus, sendo que todos 
apresentaram limitação da flexão dorsal média 
de 4,8 graus. Destes 16 pacientes com limitação 
funcional do tornozelo, cinco (23,8% dos 21 pa-
cientes) permaneceram com bloqueio da flexão 
dorsal e um paciente com bloqueio total de mo-
vimento (4,76% dos 21 pacientes).
 O encurtamento residual médio foi de 
um centímetro (zero a 2,5cm) para ambos os se-
xos. Desvios do eixo foram evidenciados em sete 
pacientes (33,33%), sendo quatro com recurvato 
e, destes, dois associados ao desvio em valgo, e 
três pacientes com antecurvato, sendo dois as-
sociados ao desvio em varo. Todos os pacientes 
submetidos ao tratamento cirúrgico de pseudo-
artrose de tíbia através do método de Ilizarov 
evoluíram com consolidação e cura. Quatorze pa-
cientes (66,67%) permaneceram com claudicação 
após a retirada do dispositivo, sendo dez homens 
e quatro mulheres. 
 Conforme citado anteriormente, de acor-
do com o protocolo de Paleyet al.33, os resulta-
dos clinicofuncionais encontrados demonstrara-
msete casos (33,33%) classificados como sendo 
excelente, treze casos (61,91%) como bom e um 
(4,76%) classificado como razoável. Nenhum 
caso foi enquadrado como inatividade (Gráfico 
3). Em relação ao aspecto radiológico obteve-
-se onze (52,38%) resultados excelentes, nove 
(42,85%) bons e um (4,76%) razoável (Gráfico 
4). Não foi encontrado nenhum mau resultado 
radiológico de acordo com os critérios de Paley 
et al.33.
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Gráfico 3

Gráfico 4

 Na avaliação da dor, de acordo com a 
escala analógica de dor34,35, contida nos prontu-
ários e descrita anteriormente, oito (38,1%) pa-
cientes apresentaram-se assintomáticos ou sem 
qualquer queixa álgica, assinalando o número 
zero na escala visual de dor. Dentre os sinto-
máticos, a escala de dor oscilou de dois a sete 
pontos. A média de dor no pós-operatório foi de 
2,38 nos dois sexos, sendo considerada dor leve. 
Dentre as mulheres, duas (33,33% das mulheres) 
negam dor e, entre as sintomáticas, variou de 

dois a sete e, a média de dor pela escala analó-
gica foi de 2,83, também considerada dor leve. 
Entre os homens, seis negam qualquer dor (40% 
dos homens) e os demais apresentaram um valor 
médio de 2,2, também considerado dor leve, va-
riando entre dois e seis pontos. Foi encontrado, 
de acordo com a escala analógica visual de dor, 
oito pacientes (38,1%) sem dor, sete pacientes 
(33,33%) com dor leve, seis pacientes (28,57%) 
com dor moderada e nenhum com dor intensa 
(Gráfico 5).
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Gráfico 5

 Com estes dados, é possível demonstrar 
que tanto os resultados clinicofuncionais quanto 
os resultados radiológicos podem ser considera-
dos bons ou excelentes em, no mínimo, 86% dos 
casos (95% de certeza). Adicionalmente, a dor 
pôde ser caracterizada como inexistente ou leve 
em, no mínimo, 52% dos casos (95% de certeza).  
O estudo das correlações das demais caracterís-
ticas dos pacientes apresentou significância esta-
tística apenas para um par de variáveis: pode-se 
dizer que a dor está diretamente correlacionada à 
situação clinico funcional (p = 0,0005).
 A complicação clínica observada foi in-
fecção no trajeto dos pinos de Schanz em 14 
(66,67%) pacientes. Foi utilizada a classificação de 
Dahl36 para o diagnóstico e conduta em relação 
à infecção no trajeto dos pinos, sendo sete casos 
(33,33%) classificados como grau zero (sem in-
fecção), nove casos (42,85%) como grau 1 (infla-
mação sem serosidade),  e cinco (23,80%) como 
grau 3 (inflamação com secreção purulenta). Não 
foi encontrado nenhum caso grau 2 (inflamação 
com serosidade), nem graus 4 (drenagem seropu-
rulenta com radiografia demonstrando osteólise) 
ou 5 (presença de sequestro ósseo) de acordo com 
a classificação de Dahl36. Nos casos enquadrados 
como grau 1 foram apenas realizados curativos 
estéreis a cada dois dias e observados até a reso-
lução. Todos os casos enquadrados como grau 3 
foram tratados com antibioticoterapia oral e cura-
tivos estéreis a cada dois dias, com excelente evo-
lução do quadro.

 DISCUSSÃO
 Fraturas diafisárias de tíbia têm se torna-
do cada vez mais frequentes e já são consideradas 
uma epidemia do trauma, normalmente causadas 

por acidentes de trânsito e de trabalho, sendo cada 
vez mais complexas devido à maior energia envol-
vida no momento do trauma e, portanto, de difícil 
tratamento1, apresentando-se como um desafio, 
mesmo para os ortopedistas mais experientes, 
podendo evoluir com complicações frequentes 
como pseudoartroses e consolidações viciosas. 
Anatomicamente, a tíbia apresenta uma extensa 
margem subcutânea, tornando-a muito suscetível 
à fraturas e, apresenta um suprimento sanguíneo, 
muitas vezes ténue2, dificultando a sua consolida-
ção. Concomitantemente, danos causados aos te-
cidos moles no momento da lesão e um posterior 
rompimento do envelope de partes moles durante 
a fixação cirúrgica podem perturbar, ainda mais, a 
circulação sanguínea no foco fraturário, com um 
efeito negativo sobre a consolidação da fratura1.
 O tratamento das pseudartroses é habi-
tualmente difícil. A existência dessa afecção pres-
supõe falha no processo de reparação da lesão 
óssea, por falência das condições biológicas e/
ou mecânicas. Sua origem pode residir tanto no 
processo patológico inicial, seja ele traumático, in-
feccioso ou tumoral, como nas tentativas terapêu-
ticas fracassadas, que geralmente agregam outras 
lesões àquelas preexistentes. A atuação do médico 
ante esse quadro visa criar condições que possam 
reverter a falência da reparação, estabelecendo 
boas condições mecânicas e viabilizando o aporte 
biológico31,32.
 Sertório e col.37, observaram uma média 
de idade dos pacientes com fraturas de tíbia de 
32 anos e 84% foram causadas por acidentes de 
trânsito. Já Court-Brown et al.38, demonstraram 
uma média de idade de 37,2 anos sendo, a maior 
parte (40%), causada também por acidentes de 
trânsito. No presente estudo a média de idade dos 
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pacientes é de aproximadamente 37 anos e o prin-
cipal mecanismo de trauma foi acidentede trânsi-
to (80,95%), o que demonstra a elevada incidên-
cia em adultos jovens vítimas de acidentesde alta 
energia no trânsito. A pseudoartrose é uma das 
complicações mais comuns nesse tipo de fratura 
com uma incidência, em âmbito nacional,  varian-
do entre 5%, de acordo com Reis e col.31 e 15%, 
de acordo com Hungria e Mercadante39.
 Em relação ao sexo, a incidência de pseu-
doartrose pós fratura de tíbia, no presente estudo, 
foi de 71,4% em homens e 28,6% em mulheres 
e coincide com os trabalhos de Tuffi et al.40 e de 
Borges e col.41, onde a incidência foi de 80% em 
homens. Nesses trabalhos também foi observada 
uma pequena predominância de pseudoartrose no 
lado esquerdo, o que difere um pouco do presente 
estudo, no qual observou-se uma alta incidência 
no lado esquerdo, em torno de 81%. 
 Picado e col.42, em 2000, em âmbito na-
cional, demonstraram que cinco (83,33%), de seis 
pacientes com fraturas de tíbia que foram subme-
tidos ao método Ilizarov para a correção de falha 
óssea, sofreram fraturas expostas do tipo II, de 
acordo com Gustillo e Anderson30, e apenas um 
paciente (16,67%) havia sofrido fratura fechada 
da tíbia. Também em nosso meio, Junior e col.43, 
em 1999, já demonstraram que, de 27 pacientes 
com pseudoartroses não infectadas devido à fra-
turas de tíbia tratados pelo método Ilizarov, 21 
(77,78%) tiveram fraturas expostas, das quais dez 
eram do tipo III de Gustillo e Anderson30, e ape-
nas seis casos (22,22%) eram de fraturas fechadas. 
No estudo atual, identificou-se 21 pacientes com 

fraturas de tíbia que evoluíram com pseudoartro-
se, sendo 17 pacientes (80,95%) com fraturas ex-
postas, das quais duas (11,77%) eram do tipo I, 
13 (76,47%) do tipo IIIA e duas IIIB (11,77%), 
correlacionando-se a complicação da pseudoar-
trose com uma maior energia do trauma e uma 
maior lesão de partes moles.
 Nagarajahet al.44, em 2012, avaliaram 44 
pacientes (34 homens e 10 mulheres) que foram 
submetidos ao tratamento de pseudoartrose pelo 
método de Ilizarov, sendo 26 bem vascularizadas 
e 18 mal vascularizadas. Em 11 pacientes foi uti-
lizada a técnica monofocal de compressão com 
resultado final de consolidação em 82%, obtendo 
falha deste método apenas nas pseudoartroses in-
fectadas. Em 15 pacientes foi utilizado o método 
de Ilizarov pela técnica bifocal, realizando trans-
porte ósseo em cinco, e obtiveram união óssea 
e cura em todos os casos por este método. No 
presente estudo, demonstrou-se 21 pacientes com 
pseudoartrose de tíbia, sendo nove (42,86%) bem 
vascularizadas e sem infecção, cinco (23,81%) 
mal vascularizadas e sem infecção e sete (33,33%) 
apresentavam pseudoartroses infectadas, subme-
tidos ao método de Ilizarov. Em oito pacientes 
(38,10%) foi realizado o método monofocal com 
curetagem e compressão direta no foco de fratura 
(Figura 1) e obtido um resultado de união óssea 
em 100% dos casos, observando um maior per-
centual de cura em relação ao trabalho de Nagara-
jahet al.44. Em 13 pacientes (61,90%), foi realizado 
o método de Ilizarov bifocal (Figura 2) com êxito 
de consolidação óssea e cura também em todos os 
casos, assim como no estudo de Nagarajah et al.44.

Figura 1. Imagens A e B: Radiografias pré-operatórias em AP e Perfil dos ossos da perna demonstrando pseudoartrose de 
tíbia bem vascularizada; Imagens C e D: Radiografias em Perfil e AP com uso do fixador externo do tipo Ilizarov; Imagens 
E e F: Radiografias em AP e Perfil dos ossos da perna após tratamento da pseudoartrose, demonstrando consolidação óssea.
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 Paleyet al.33, em 1989, demonstraram em 
seu estudo, um tempo médio de 10,6 meses para 
consolidação dos casos de não união óssea da tí-
bia com o emprego do método de Ilizarov, o que 
corrobora com o atual estudo, que obteve-se um 
tempo médio de 10,73 meses para o sexo masculi-
no e 9,3 meses para o sexo feminino, até a consoli-
dação completa e retirada do aparelho de Ilizarov.
No atual estudo, não foi encontrado discrepância 
final dos membros inferiores em sete pacientes 
(33,33%), resultado inferior ao estudo de Borges 
e cols.41, que encontraram uma equalização em 
60% dos casos.Dos quatorze(66,67%) pacientes 
do presente estudo com encurtamento residual do 
membro inferior acometido, apenas dois (9,52%) 
apresentaram discrepância maior do que 2,5 cm, 
porém não superior a 3 cm como também obser-
vado nos estudos de Cattaneo et al.45 e Aronson 
et al.46.
 Borges e col.41, em 2007, demonstraram 
em seu estudo, segundo os critérios de Paleyet al.33, 
resultados classificados como excelente em 50% 
dos casos, bom em 40%, regular em 5% e mau 
resultado em apenas 5% dos casos. No presen-
te estudo obteve-se, também segundo o mesmo 
protocolo, resultados excelentes em sete pacientes 
(33,33%), bons em treze pacientes (61,91%), razo-
ável em um paciente (4,76%), observando que não 
foi obtido nenhum paciente com inatividade ou 
mau resultado. Todos os pacientes tratados pelo 
Método de Ilizarov evoluíram com consolidação 
completa da pseudoartrose e cura. Foi encontrado 

um resultado satisfatório também no que diz res-
peito ao aspecto radiológico da amostra presente 
analisada. Também segundo o protocolo de Pa-
leyet al.33, evidenciaram-se resultados classificados 
como excelente em onze pacientes (52,80%), clas-
sificados como bom em nove pacientes (42,85%), 
razoável em um paciente (4,76%), observando 
que não foi obtido nenhum paciente com mau re-
sultado, corroborando também com o estudo de 
Borges et al.41, onde obtiveram resultados excelen-
tes em oito pacientes (40%), bons em 10 pacien-
tes (50%), razoável em apenas um paciente (5%) 
e mau resultado também em apenas um paciente 
(5%).
 Sanders et al.47, em 2002, observaram que 
após 39 meses de seguimento de seus pacientes, 
90% dos casos apresentou dor residual, sendo o 
tornozelo a articulação mais acometida.No atual 
estudo, obtiveram-se 13 pacientes (61,90%) sin-
tomáticos, demonstrando uma menor taxa de dor 
residual. Noestudo de Borges e cols.41, dos 20 pa-
cientes avaliados, segundo a escala analógica visu-
al da dor, foi observado 15 pacientes com dor leve 
(assintomáticos e dor leve) (75%), dois pacientes 
(10%) com dor moderada e três pacientes (15%) 
com dor intensa. No presente estudo, dos 21 pa-
cientes avaliados, segundo informações em pron-
tuários, foram encontrados 15 pacientes (71,43%) 
com dor leve, seis pacientes com dor moderada 
(28,57%) e nenhum paciente com dor intensa.
 Segundo o estudo de Larsenet al.48, de 
2000, foram tratados 16 casos de não união de fra-

Figura 2. Imagens A e B: Radiografias pré-operatórias em AP e Perfil dos ossos da perna demonstrando pseudoartrose de 
tíbia mal vascularizada; Imagens C e D: Radiografias em AP e Perfil com uso do fixador externo do tipo Ilizarov; Imagens E 
e F: Radiografias em Perfil e AP dos ossos da perna após tratamento da pseudoartrose, demonstrando consolidação óssea.
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turas diafisárias de tíbia pelo método de Ilizarov, 
e os autores demonstraram 11 pacientes (68,75%) 
com complicações no trajeto dos pinos de Schanz. 
Sete pacientes (43,75%) apresentaram apenas in-
flamação ao redor do pino e quatro pacientes 
(25%) apresentaram infecção em seu trajeto. No 
presente estudo, foram observados 14 pacientes 
(66,67%) com complicações no trajeto dos pinos, 
e desses, nove apresentaram apenas inflamação 
ao redor dos pinos e cinco apresentaram infecção 
com secreção purulenta em seu trajeto,graduados 
como infecções graus 1 e 3, respectivamente, de 
acordo com a classificação de Dahl36 para  in-
fecção no trajeto dos pinos, demonstrandouma 
menor taxa de complicações no trajeto dos pinos 
de Schanz. Não foi encontrado nenhum caso de 
inflamação com serosidade (grau 2), nem drena-
gem seropurulenta com radiografia demonstran-
do osteólise (grau 4), nem tampouco presença de 
sequestro ósseo à radiografia (grau 5). Nos casos 
com infecção grau 1 foram apenas realizados 
curativos estéreis a cada dois dias e observados até 
a resolução. Todos os casos enquadrados como 
grau 3 foram tratados com antibioticoterapia oral 
e curativos estéreis a cada dois dias, com excelente 
evolução do quadro.
 As taxas de consolidação das pseudoar-
troses diafisárias de tíbia variam de 76% a 96%24. 
Court-Brown et al.38, relataram em seu estudo, 
que de 33 pacientes com pseudoartrose asséptica 
de tíbia,tratados inicialmente para a fratura primá-
ria com osteossíntese através de haste intramedu-
lar (HIM), 12 de 15 pacientes com pseudoartro-
se após fratura fechada curaram após uma única 
intervenção cirúrgica com fresagem e troca para 
uma HIM de maior diâmetro. Treze, de 18 pacien-
tes apresentaram pseudoartrose após fratura ex-
posta e atingiram a consolidação após o mesmo 
procedimento.
 Templeman et al.49 obtiveram consolida-
ção em 23 dos 27 pacientes (85,19%) tratados 
com uma única troca de HIM. Dois necessitaram 
de uma segunda cirurgia de troca de HIM e dois 
necessitaram de enxerto autólogo, resultando em 
infecção em três pacientes após o segundo pro-
cedimento.Wuet al.50, em 1999, demonstraramque 
27 de 32 pacientes (84,38%) com pseudoartrose 
de tíbia, foram curados após uma única troca de 
HIM. Já Zelle et al.51 em 2004, demonstraram que 
37 de 40 pacientes (92,5%) com pseudoartrose de 
tíbia obtiveram cura após o mesmo procedimento 

de retirada da HIM inicial, nova fresagem e troca 
para uma HIM de maior diâmetro. No presente 
estudo, 100% dos pacientes com pseudoartrose 
de tíbia, independente da sua forma, atingiram a 
consolidação com a utilização do método de Iliza-
rov.
 Avaliando outro método, Wiss et al.23, de-
monstraram em seu estudo, que de 50 pacientes 
com pseudoartrose de tíbia, sendo 46 por fratu-
ras expostas e quatro por fraturas fechadas, 46 
pacientes (92%) apresentaram consolidação em 
sete meses após a osteossíntese com placa de 
compressão dinâmica, sem outras intervenções 
cirúrgicas. Apenas quatro pacientes necessitaram 
de nova cirurgia em virtude da fratura da placa, 
apresentando assim um bom resultado com esta 
técnica.
 Scott e King18, separaram em seu estudo, 
21 pacientes com pseudoartrose em ossos longos 
e os inseriram em um estudo prospectivo duplo 
cego, sendo dez colocados no grupo da eletroesti-
mulação eletromagnética (EEEM) e 11 no grupo 
placebo. Seis dos dezpacientes (60%) submetidos 
à eletroestimulação evoluíram com consolidação 
e, nenhum dos 11 pacientes do outro grupo apre-
sentou cura, com p=0,004, demonstrando assim 
que a EEEM pode ser mais uma arma no arsenal 
de tratamento para as pseudoartroses de ossos 
longos, apesar da pequena amostra do trabalho.
 Recentemente29, foi desenvolvido um 
novo método capaz de retirar grandes quanti-
dades de enxerto autólogo da medula dos ossos 
longos, com o potencial de ajudar no tratamento 
cirúrgico das pseudoartroses e retardos de con-
solidação que necessitem de grandes quantidades 
de enxerto. Trata-se de um aspirador, associado 
a um dispositivo de fresagem e irrigação(reamer
irrigatoraspirator-RIA - Synthes Inc., Paoli, PA, 
EUA), que é introduzido no canal dos ossos lon-
gos, principalmente no fêmur. Partículas aspira-
das pelo RIA ficam presas em um filtro, a partir 
do qual podem ser recuperadas e utilizadas como 
fonte de enxerto ósseo autólogo com potencial 
osteogênico. Esta fração aspirada é rica em célu-
las progenitoras e fatores osteogênicos solúveis e 
pode também ser usada para melhorar a regenera-
ção do osso. Mais estudos sobre este método são 
necessários para demonstrar sua eficácia.
 
 CONCLUSÃO
 O uso do fixador externo de Ilizarov 
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apresentou-se como um método eficaz para o 
tratamento de pseudoartroses diafisárias de tí-
bia, independente de sua forma, de acordo com 
os resultados obtidos, levando-se em considera-

ção a escala analógica da dor e os resultados cli-
nicofuncionais e radiológicos. O presente estudo 
demonstrou dados epidemiológicos semelhantes 
aos encontrados na literatura.
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Resultados Preliminares do Tratamento 
do Impacto Femoroacetabular por Via de 
Acesso Anterior Minimamente Invasiva

Daniel Bertoluci Futuro1, Marco Antônio N. Mibielli2, Sandro Santos 
de Silos3, Paulo Cesar Vaz4, Renato Janetti Carrara5, Roberta Montello 
Amaral6

RESUMO
Objetivo: O impacto femoroacetabular (IFA) é uma entidade clínica que 
pode levar ao desenvolvimento de osteoartrose do quadril e pode ser tratado, 
classicamente, através da via de acesso de Ganz com osteotomia trocantérica e 
luxação cirúrgica, por via videoartroscópica ou pela via anterior minimamente 
invasiva modificada por Ribas. O objetivo do presente estudo é relatar os 
resultados preliminares do tratamento cirúrgico do IFA através da via de acesso 
anterior. Materiais e Métodos: Foram selecionados os dez primeiros casos, 
em nove pacientes, com diagnóstico clínico e radiográfico de IFA, submetidos 
à tratamento cirúrgico por via de acesso anterior. Todos foram estratificados 
quanto ao grau de acometimento articular do quadril através da classificação 
de Tönnis antes do procedimento e avaliados pré e pós-operatoriamente, aos 
seis meses, através dos escores de Merle-d’Aubigné-Postel (MDP) e WOMAC. 
Os dados foram analisados através  da planilha eletrônica do Excel 2010 e as 
comparações foram feitas pelo teste t de diferença de médias. Resultados: 
Todos, exceto um paciente, apresentaram melhora nos escores de MDP e de 
WOMAC aos seis meses de pós-operatório com p<0,01. Conclusão: Apesar 
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da pequena amostra e do curto segmento, pode-se inferir que a via de acesso 
anterior é eficaz para o tratamento do impacto femoroacetabular e consiste em 
um procedimento reprodutível e de baixo custo, com visão direta das alterações 
estruturais do IFA tanto no fêmur quanto no acetábulo, devendo ser empregada 
precocemente em pacientes sintomáticos.
Palavras-chave: impacto femoro-acetabular, tratamento, artroscopia de quadril.

Preliminary Results of  Femoroacetabular Impingement Treatment 
Through Anterior Mini-open Approach

ABSTRACT
Objective: Femoroacetabular impingement (FAI) is a clinical entity that 
can develop osteoarthritis of  the hip and can be treated, classically, through 
trochanteric osteotomy and surgical dislocation of  the hip, through hip 
arthroscopy or by anterior mini-open modified Ribas approach. The aim of  this 
paper is to report the preliminary results of  the treatment of  FAI through the 
anterior approach. Materials and Methods: We selected our first consecutive 
ten cases, in nine patients, with clinical and radiographic diagnostic of  FAI, who 
underwent to surgical treatment through anterior approach. All patients were 
classified by Tönnis radiographic degenerative stages before surgery and evaluated 
preoperatively and at six months after the procedure through Merle-d`Aubigné-
Postel (MDA) and WOMAC scores. Collected data were evaluated with Excel 
2010 software for statistical analysis and comparisons were performed by means 
of  the t test. Results: All patients, except one, have shown improvement in 
MDA and WOMAC scores at six months of  follow up after surgery (p<0,01). 
Conclusion: In spite of  a small sample and the short period of  follow up, we 
can infer that anterior approach is an effective method for femoroacetabular 
impingement treatment and consists of  a reproducible technique with low costs, 
with direct view of  femoral and acetabular side of  FAI structural deformities, 
and should be used in early symptomatic patients.
Keywords: femoroacetabular impingement, treatment, hip Arthroscopy
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 INTRODUÇÃO
 A doença articular degenerativa do quadril 
(DADQ), acomete de 5% a 10% da população1 
e, apesar dos bons resultados obtidos com a ar-
troplastia total de quadril moderna de baixa fric-
ção a médio e longo prazos2-8, tal procedimento 
não é isento de complicações e seu emprego em 
pacientes cada vez mais jovens aumentou, dema-
siadamente, o número de revisões cirúrgicas, por 
soltura precoce e desgaste dos componentes9,10. 
Recentemente, diversos autores demonstraram 
que o impacto femoroacetabular (IFA) é uma 
das principais causas de DADQ em pacientes jo-
vens11-16. Ganz et al17, em 2005, demonstraram cla-
ramente os três tipos de IFA e como eles desen-
cadeiam o processo de degeneração da articulação 
do quadril.
 Após minucioso estudo da vascularização 
do quadril, Ganz et al18, em 2000, demonstraram 
que é possível realizar uma luxação cirúrgica con-
trolada do quadril, para se ter acesso e tratar as 
alterações mecânicas desta articulação, sem com-
prometer sua integridade. Este mesmo grupo, em 
2001, após desenvolver esta via de acesso poste-
rior, associada à osteotomia trocantérica e luxação 
cirúrgica anterior controlada do quadril em 213 
pacientes, não encontrou nenhum caso de oste-
onecrose avascular da cabeça femoral (ONCF) 
e abriu uma nova página na cirurgia preservado-
ra do quadril19. Apesar de ainda ser considerada 
como o padrão ouro para o tratamento do IFA e 
apresentar resultados encorajadores20-22, esta téc-
nica tem resultado estético desagradável e apre-
senta risco de pseudoartrose do trocanter maior 
com atraso no início da reabilitação.
 Diversos autores23-38 demonstraram que 
através de videoartroscopia também é possível o 
acesso a articulação do quadril para diagnóstico e 
tratamento de algumas lesões, inclusive do IFA, 
permitindo resultado estético bastante agradável 
além de reabilitação precoce. Entretanto, a técnica 
é desafiadora e, para a obtenção de bons resulta-
dos, a curva de aprendizado é longa e os custos 
são ainda bastante altos em âmbito nacional. 
 Recentemente, em 2010, Ribas et al39, pu-
blicaram resultados animadores no tratamento do 
IFA através de uma via de acesso anterior, mini-
mamente invasiva, com a utilização de mesa de 
tração e ótica de 70º para inspeção da cavidade 
articular. Trata-se de acesso por plano intermus-
cular e internervoso, associado à capsulotomia an-

terior do quadril, sem a necessidade de luxação da 
articulação e os autores não observaram nenhum 
caso de ONCF, infecção ou ossificação heterotó-
pica. Tal procedimento parece ser reprodutível e 
de baixo custo, promovendo uma reabilitação pre-
coce assim como na videoartroscopia, mas com 
curva de aprendizado curta e sem a agressividade 
da luxação cirúrgica do quadril.
 O objetivo do presente estudo é relatar os 
resultados preliminares do tratamento cirúrgico 
do impacto femoroacetabular através da via de 
acesso anterior.
 
 MATERIAIS E MÉTODOS
 Foram selecionados os dez primeiros qua-
dris, em nove pacientes, com diagnóstico clínico 
e radiográfico de Síndrome do Impacto Femoro-
acetabular (IFA), submetidos ao tratamento cirúr-
gico através de via de acesso anterior, oriundos do 
Ambulatório de Cirurgia de Quadril da UNIFE-
SO.
 Todos os pacientes eram sintomáticos no 
momento do diagnóstico e apresentavam o teste 
clínico para impacto positivo (manobra passiva de 
flexão do quadril com adução e rotação interna 
dolorosa).  O diagnóstico clínico foi confirmado 
com o auxílio das incidências radiográficas pano-
râmica de bacia em anteroposterior, axial de Dunn 
à 45 graus e falso perfil de Lequesne, e os pacien-
tes foram classificados quanto ao grau de acome-
timento e degeneração osteoarticular de acordo 
com a classificação de Tönnis40.
 Após ciência e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, os pacientes 
foram avaliados do ponto de vista clínico e fun-
cional, pré e pós-operatoriamente, através dos es-
cores de Merle-d’Aubigné-Postel41 (MDP) modi-
ficado por Chanrley, segundo a dor, a mobilidade 
e a marcha, onde o pior resultado possível é três 
e o melhor é 18, e do escore de WOMAC42 (Wes-
tern Ontario and McMaster Universities Osteoar-
thritis Index), de acordo com a dor, a rigidez e a 
função, cada um com seus subitens,traduzida para 
o português, onde o melhor valor é zero e o pior 
96.
 Todos os pacientes, independente do tipo 
de IFA, foram submetidos a tratamento cirúrgico 
pela via de acesso anterior minimamente invasiva, 
utilizando-se mesa de tração esquelética e fluo-
roscopia peroperatória. Todos os pacientes foram 
submetidos à anestesia raquidiana e posicionados 
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em decúbito dorsal em mesa de tração ortopédi-
ca com a utilização de um coxim protetor na re-
gião inguinal que também tem a função de vetor 
de alavanca para a realização da distração da arti-
culação do quadril a ser operado. Foram sempre 
posicionados e operados pelo mesmo cirurgião. 
Os pés dos pacientes são firmemente fixados aos 
suportes da mesa de tração. Antes do início de 
cada procedimento cirúrgico, testa-se o aparelho 
de fluoroscopia nas incidências anteroposterior e 
axial de Dunn, com 45 graus de flexão, 20 graus 
de abdução, sem rotações. Foi administrado Ce-
fazolina 2g endovenoso na indução anestésica.
 O acesso utilizado em todos os casos foi 
o anterior, através de planos intermuscular (su-
perficialmente entre os músculos tensor do fáscia 
lata, lateralmente e sartório, medialmente e, no 
plano profundo, entre o glúteo médio, lateral-
mente e o reto femoral, medialmente) e interner-
voso (nervos glúteo superior e nervo femoral). A 
incisão inicia-se a um centímetro distal e lateral 
à espinha ilíaca anterosuperior, seguindo distal-
mente em direção à cabeça da fíbula por cerca de 
oito a doze centímetros (Figura 1). Após abertu-
ra de pele e dissecção de subcutâneo, procede-se 
a abertura da fáscia, de lateral para medial para 
evitar o nervo cutâneo femoral lateral, com utili-
zação de tesoura romba e, posteriormente, disse-
cam-se os planos intermusculares e internervo-
sos de forma digital. Utiliza-se, neste momento, 
um afastador de quadril do tipo Charnley, com 

duas garras, além de dois afastadores do tipo Ho-
manns para auxiliar a exposição. Identifica-se a 
cápsula anterior do quadril que é reparada infe-
riormente e superiormente com fios de Vicryl, 
antes da capsulotomia, com intuito de facilitar 
o fechamento da mesma. Neste momento pode 
ser necessária a tenotomia da porção reflexa do 
músculo reto femoral para melhor exposição 
da cápsula articular. Procede-se a capsulotomia 
em “T”, tomando-se cuidado para não lesar o 
labrum. Aprofundam-se os afastadores de Ho-
manns para melhor visualização do colo femoral, 
sendo um posicionado superiormente no colo e 
o outro inferiormente, afastando-se a cápsula já 
incisada. Tração é aplicada ao membro para uma 
distração de cerca de dez milímetros e introduz-
-se, através da própria via de acesso, uma ótica 
de 70º para inspeção da cavidade articular. Quan-
do necessário, nos casos de IFA do tipo pincer, 
procede-se a desinserção do labrum com auxílio 
de bisturi frio, seguida de osteoplastia do rebor-
do acetabular. Segue-se o preparo do leito aceta-
bular para a reinserção do labrum com âncoras, 
utilizando-se um mini acesso de um centímetro 
na face lateral da coxa, apenas do tamanho ne-
cessário para a passagem do instrumental para 
a perfuração, fresagem e introdução da âncora, 
que é colocada sob visão direta e confirmado o 
seu bom posicionamento através da utilização da 
ótica de 70º, constatando que a mesma não fique 
intra-articular.

Figura 1.  Foto do quadril e coxa direitos de um paciente posicionado para o procedimento com as referencias anatômicas
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 Neste momento, relaxa-se um pouco a 
tração e realiza-se extensão com adução e rota-
ção interna do membro para proceder-se a oste-
ocondroplastia femoral, utilizando-se simples os-

teótomos ou lâmina de shaver óssea de 6,5 mm. 
Coloca-se o membro em flexão com abdução e 
rotação externa para completar a osteoplastia fe-
moral (Figura 2).

Figura 2. Foto demonstrando a osteocondroplastia femoral com osteótomo comum através da via de acesso anterior

 Realiza-se controle com fluoroscopia, la-
vagem abundante com solução salina, hemostasia 
criteriosa e fechamento da cápsula articular com o 
membro em extensão. Segue-se a sutura por pla-
nos, sendo apenas necessárias as suturas da fáscia 
superficial, do subcutâneo e da pele, esta última 
com pontos contínuos intradérmicos.
 Utilizou-se antibioticoprofilaxia venosa 
durante 24 horas com um grama de Cefazolina 
de oito em oito horas. Não foi utilizada profilaxia 
medicamentosa para trombose venosa profunda. 
Incidências radiográficas panorâmicas de bacia 
em anteroposterior, axial de Dunn à 45 graus e 
falso perfil de Lequesne foram realizadas no se-
gundo dia de pós-operatório (PO). No primeiro 
dia de PO os pacientes iniciaram fisioterapia intra-
-hospitalar e foram encorajados a realizar exercí-
cios ativos respeitando uma flexão máxima ativa 
de 45º, podendo deambular com auxílio de um 
par de muletas e apoio parcial do membro opera-
do. 
 A alta hospitalar ocorreu, em nove casos 
(90%), no segundo dia de PO, e somente um pa-
ciente (10%) obteve alta no primeiro dia de PO, 
sendo o tempo médio de internação de 3,9 dias 
(3 a 4 dias). O tempo médio de duração do pro-
cedimento cirúrgico foi de 153,4 minutos (107 a 
207 minutos). Após a alta hospitalar, os pacientes 
foram encaminhados para o Serviço de Fisiotera-

pia da UNIFESO que seguiu o mesmo protocolo 
para todos os casos.
 Os pacientes compareceram ao ambula-
tório com três semanas de PO para retirada de 
pontos, depois com seis, doze e vinte e quatro 
semanas de PO, sendo avaliados, neste momen-
to, pelos escores MDP e WOMAC, e por exames 
radiográficos nas mesmas incidências já citadas 
anteriormente. Após seis meses, as revisões foram 
realizadas semestralmente.
 De Julho de 2011 à Novembro de 2012 
foram operados dez quadris, em nove pacientes, 
com IFA através da via de acesso anterior, pelo 
mesmo cirurgião. A maioria dos pacientes foi do 
sexo masculino (70%), sendo o lado direito o mais 
acometido (70%) e a raça branca a prevalente, com 
70% dos casos (20% parda e 10% negra). A idade 
média dos pacientes, encontrada no momento da 
cirurgia foi de 28,8 anos (12 a 44 anos) e o tempo 
médio de início dos sintomas referidos pelos pa-
cientes até o dia do procedimento cirúrgico foi de 
27,7 meses, variando de 8 a 60 meses.
 Apenas um paciente (10%) foi submetido 
a procedimento de osteoplastia acetabular com 
reinserção e sutura labial através de âncoras. Em 
outro paciente (10%), além da osteoplastia femo-
ral, foi realizada a excisão de um osteocondroma 
da porção posteromedial do colo femoral, com 
auxílio de um segundo acesso medial (Figura 3). 
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Em outro caso (10%), havia associação de IFA do 
tipo CAM com impacto subespinhal,que foi tam-
bém abordado e tratado através da mesma incisão 
com excisão da ossificação (Figura 4). Dos pacien-

tes avaliados, um (10%) era jogador de futebol 
profissional e dois (20%), amadores. A epifisiólise 
foi encontrada como causa do IFA em 50% dos 
casos.

Figura 3. Radiografia do quadril direito na incidência de Dunn à 45o de um paciente com impacto femoroacetabular do tipo 
CAM associado a um osteocondroma no colo femoral (esquerda) e, radiografia do quadril direito na incidência de Dunn à 45o 
do mesmo paciente aos seis meses de pós-operatório demonstrando a melhora do offset com boa área de osteoplastia femoral 
e resseção do tumor.

Figura 4. Radiografia de bacia na incidência axial de Dunn à 45o (esquerda) pré-operatória  de um 
paciente com impacto femoroacetabular do tipo CAMassociado a um impacto subespinhal no quadril 
direito e,radiografia do mesmo paciente aos seis meses de pós-operatório, na mesma incidência, demons-
trando a ressecção do impacto subespinhal e osteoplastia femoral (direita).

 Em relação à classificação radiográfica 
deTönnis, pré-operatoriamente, três pacientes fo-
ram enquadrados no grau 0 (30%), quatro no grau 
1 (40%), dois no grau 2 (20%) e apenas um foi 
classificado como grau 3 (10%). 
 Os dados coletados foram analisados es-
tatisticamente através da planilha eletrônica do 
Excel 2010, programa semelhante ao SPSS 13.0 e 
sem perda de resultados. E as comparações foram 
realizadas através do teste t de diferença de mé-
dias, semelhante ao chi-square test e sem nenhu-
ma diferença estatística43.
 
 RESULTADOS
 Os parâmetros clínicos melhoraram em 

nove (90%) dos dez quadris após o tratamento ci-
rúrgico do IFA através da via de acesso anterior. 
Aos seis meses de pós-operatório, o teste clínico 
de impacto foi negativo em nove quadris (90%). A 
média do escore de Merle-d’Aubigné-Postel (Grá-
fico 1) aumentou de 11,5, pré-operatoriamente, 
para 16,5 aos seis meses após o procedimento 
(p<0,00875). Apenas o paciente número cinco 
(10%) apresentou piora através desta aferição, 
apresentando decréscimo de 14 para 13 em sua 
pontuação (Tabela 1). A média calculada do escore 
WOMAC pré-operatoriamente foi de 25,9, dimi-
nuindo para 6,5 aos seis meses de cirurgia (Gráfi-
co 2), demonstrando também, que houve melhora 
clínica estatisticamente significativa (p<0,002522)
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através deste método. Ao calcular-se individual-
mente cada subitem do escore WOMAC também 
houve melhora estatisticamente significativa (Grá-
fico 2). A dor diminuiu de 5,3 antes do procedi-
mento para 1,4 aos seis meses de pós-operatório 

(p<0,006746), a rigidez diminuiu de  para 1,7 para 
0,1 (p<0,009725) e a função passou de 18,9 para 
5 (p<0,00318). Novamente apenas o paciente nú-
mero cinco não apresentou melhora clínica, pas-
sando de 11 para 14 (Tabela 2).

Gráfico 1. Sistema de avaliação clínica de Merle-d’Áubigné-Postel (modificado por Charnley), com a média dos escores pré 
e pós-operatórios

Gráfico 2. Sistema de avaliação clínicade WOMAC (The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index)
com as médias das variáveis (dor, rigidez e função) e a média geral dos escores, tanto no pré-operatório, quanto aos seis meses 
após o procedimento

Pré-op Pós-op
Paciente 1 16 18
Paciente 2 7 18
Paciente 3 9 18
Paciente 4 8 17
Paciente 5 14 13
Paciente 6 12 16
Paciente 7 6 12
Paciente 8 15 18
Paciente 9 15 18
Paciente 10 13 17
Média 11,5 16,5

Tabela 1. Tabela demonstrando a avaliação clínica de Merle-d´Áubigné-Postel (modificada por Charnley) dos dez pacientes 
submetidos ao estudo, antes da cirurgia, e após seis meses de procedimento
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Pacientes Critérios Pré-op Pós-op
Paciente 1 Dor 0 0

Rigidez 1 0
Função 4 0
Total 5 0

Paciente 2 Dor 8 0
Rigidez 4 0
Função 41 7
Total 53 7

Paciente 3 Dor 11 2
Rigidez 2 0
Função 16 0
Total 29 2

Paciente 4 Dor 9 0
Rigidez 5 0
Função 40 2
Total 54 2

Paciente 5 Dor 2 6
Rigidez 0 0
Função 9 8
Total 11 14

Paciente 6 Dor 8 2

Rigidez 4 0
Função 23 8
Total 35 10

Paciente 7 Dor 3 1
Rigidez 1 1
Função 14 9
Total 18 11

Paciente 8 Dor 2 0
Rigidez 0 0
Função 9 0
Total 11 0

Paciente 9 Dor 1 0
Rigidez 0 0
Função 8 0
Total 9 0

Paciente 10 Dor 9 3
Rigidez 0 0
Função 25 16
Total 34 19

Tabela 2. Tabela demonstrando a avaliação clínicade WOMAC (The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthri-
tis Index) dos 10 pacientes submetidos ao estudo, tanto no pré-operatório, quanto seis meses após o procedimento
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 Um valor de p<0,01 foi encontrado tanto 
para a avaliação de Merle-d’Aubigné-Postel quan-
to para o escore WOMAC. A interpretação dos 
subitens do escore WOMAC, separando-se as di-
mensões testadas (dor, rigidez e função), também 
apresentaram p<0,01,o que significa dizer que 
todos os aspectos testados melhoraram na com-
paração entre o pré e o pós-operatório de forma 
estatisticamente significativa.
 Nenhum caso de infecção, osteonecrose 
avascular da cabeça femoral, fratura de colo de fê-
mur ou ossificação heterotópica foi observado até 
o momento. Foram observados três casos (30%) 
de parestesia do nervo cutâneo femoral lateral no 
pós-operatório que, após seis meses, persistem em 
apenas dois pacientes (20%). Cicatriz hipertrófica 
foi notada em três pacientes (30%). O tamanho 
médio da cicatriz cirúrgica foi de 10,2cm (8,2 a 
12,7cm).
 A epifisiólise foi relacionada como fator 
responsável para o desenvolvimento do IFA do 
tipo CAM em 50% dos casos. Outras causas que 
puderam ser identificadas foram a doença de Le-
gg-Calvè-Perthes em um caso (10%), associação 
de impacto tipo CAM com impacto subespinhal 
em um caso (10%) e três casos sem etiologia co-
nhecida (30%).
 
 DISCUSSÃO
 A doença articular degenerativa do quadril 
(DADQ), acomete cerca de 5% a 10% da popu-
lação1 e diversos autores já demonstraram que o 
IFA é um fator na patogênese do desenvolvimen-
to da osteoartrose do quadril11-17. Apesar dos bons 
resultados obtidos com a artroplastia total de 
quadril moderna de baixa fricção no tratamento 
da DADQ a médio e longo prazos2-8, tal procedi-
mento não é isento de complicações e seu empre-
go, em pacientes cada vez mais jovens aumentou, 
demasiadamente, o número de revisões cirúrgicas, 
por soltura precoce e desgaste dos componen-
tes9,10, e tornaram-se um desafio, mesmo para os 
cirurgiões mais experientes, devido aos grandes 
defeitos ósseos gerados e à falta de banco de teci-
dos, especialmente em âmbito nacional.
 Após minucioso estudo da vascularização 
do quadril, Ganz et al18, em 2000, demonstraram 
que é possível realizar uma luxação cirúrgica do 
quadril, para se ter acesso e tratar alterações me-
cânicas desta articulação sem, no entanto, com-

prometer sua integridade. Este mesmo grupo, em 
2001, após proceder uma via de acesso posterior, 
associada à osteotomia trocantérica e luxação ci-
rúrgica anterior controlada do quadril em 213 pa-
cientes, não encontrou nenhum caso de osteone-
crose avascular da cabeça femoral (ONCF) e abriu 
uma nova página na cirurgia preservadora do qua-
dril19. Apesar de ainda ser considerada como o pa-
drão ouro para o tratamento do IFA e apresentar 
resultados encorajadores20-22, esta técnica tem re-
sultado estético desagradável, apresenta risco de 
pseudoartrose do trocanter maior com atraso no 
início da reabilitação, e ainda não se sabe qual é a 
repercussão da excisão do ligamento redondo em 
relação à estabilidade da articulação do quadril.
 Diversos autores23-38 demonstraram que 
através de videoartroscopia também é possível 
chegar na articulação do quadril para diagnóstico 
e tratamento de algumas lesões, inclusive o IFA, 
permitindo resultado estético bastante agradável 
além de reabilitação precoce. Entretanto, a técnica 
é desafiadora e, para a obtenção de bons resulta-
dos, a curva de aprendizado é longa e os custos 
são ainda bastante altos. Devido à necessidade de 
distração da articulação do quadril com o pacien-
te em mesa ortopédica,para se abordar o espaço 
articular, complicações como lesões nervosas e 
formação de grandes hematomas periarticulares 
são comuns durante a fase de aprendizado,e a res-
secção incompleta nos casos de grandes deformi-
dades ósseas também pode ocorrer, comprome-
tendo o resultado final44-46.
 Recentemente, em 2010, Ribas et al39, pu-
blicaram resultados animadores no tratamento do 
IFA através de via de acesso anterior, minimamen-
te invasiva, com a utilização de mesa de tração or-
topédica e ótica de 70º para inspeção da cavidade 
articular. Trata-se da porção distal do acesso de 
Smith-Petersen, também conhecido com aces-
so de Hueter, no qual ocorre uma dissecção por 
planos intermuscular e internervoso, seguido de 
capsulotomia anterior em “T” do quadril, sem a 
necessidade de luxação da articulação, e os autores 
não observaram nenhum caso de ONCF, infecção 
ou ossificação heterotópica. Tal procedimento 
parece ser reprodutível e de baixo custo, promo-
vendo uma reabilitação precoce assim como na 
videoartroscopia, mas com curva de aprendizado 
curta e sem a agressividade da luxação cirúrgica 
controlada.
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 No presente estudo, foram avaliados dez 
quadris, em nove pacientes com IFA sintomáti-
cos submetidos ao tratamento cirúrgico através 
da via de acesso anterior e foi observado melhora 
clínica e funcional, aferidas através dos escores de 
MDP e WOMAC, com valores de p<0,01, mes-
mo quando estratificados os subitens do escore 
WOMAC (dor, rigidez e função), tornando os re-
sultados estatisticamente significativos. O único 
paciente (paciente 5) que não obteve melhora nos 
escores (Tabelas 1 e 2) apresentava sintomas nesta 
articulação há cerca de cinco anos e já encontrava-
-se com sinais radiográficos de DADQ relativa-
mente avançados, sendo classificado como Tön-
nis2, pré-operatoriamente, o que corrobora com 
os resultados de Ribas et al39, que demonstraram 
bons resultados em pacientes Tönnis0 e 1 e maus 
resultados em pacientes Tönnis2.
 Mesmo assim, o procedimento foi realiza-
do em um paciente (paciente 7) com sinais radio-
lógicos de DADQ avançada, Tönnis3, na tentativa 
de adiar uma substituição articular, pois tratava-se 
de paciente jovem, de 17 anos de idade, com ex-
trema diminuição do arco de movimento articular 
além de dor e, ainda assim, foi observada melhora 
clínica e funcional nos escores de MDP (Tabela 1)
e WOMAC (Tabela 2), entretanto o tempo de seg-
mento ainda é pequeno para se tirar conclusões.
 Quando comparada com a videoartrosco-
pia, a via de acesso anterior permite acesso mais 
fácil tanto para o reparo labial quanto para a oste-
oplastia femoral, diminuindo o risco de ressecção 
incompleta da deformidade óssea44-46.
 Recentemente, Gomes et al47, em 2010, 
apresentaram uma via de acesso anterior cos-
mética e extensível, ao longo da prega inguinal, 
que pode ser utilizada para o tratamento do IFA 
promovendo exposição adequada da articulação 
do quadril, permitindo correções da junção con-
drolabral e a osteocondroplastia femoral, além de 
ser consistente com um programa de reabilitação 
acelerada, entretanto a visualização da cavidade 
acetabular com auxílio de ótica artroscópica não 
é descrita.
 No presente estudo, também foi observa-
da uma boa visualização da articulação do quadril 
com fácil acesso para a realização da osteocon-
droplastia femoral, permitindo a realização da 
reinserção do labrum, após correções e preparo 
do rebordo acetabular anterior, e ainda com a 
possibilidade de inspeção da cavidade acetabular 

através de ótica de 70 graus sob distração articu-
lar em mesa ortopédica. Não foram observadas 
complicações como ONCF, fratura de colo de 
fêmur, ossificação heterotópica nem infecções. 
Foi observado que 30% dos pacientes referiram 
cicatrizes hipertróficas pouco estéticas devido ao 
fato de a incisão não respeitar as linhas de Langers 
e 20% apresentaram parestesia do nervo cutâneo 
femoral lateral aos seis meses de pós-operatório.
 Recentemente, Larson et al48, em 2011, 
descreveram três casos de impacto entre a espi-
nha ilíaca anteroinferior (EIAI) e o terço proximal 
do fêmur, e publicaram seu tratamento através de 
via videoartroscópica, com segmento mínimo de 
um ano. Advogaram que o impacto subespinhal 
pode ser causado pelo próprio desenvolvimento, 
ou como resultado da avulsão da EIAI, ou mesmo 
após osteotomias pélvicas. No presente estudo, 
um paciente (paciente 8) apresentou sucesso clíni-
co, funcional e radiográfico no tratamento do IFA 
do tipo CAM, associado ao impacto subespinhal 
com ressecção da ossificação da espinha ilíaca an-
teroinferior através da via de acesso anterior e sem 
dificuldades, mas com a necessidade de ampliação 
da via de acesso, resultando em uma ferida opera-
tória de 12,7 cm de extensão. O mesmo apresen-
tou melhora no escore de MDP passando de 15, 
pré-operatoriamente, para 18, escore máximo, aos 
seis meses de pós-operatório, e diminuindo de 11, 
antes da cirurgia, para zero, escore máximo, após 
seis meses de procedimento, quando utilizado o 
escore WOMAC (Tabelas 1 e 2).
 Em outro paciente (paciente 9), após a 
osteoplastia femoral, foi necessária a utilização 
de uma via de acesso complementar, medial no 
quadril, conhecida com acesso de Ludlof, para a 
ressecção de um osteocondroma que encontrava-
-se na região posteromedial do colo femoral, o 
que demonstrou limitações no tratamento de sa-
liênciasósseas mais posteriores. O paciente citado 
também apresentou melhora clínica e funcional 
através dos escores de MDP e WOMAC (Tabelas 
1 e 2).
 Neste levantamento, três pacientes eram 
jogadores de futebol, sendo dois (20%) amadores 
e um paciente (10%) atleta profissional, estando 
todos, atualmente, reabilitados em suas práticas 
esportivas.
 Este trabalho apresenta limitações por 
não ser um estudo randomizado e devido ao pe-
queno número de pacientes estudados além do 
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curto tempo de segmento, entretanto os resul-
tados foram estatisticamente significativos, com 
p<0,01. 
 
 CONCLUSÃO 
 Apesar do pequeno número de pacientes 
estudados e do curto segmento, a via de acesso 
anterior ao quadril, quando utilizada para o trata-
mento do IFA em pacientes sintomáticos, mos-
trou-se reprodutível, com melhora clínica e fun-

cional, e resultados estatisticamente significativos. 
É necessário um maior acompanhamento desses 
casos, entretanto permite-seinferir que esta via de 
acesso pode ser empregada com sucesso no tra-
tamento do IFA, sendo de fácil execução e com 
baixos custos. 
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Pancreatite Recorrente em Paciente com 
Pâncreas Divisum

Daniele Maia de Jesus Valviesse1, Vitor Ribeiro Gomes de Almeida 
Valviesse², Roberta Benitez Passos de Freitas3, Arthur Fernandes Cortez3

RESUMO
Introdução: A pancreatite aguda é uma das causasde dor abdominal 
cujasprincipais etiologiassão a pancreatite biliar e a alcoólica. A pancreatite por 
pâncreas divisum não é comum, porém é mais encontrada entre aqueles com 
pancreatite idiopática. Consiste em alteração anatômica rara, que ocorre durante 
a embriogênese do órgão. Outros agressores pancreáticos podem contribuir 
para a lesão orgânica. O objetivo deste relato de caso é alertar para a importância 
deste diagnóstico, já que pode predispor à pancreatite aguda recorrente e crônica. 
Relato de Caso: O Paciente masculino, 60 anos, com 2 episódios prévios de 
pancreatite e história de etilismo e tireoidite de Hashimoto. Apresenta-se com 
quadro atual de pancreatite aguda confirmada por exames laboratoriais e de 
imagem. Investigação etiológica aponta para a alteração anatômica pâncreas 
divisum, diagnosticada por ressonância nuclear magnética de abdome. Durante 
o tratamento, não obteve sucesso ao realizar esfincterotomia por fibrose 
local. Discussão: Estudos mostram que o pâncreas divisum é a alteração 
mais comum em pacientes com diagnóstico de pancreatite idiopática. Muitos 
fatores poderiam prejudicar o diagnóstico, dentre eles a ausência de investigação 
etiológica em pacientes com um agente agressor identificado, como o álcool. 
Conclusão: Pâncreas divisum é alteração anatômica rara do pâncreas epoucos 
desenvolvem sintomas de pancreatite. Deve-se investigar esta má formação, 
tendo em vista a causa multifatorial da doença e o aumento da mortalidade 
quando há recorrência. 
Palavras-chave: pancreatite, recidiva, anormalidades congênitas.

Recurrent Pancreatitis in a Patient with Pancreas Divisum

ABSTRACT
Introduction: The acute pancreatitis is an abdominal pain’s cause. The main 
causes are alcoholic and biliary pancreatitis. The pancreatitis by pancreas divisum 
is not common; it is more found among those with idiopathic pancreatitis. It 
consists of  rare anatomic alteration that occurs during pancreas’ embryogenesis. 
Other pancreatic aggressors can contribute to organ’s damage. The objective of  
this case report is to raise awareness of  the importance of  this diagnosis, since 
it can predispose to acute and chronic recurrent pancreatitis. Case Report: 
A male patient, 60 years old, with two previous episodes of  pancreatitis and 
previous history of  alcoholism and Hashimoto’s thyroiditis. He presented 
with a clinical course of  acute pancreatitis, which was confirmed by laboratory 
tests and imaging. The etiological research pointed to the anatomical change, 
diagnosed by Abdomen MRI. The patient had a good clinical evolution. As a 
definitive treatment, he did not achieve succes with the sphincterotomydue to 
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local fibrosis. Discussion: Some articles show that pancreasdivisum is the most 
common alteration in patients with idiopathic pancreatitis. Many factors could 
affect the diagnosis, including the absence of  etiological research in patients with 
an offending agent identified, such as alcohol. Conclusion: The pancreasdivisum 
is a rare pancreatic anatomical change and few develop symptoms of  pancreatitis. 
This malformation must be investigated, considering the multifactorial causes of  
the disease and the increased mortality when there is a recurrence.
Keywords: pancreatitis, recurrence, congenital abnormalities.
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 INTRODUÇÃO
           A pancreatite aguda é uma causa frequente de 
dor abdominal caracterizada pelo aumento sérico 
das enzimas pancreáticas e alterações tomográfi-
cas compatíveis1. Tem como principais causas a 
pancreatite biliar e a alcoólica1. A pancreatite por 
pâncreas divisum é uma causa pouco frequente, 
sendo mais encontrada dentre os diagnosticados 
com pancreatite idiopática. Consiste em alteração 
anatômica rara, que ocorre durante aembriogêne-
se do órgão. Apesar de pouco comum, é a anoma-
lia pancreática congênita mais comum, encontra-
da em cerca de 10% da população2,3.
  A forma mais comum é a completa, em 
que o ducto ventral menor drena para a papila 
maior, enquanto o ducto dorsal drena para a pa-
pila menor. O fato deste orifício ser muito redu-
zido justifica a incapacidade de drenar a secreção 
pancreática, levando à distensão do ducto dorsal, 
aumento da pressão intraductal e pancreatite agu-
da1,4,5. Apesar da insuficiência de drenagem, 95% 
dos pacientes são assintomáticos6.
 A origem multifatorial da pancreatite nos 
portadores dessa anomalia vem sendo aventada. 
Algumas hipóteses sugerem que a hipertensão in-
traductal torna o pâncreas mais vulnerável à lesão 
por álcool, trauma ou medicamentos7, enquanto 
outras sugerem que 10 a 20% desses pacientes 
são carreadores de um alelo do gene da fibrose 
cística8. Os casos sintomáticos podem se apresen-
tar como crises de dor pancreatobiliar, quadro de 
pancreatite aguda, que pode ser recorrente, e pan-
creatite crônica, assim como complicações, como 
pseudocistos9,10. 
 O diagnóstico dessa alteração é feito por 
exames de imagem. A colangiorressonância e a 
tomografia de abdômen podem evidenciar a lesão 
em pacientes assintomáticos11,12, sendo a primeira 
de maior sensibilidade13. A colangiopancreatogra-
fia endoscópica retrógrada (CPRE) costuma ser 
reservada para situações em que se emprega tam-
bém o tratamento6.
 A terapia de escolha depende do tipo de 
sintomas que o paciente apresenta. Para os assin-
tomáticos, nenhum tratamento deve ser realiza-
do em vista da baixa incidência de sintomas6. Os 
casos sintomáticos podem ser tratados de forma 
conservadora com dieta de baixo teor de gordura 
e analgésicos simples se as crises álgicas forem in-

frequentes e sem repercussão clínica significativa. 
Os quadros recorrentes ou com sintomas severos 
podem ser tratados através da esfincterotomia, 
que pode ser realizada por via endoscópica ou ci-
rúrgica4. Ambas as terapias apresentam a mesma 
taxa de sucesso e reestenose4, sendo a escolha ba-
seada na idade e comorbidades do paciente. 
 O objetivo deste relato de caso é alertar 
para a importância deste diagnóstico, já que pode 
predispor à pancreatite aguda recorrente e crôni-
ca. 

 RELATO DE CASO
 Paciente masculino, de 60 anos, pardo, ca-
sado, economista, agente comercial. Tem história 
de tireoidite de Hashimoto há um ano em uso de 
levotiroxina 25 mcg por dia, colecistectomia há 14 
anos por colelitíase sintomática e dois episódios 
de pancreatite aguda. O primeiro, há dois anos, 
teve diagnóstico etiológico de pancreatite alcoó-
lica, cessando o uso desde então. Era etilista de 
fermentados, dos 30 aos 58 anos de idade, com 
ingestão de 59,5 U de álcool por semana. Após 22 
meses, teve outro episódio de pancreatite aguda, 
sendo considerada idiopática. 
 Apresenta história de dor abdominal em 
região epigástrica, irradiada para o dorso, contínua, 
desencadeada cerca de uma hora após alimenta-
ção gordurosa, com alívio parcial após analgésico 
comum e associado a náuseas e vômitos. Procu-
rou atendimento de emergência, sendo diagnosti-
cado com pancreatite aguda. Apresentava-se está-
vel hemodinamicamente, sem outras alterações ao 
exame físico. Foi internado em serviço de terapia 
intensivacom dieta zero, hidratação venosa vigo-
rosa e melhora clínica significativa após cinco dias 
de internação hospitalar, recebendo alta hospita-
lar após sete dias. 
          Realizou tomografia computadorizada de 
abdome e exames laboratoriais que foram com-
patíveis com o diagnóstico de pancreatite aguda 
leve. Não apresentava alterações compatíveis com 
litíase biliarem exames de imagem e os triglice-
rídeos estavam dentro dos limites normais. O 
diagnóstico de pancreatite autoimune foi excluído 
com a dosagem de IgG4 normal. Realizou colan-
gioressonânciaque evidenciou alteração anatômi-
ca compatível com pâncreas divisum (Figuras 1 e 
2).
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Figuras 1 e 2. Colangiorressonância evidenciando com a seta a alteração anatômica conhecida como 
pâncreas divisum

 Como propostas para o tratamento, man-
teve dieta com restrição de lipídios, sem ingestão 
de bebidas alcoólicas ou uso de qualquer agressor 
pancreático. Realizou após quatro meses da alta 
colangiopancreatografia endoscópica retrógrada 
para realização de papilotomia endoscópica. O 
procedimento não obteve sucesso em decorrência 
de fibrose próximo ao óstio da papila, o que im-
possibilitou a passagem do endoscópio.     

 DISCUSSÃO
 Este relato de caso, em concordância 
com a literatura mostrou um caso de pancreati-
te em paciente do sexo masculino, de meia idade 
e etilista. O que de notório é relatado é a asso-
ciação da anomalia chamada pâncreas divisum 
com a pancreatite e outros agentes etiológicos da 
doença.Um estudo retrospectivo que avaliou co-
langiopancreatografias retrógradas endoscópicas 
(CPREs) realizadas (1825) mostrou a presença 
da alteração congênita em 7,5% dos exames re-
alizados, percentual compatível com a literatura1. 
O mesmo estudo mostrou que 50% dos exames 
realizados em pacientes com pancreatite idiopáti-
ca apresentavam pâncreas divisum, enquanto que 
apenas 4% dos exames normais possuíam a mes-
ma alteração anatômica1.
 Na maioria dos livros texto e artigos, é re-
latado que pacientes portadores de pâncreas divi-
sum são assintomáticos (cerca de 95%) e quando 
apresentam sintomas, na maioria das vezes, é pan-
creatite aguda ou crônica6. Estudos que avaliem 
pancreatites com diagnóstico de idiopática pode-
riam representar pacientes com esta má formação 
subdiagnosticadas1. 
         Este paciente foi diagnosticado com esta 

má formação no terceiro episódio de pancreatite e 
sabe-se que outros agressores pancreáticos, como 
dieta rica em lipídios, ingestão de bebidas alcoóli-
cas e medicamentos podem predispor tais pacien-
tes à pancreatite, assim como alterações genéticas 
podem estar envolvidas7,8. O paciente reportado 
pode ter etiologia multifatorial para os episódios 
de pancreatite, tendo em vista ter alta ingesta etí-
lica, antes do primeiro evento, sendo considera-
do acima do limite permitido semanal6 e os dois 
eventos subsequentes ocorreram após ingestão de 
alimentos gordurosos6.
 O diagnóstico não foi realizado nos dois 
primeiros episódios de pancreatite apesar de ter 
realizado exames de imagem que seriam capazes 
de diagnosticar a alteração anatômica11,12. A reali-
zação do exame em vigência de pancreatite pode 
dificultar a realização do diagnóstico11. Após o 
último episódio de pancreatite, o paciente reali-
zou exame de maior sensibilidade, a colangiores-
sonância, que pôde confirmar a presença da al-
teração anatômica11,12. Muitos fatores poderiam 
influenciar o subdiagnóstico do pâncreas divisum; 
um deles seria a falta de experiência do radiolo-
gista, outro poderia ser a ausência de investigação 
etiológica em pacientes que possuem um agente 
agressor identificado1,11,12.
 A investigação de pancreatite autoimune 
também pode ser justificada, tendo em vista o pa-
ciente ter outra doença autoimune. Existem dois 
tipos de pancreatite autoimune, a primeira fazen-
do parte de um quadro sistêmico denominado sín-
drome de hiperIgG4, com outras manifestações 
autoimunes, incluindo tireoidites autoimunes e há 
um outro tipo de pancreatite autoimune, a tipo 2, 
mais relacionada à doença inflamatória intestinal 
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e sem manifestações sistêmicas, com ausência das 
células IgG4 positivas14,15. A apresentação clínica 
deste paciente poderia configurar esta etiologia, 
tendo em vista ser frequente a recorrência, mas os 
exames laboratoriais apresentados e a apresenta-
ção clínica nos permitem afastar este diagnóstico, 
além de a doença tireoideana mais associada ser a 
doença de Graves14,15.
 O insucesso no tratamento cirúrgico da 
pancreatite recorrente em pacientes com pâncreas 
divisum é relatado, principalmente quando a es-
fincterotomia endoscópica é realizada após um in-
tervalo de tempo curto após o último episódio de 
inflamação visceral12,13. Novas tentativas podem 
ser realizadas no intuito de evitar novos episódios 
e para evitar complicações, como a pancreatite 
crônica e formações de pseudocistos4.   
   

 CONCLUSÃO
 O presente relato ilustra uma manifesta-
ção considerada atípica. O pâncreas divisum con-
figura uma alteração anatômica rara do pâncreas 
e, dentre os pacientes com a anomalia, poucos de-
senvolvem sintomas de pancreatite. O etilismo e 
hábitos de vida pouco saudáveis podem deflagrar 
sobrecarga no sistema de drenagem de secreções 
pancreáticas e ocasionar a pancreatite, mas estu-
dos ainda são necessários para justificar a recor-
rência de sintomas em alguns indivíduos. É váli-
do que investiguemos esta alteração em pacientes 
com o diagnóstico de pancreatite recorrente e 
mesmo naqueles que possuem outras etiologias, 
tendo em vista a possibilidade de causas multifa-
toriais e tendo em vista a alta mortalidade da do-
ença, sobretudo na recorrência.
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Estudo Epidemiológico das Fraturas por 
Armas de Fogo
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RESUMO
Objetivo: Apresentar a casuística e o padrão das fraturas por projétil de arma 
de fogo (PAF), no Hospital Municipal Miguel Couto, propondo um sistema 
de classificação das lesões baseado no aspecto radiográfico. Método: Foram 
avaliados 181 pacientes (183 fraturas). 91% dos pacientes do sexo masculino, 
com média de idade de 26 anos. 73% dos casos acometeram a população adulta 
jovem (18 a 40 anos). Foram avaliados a localização e o padrão da fratura sendo 
que a caracterização da localização da fratura levou em consideração o osso 
e o segmento acometido. Definiu-se como padrão de fratura o número de 
fragmentos, a presença de descontinuidade cortical e o envolvimento articular. 
Resultados: O fêmur foi o osso mais atingido, 20% da totalidade dos casos 
estudados sendo o padrão multi-fragmentar observado em 60%dos mesmos. 
Conclusão: no presente estudo as fraturas por armas de fogo apresentaram-se 
mais frequentes e com um padrão de distribuição diferente quando comparados 
à literatura mundial. 
Palavras-chave: ferimentos por arma de fogo, fraturas por arma de fogo, 
ferimentos balísticos.

Epidemiological Study of  Fractures by Gunshot Wounds

ABSTRACT
This study was conducted to present our series of  fractures by gunshot wounds, 
in Miguel Couto Municipal Hospital, proposing a system of  classification for 
these injuries based on radiographic appearance. One hundred and eighty-one 
patients were evaluated presenting one hundred and eighty-three fractures. 
91% of  patients were male. The mean age was twenty-six years old. The young 
adult population (18-40 years) was affected in 73% of  cases. We evaluated the 
location and pattern of  fracture. The characterization of  the fracture took into 
consideration the affected bone as its segment. The pattern of  fracture was 
defined by the number of  fragments, the presence of  cortical discontinuity and 
joint involvement. The femur was involved in 20% of  cases and the multiple 
fragments pattern was observed in 60% of  cases. The fractures caused by 
gunshot wounds are more prevalent in our region and also have a different 
distribution pattern when compared to world literature.
Keywords: gunshot wounds, gunshot fractures, ballistic wounds.
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 INTRODUÇÃO
 Lesões por armas de fogo têm sido con-
sideradas mundialmente como uma das causas 
mais importantes de morbidade e mortalidade 
entre a população adulta jovem. Embora seja 
um problema global de saúde pública, o impacto 
sócio-econômico deste tipo de lesão parece mais 
evidente e perturbador nos países em desenvolvi-
mento, refletindo principalmente a falta de pro-
gramas educacionais e de recursos financeiros 
adequados1. Esse fenômeno tem aumentado con-
sideravelmente nos grandes centros urbanos, sen-
do motivo de estudo entre médicos, epidemiolo-
gistas, sociólogos e inúmeros outros profissionais 
interessados na redução destes índices.
 No campo da prevenção, é necessária a 
criação e o cumprimento de leis mais rígidas para 
a comercialização e a utilização de armas de fogo, 
além da adoção de programas educacionais vol-
tados à diminuição dos índices de criminalidade. 
Dado o impacto da violência causada pelo uso 
não controlado das armas de fogo, o médico tem 
a obrigação moral e direta de ajudar no desenvol-
vimento de medidas capazes de combatê-las2.
 De forma prática, enquanto essas medidas 
não são realizadas de maneira efetiva, torna-se 
necessária a criação de protocolos específicos 
para a abordagem inicial e o manejo definitivo 
do paciente vítima de lesão por projétil de arma 
de fogo (PAF). Neste contexto, o treinamento de 
profissionais de saúde, a organização de centros 
de atendimento específicos e o desenvolvimento 
de diretrizes voltadas para o atendimento desses 
pacientes tornam-se fundamentais3. 
 Outro ponto importante é a identificação 
dos diferentes padrões de lesão óssea. Inúmeros 
autores têm proposto sistemas de classificação 
como forma de estratificar a gravidade das lesões 
por armas de fogo4-9. 
 No entanto, a reprodutibilidade em geral 
é baixa, o que dificulta sua aceitação universal. 
O Hospital Municipal Miguel Couto, situado em 
uma das maiores cidades do país, trata um grande 
número de casos de vítimas de fraturas por arma 

de fogo e por esse motivo o objetivo dos autores 
é apresentar nossa casuística de fraturas por PAF, 
propondo um sistema de classificação dessas le-
sões baseado no aspecto radiográfico.
 
 MATERIAL E MÉTODOS
 No período de janeiro de 2005 a dezem-
bro de 2008, no setor de emergência da institui-
ção, foram atendidos 769 pacientes apresentando 
ferimentos causados por PAF, dentre estes, 181 
(23,5%) foram internados no serviço de ortope-
dia e traumatologia para tratamento cirúrgico, to-
talizando 183 fraturas. 
 Foram excluídos do presente estudo 
aqueles pacientes que apresentavam lesões de 
partes moles sem fratura, com fraturas na colu-
na vertebral e pacientes não submetidos à oste-
ossíntese (tratamento conservador após manejo 
da ferida aberta). Os pacientes que evoluíram ao 
óbito durante as manobras iniciais de reanimação 
também foram excluídos do trabalho. Após es-
clarecimento verbal do objetivo da atual pesquisa, 
todos preencheram a ficha de consentimento In-
formado.
 Os pacientes foram avaliados epidemio-
logicamente quanto à sazonalidade, ao sexo, à ida-
de, à região anatômica e ao tipo de fratura.
Cento e sessenta e seis (91,7%) pacientes eram do 
sexo masculino, com média de idade de 26 anos 
(variando de quatro a 66 anos de idade). A popu-
lação adulta jovem (18 a 40 anos) foi acometida 
em 73% dos casos. 
 Os pacientes receberam atendimento ini-
cial de acordo com o ATLS® (Advanced Trauma 
Life Support), conforme preconizado pelo Comi-
tê do Trauma do Colégio Americano de Cirurgi-
ões. Foi realizada a profilaxia antitetânica e anti-
microbiana na Sala de Trauma, respectivamente 
com soro antitetânico e cefalosporina de primeira 
geração endovenosa. Após estabilização clínica 
e hemodinâmica, os pacientes foram radiografa-
dos. Ocorreram 93 (50,8%) fraturas no membro 
superior e na cintura escapular, e 90 (49,2%) no 
membro inferior e pelve (Gráfico 1).
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Gráfico 1. Distribuição topográfica das 183 fraturas

 Após avaliação radiográfica, os pacientes 
foram levados ao centro cirúrgico, anestesiados e 
submetidos à limpeza mecânico-cirúrgica, desbri-
damento e estabilização primária da lesão óssea. 
Dez pacientes (5,5%) apresentaram lesão arterial 
requerendo reparo vascular no mesmo momento.
Após o tratamento cirúrgico inicial, as radiografias 
foram classificadas de acordo com o sistema pro-
posto pelos autores. Foram avaliados a localização 

e o padrão da fratura. A caracterização da localiza-
ção da fratura levou em consideração o osso e seu 
segmento acometido e definiu-se como padrão de 
fratura o número de fragmentos: simples - Figura 
1, multifragmentar - Figura 2), presença de des-
continuidade cortical (Figura 3) e envolvimento 
articular (Figura 4).
 Na Figura 5, é apresentada a ficha de iden-
tificação dos sujeitos da pesquisa.

Figura 1. FJJ, 17 anos de idade, sexo masculino, estudante. Fratura diafisária simples de tíbia direita
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Figura 2. FF, 38 anos de idade, sexo masculino, padre. Fratura diafisária multifragmentar do úmero esquerdo com lesão da 
artéria braquial e lesão do nervo radial 

Figura 3. MCA, 24 anos de idade, sexo masculino, estudante. Fratura metafisária distal do fêmur direito com perfuração cor-
tical do tipo drill hole. Foi realizada arteriografia, verificando lesão de artéria poplítea

Figura 4. EF, 34 anos de idade, sexo masculino, operário. Fratura multifragmentar com extensão articular da região proximal 
do úmero direito 
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Figura 5. Ficha de avaliação dos pacientes internados no serviço de ortopedia e traumatologia do hospital com fratura por 
PAF

 RESULTADOS
 - Caracterização quanto à sazonalida-
de
 A divisão das internações por meses de 
cada ano estudado encontram-se demonstradas 

nos gráficos 2, 3, 4 e 5. Foi observado um elevado 
número de casos nos meses de janeiro, junho, ju-
lho, agosto, outubro e dezembro, sem relevância 
estatística. No gráfico 6 está representada toda a 
casuística do período de 2005 a 2008.
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Gráfico 4. Atendimentos de vítimas de PAF em 2007
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 - Caracterização quanto à localização 
da fratura 
 1. Cintura escapular - ocorreram seis fra-
turas nesta região, sendo três (1,6% do total) na 
clavícula e três (1,6% do total) na escápula. A mé-
dia de idade foi de 30 anos, variando entre 21 e 40 
anos de idade.
 Todas as fraturas de clavícula foram de 
padrão simples e ocorreram no terço médio. Den-
tre as fraturas da escápula, duas atingiram o corpo 
da escápula e uma atingiu a articulação glenoidal, 
sendo todas também de padrão simples. 
 
 2. Úmero - ocorreram 28 fraturas (15,3%), 
sendo 21 (75%) atingindo a região diafisária em 
seu terço médio, três (10,7%) acometendo o ter-
ço distal da diáfise e uma (3,5%) acometendo a 
porção proximal da diáfise. Três (10,7%) sofreram 
comprometimento articular, sendo um proximal 
e dois distais. A média de idade foi de 24 anos de 
idade, variando entre 10 e 59 anos de idade.
 Dentre os padrões de fratura, 19 (67,8%) 
foram consideradas multifragmentares, seis 
(21,4%) com traços de fratura simples, e três 
(10,7%) com padrão de descontinuidade cortical. 
 
 3. Antebraço - ocorreram 31 fraturas 
(16,9%), sendo 19 (61,2%) diafisárias em seu ter-
ço médio, quatro (12,9%) acometendo a região 
proximal da diáfise, quatro (12,9%) acometendo 
a região distal da diáfise. Em relação aos ossos do 
antebraço, em dez casos ambos os ossos foram 
acometidos, 12 somente da ulna e nove somente 

do rádio. Quatro (12,9%) sofreram comprome-
timento articular. Foram encontradas 18 fraturas 
multifragmentares, sete com traço de fratura sim-
ples e sete com padrão de descontinuidade cor-
tical. A média de idade foi de 27 anos, variando 
entre sete e 53 anos de idade.
 
 4. Mão - ocorreram 28 das fraturas(15,3%), 
sendo uma (3,5%) nos ossos do carpo, 17 (58,6%) 
nos metacarpos, 11 (37,9%) nos dedos. Em doze 
(42,8%) casos a região articular foi comprometi-
da. Um paciente teve comprometimento das re-
giões carpal e metacarpal. Vinte e uma (72,4%) 
lesões foram consideradas de padrão multifrag-
mentar, duas (7%) de traço simples e seis (20,6%) 
com padrão de descontinuidade cortical. A média 
de idade foi 24,6 anos, variando entre 13 e 53 anos 
de idade.
 
 5. Pelve - ocorreram cinco fraturas (5,4%), 
sendo duas (40%) de ramo ísquio-púbico, duas 
(40%) de asa do ilíaco, e uma (20%) atingindo a 
articulação acetabular. Todas foram consideradas 
de traço simples. A média de idade foi de 18,2 
anos, variando entre dois e 34 anos de idade.
 
 6. Fêmur - ocorreram 39 fraturas (21%), 
sendo 26 (66%) na região diafisária em seu terço 
médio, seis (21%) na região distal e sete (17%) na 
região proximal do fêmur. Apenas quatro (10%) 
atingiram a articulação: três (7%) na articulação 
do quadril e uma (2%) na região intercondiliana. 
Vinte e quatro fraturas foram consideradas de pa-
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drão multifragmentar (61%), oito (21%) de traço 
simples e sete (17%) de padrão de descontinui-
dade cortical. A média de idade foi de 27,6 anos, 
variando entre 14 e 63 anos de idade.
 
 7. Perna - ocorreram 23 fraturas (12%), 
sendo 14 (60%) na região diafisária, cinco (21%) 
na região distal e quatro (17%) na região proximal. 
Apenas um (4%) acometeu a articulação. Nove 
(39%) casos tiveram um padrão multifragmentar, 
cinco (21%) de padrão simples e nove (39%) de 
padrão de descontinuidade cortical. A média de 
idade foi de 24,2 anos, variando entre sete e 53 
anos de idade.
 
 8. Pé - ocorreram 23 fraturas (12%), sen-
do 16 (69%) atingindo a região do antepé, um 
(4%) atingindo o mediopé, e seis (26%) atingindo 
o retropé. Em 17 (73%) casos houve comprome-
timento articular. Foram encontrados 19 (82%) 
casos de fratura de padrão multifragmentar e três 
(13%) de padrão de descontinuidade cortical. Ne-
nhum caso de traço simples foi observado. A mé-

dia de idade foi de 25,5 anos, variando entre cinco 
e 51 anos de idade. 

 - Caracterização quanto ao padrão da 
fratura
 1. Padrão multifragmentar - Foram obser-
vados 110 (60%) casos de fraturas com este pa-
drão, sugerindo lesões por alta energia. Destes, 35 
(31%) atingiram a região articular.
 2. Padrão simples - Foram observados 39 
(21%) casos com traços simples de fraturas, suge-
rindo lesões de baixa energia.
 3. Padrão do tipo perfuração cortical (drill 
hole) - Foram observados 35 (19%) fraturas com 
este padrão específico, caracterizado por ser em 
região metafisária de ossos longos com orifícios 
de entrada e saída de tamanhos semelhantes e 
próximos ao tamanho do projétil10.
 4. Padrão articular - foram observados 43 
(23,4%) casos com traço se estendendo até a arti-
culação.
 O gráfico 7 demonstra a distribuição des-
ses tipos de fratura.

Padrões de Fratura

60%21%

19%

Multifragmentar
Simples
Perfuração Cortical

 

Gráfico 7. Distribuição dos diferentes padrões de fratura

 - Caracterização quanto à idade e ao 
sexo dos pacientes
 A população adulta jovem (18 a 40 
anos) foi acometida em 73% dos casos (Gráfi-

co 8). Cento e sessenta e seis (91,7%) pacientes 
do sexo masculino (Gráfico 9), com média de 
idade de 26 anos (variando de 4 a 66 anos de 
idade). 
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Demografia dos pacientes com relação à idade
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Gráfico 8. Demografia dos pacientes com relação à idade

Demografia dos pacientes com relação ao sexo
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Gráfico 9. Demografia dos pacientes com relação ao sexo

 DISCUSSÃO
 Durante as últimas décadas temos obser-
vado cada vez mais nos grandes centros urbanos 
um crescimento das lesões por armas de fogo 
acometendo civis, vítimas de confrontos entre 
grupos e facções do crime organizado envolvidos 
com tráfico de drogas e armas. São as chamadas 
balas perdidas.
 Pode-se notar, durante estes confrontos 
um aumento da utilização de armas anterior-
mente só conhecidas em ambientes de guerra, 
permitindo uma transferência de energia muito 
maior e causando lesões mais destrutivas. O co-
nhecimento de conceitos básicos de balística, 
incluindo a formação de cavidade permanente e 
cavidade temporária de um projétil, assim como 
o conhecimento da composição destes projéteis 

torna-se então imprescindível3,11. Apesar desta 
preocupação constante com a origem do projé-
til, incluindo seu calibre, a literatura tem mostra-
do que, muito mais importante do que o tipo de 
projétil, é a quantidade de energia dissipada por 
ele no momento do impacto. De marcada influên-
cia destacam-se não só o tipo de arma disparada, 
como também a distância percorrida pelo projétil, 
a posição em que este projétil se encontra no mo-
mento em que atinge o alvo, além da quantidade 
de obstáculos atravessados até atingir este alvo.12
Tendo em vista as peculiaridades destas lesões, 
faz-se necessária a criação de diretrizes que visem 
analisar sua origem e delinear um padrão de ava-
liação quanto grau de energia distribuído aos teci-
dos esqueléticos. Esta medida aparentemente sim-
ples facilitaria a identificação de lesões associadas. 
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Diversos autores procuraram organizar as le-
sões por PAF de maneira que se possa adequar 
o tratamento a um padrão de excelência. Após 
anos de discussão sobre a importância em saber 
a origem do projétil ou sua energia cinética, o 
que se vê na prática é que, na maioria das vezes, 
a avaliação da lesão se dá principalmente pela 
utilização do sistema de classificação de fraturas 
expostas proposto por Gustilo e Anderson13. 
 Todavia, sabe-se que a classificação de 
Gustilo e Anderson permanece de difícil repro-
dutibilidade, o que dificulta o primeiro atendi-
mento na lesão ortopédica causada por PAF. 
Neste contexto, diversas classificações têm sido 
propostas, procurando relacionar o aspecto 
radiográfico das lesões ósseas com o acometi-
mento de partes moles4,5,7,9,14-16.

 Percebendo este amplo espectro de 
apresentações das lesões por PAF, tivemos 
como objetivo separar de forma qualitativa os 
diferentes padrões de fratura de nossa casuís-
tica. Secundariamente, pudemos avaliar as ca-
racterísticas demográficas de nosso município e 
compará-las com as de outros grandes centros. 
Ao realizar esta avaliação, surpreendemo-nos 
com uma alta incidência de lesões acometen-
do as extremidades. Em geral, a maioria dos 
estudos demonstra que a coxa (16 a 49%) é o 
segmento mais acometido, seguida por lesões 
em antebraço (14 a 23%), perna (11 a 21%) e 
úmero (10 a 17%). As lesões da mão são inco-
muns (2 a 2,9%)17,18. A distribuição topográfica 
da região acometida é apresentada no Gráfico 
10.

PAF: Distribuição Topográfica
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Gráfico 10. Distribuição topográfica das Lesões por PAF

 O elevado índice de lesões nas extremida-
des em nossos achados deve-se à prática crimino-
sa de atos punitivos utilizados por membros do 
crime organizado, como disparos nas mãos, ou, 
menos comumente, nos pés, de forma a demons-
trar seu poder e demandar obediência. Normal-
mente, produzem fratura em vários ossos, além 
de graves lesões neurovasculares e miotendinosas. 
Mesmo as lesões incompletas podem evoluir com 
perda de substância. 
 Como nos outros países, o membro in-
ferior é o alvo mais comum, principalmente por 
policiais que visam imobilizar sem levar ao óbito, 

de acordo com as diretrizes internacionais do uso 
da força por oficiais da lei19. As lesões do úmero e 
dos ossos do antebraço são mais comuns por pro-
ximidade: ao mirar o tórax, o membro superior é 
atingido.
 Diversos autores relatam o risco aumen-
tado de infecção quando há extensão articular do 
traço8-10. Além disto, a presença de fragmentos de 
chumbo no meio articular pode levar a um dis-
túrbio que traz graves consequências à função 
desse membro e à saúde global do paciente20. A 
sinovite plúmbica pode trazer comprometimen-
to sistêmico através de neurotoxicidade, anemia, 
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insuficiência renal e até mesmo morte. Torna-se 
imperativo, portanto, durante a avaliação radio-
gráfica, identificar a presença de acometimento 
articular. 
 

 CONCLUSÃO
 No presente estudo as fraturas por armas 
de fogo apresentaram-se mais frequentes e com 
um padrão de distribuição diferente quando com-
parados à literatura mundial.
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Prevalência de Síndrome Metabólica em 
estudantes da área da saúde da UNIRIO
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Vasconcelos5, Jussara Peixoto Jasku Bastos6, Maria Lucia Elias Pires7

RESUMO
Introdução: A Síndrome Metabólica (SM) é um conjunto de fatores de risco 
cardiovascular (RCV) relacionados à maior porcentagem de gordura visceral 
e resistência insulínica, o que confere risco adicional de desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. Objetivo: descrever a 
frequência de SM entre estudantes ingressantes no 1º semestre de 2013, na 
área de saúde da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 
e identificar fatores de risco cardiovascular (RCV). Métodos: Trata-se de 
um estudo transversal no qual participaram estudantes da área da saúde da 
UNIRIO. Foram coletados dados sociodemográficos, clínicos e laboratoriais 
relacionados à SM, os quais foram analisados pelo programa GraphPad InStat. 
Resultados: A amostra incluiu 31 estudantes ingressantes nos cursos de 
medicina e biomedicina, com média de idade de 22,06 ±1,67 anos. A maioria 
referiu ser da raça branca (80,64%), sexo feminino (51,61%); viver com os pais 
ou familiares (64,51%) e ter renda familiar superior a seis salários mínimos 
(74,19%). A frequência de SM na amostra foi de 3,22%. Os principais fatores 
de RCV observados foram HDL-colesterol abaixo dos limites recomendados 
(25,81%), altos níveis de triglicerídeos (9,68%) e pressão arterial elevada no 
momento da coleta (9,68%). Conclusão: A frequência de SM na amostra foi 
semelhante à observada na população geral adulta. A maioria dos participantes 
refere hábitos saudáveis ainda que alguns com alterações lipídicas e da pressão 
arterial e com história familiar de fatores de RCV. Além disso, a maior parte da 
amostra possuía boas condições financeiras fato que está relacionado a menores 
prevalências de síndrome metabólica.
Palavras-chave: síndrome metabólica, universitários, fatores de risco 
cardiovascular.
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Prevalence of  Metabolic Syndrome in Students of  UNIRIO’s health area 

ABSTRACT
Background: Metabolic Syndrome (MS) is a set of  cardiovascular risk factors 
(RCV) related to the higher percentage of  visceral fat and insulin resistance, 
which gives additional risk of  developing cardiovascular disease and type 2 
diabetes mellitus. Objective: To describe the SM frequency among freshmen 
in the 1st half  of  2013, from the health field of  the Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) and identify cardiovascular risk factors 
(RCV). Methods: This is a cross-sectional study which was attended by students 
of  health area of  UNIRIO. We collected demographic, clinical and laboratory 
data related to SM, which were analyzed by GraphPad InStat program. Results: 
The sample included 31 students entering the medical and biomedical science 
courses, with a mean age of  22.06 ± 1.67 years. Most reported being Caucasians 
(80.64%), female (51.61%); living with parents or relatives (64.51%) and have a 
family income six times the minimum wage (74.19%). The frequency of  MS in 
the sample was 3.22%. The main cardiovascular risk factors were observed HDL 
cholesterol below the recommended limits (25.81%), high triglyceride levels 
(9.68%) and high blood pressure at the time of  collection (9.68%). Conclusion: 
The frequency of  MS in the sample was similar to that observed in the general 
adult population. Most participants relate healthy habits even some with lipid 
disorders and blood pressure and family history of  cardiovascular risk factors. 
Furthermore, most of  the sample had indeed good financial condition which is 
related to lower prevalence of  metabolic syndrome.
Keywords: metabolic syndrome, university, cardiovascular risk factors.
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 INTRODUÇÃO
 A Síndrome Metabólica é um quadro 
complexo que agrega um conjunto de fatores de 
risco cardiovascular que surgem juntos, em ge-
ral relacionados à maior porcentagem de gordura 
visceral e resistência insulínica1 e que conferem 
risco adicional de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares (DCV)². Há uma falta de estu-
dos epidemiológicos representativos da popula-
ção brasileira, impossibilitando um dimensiona-
mento adequado da questão no país3. 
 Existem muitas definições para a 
Síndrome Metabólica: NCEP-ATP III, OMS, 
IDF e outras (Tabela 1). Todas concordam 
com os componentes centrais da SM, a saber: 
obesidade, resistência insulínica, dislipidemia 
e hipertensão. Segundo a National Cholesterol 

Education Program’s Adult Treatment Panel III 
(NCEP-ATP III), recomendada pela 1ª Diretriz 
Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da 
Síndrome Metabólica (I-DBSM), o diagnóstico 
da Síndrome Metabólica pode ser feito a partir da 
combinação de, pelo menos, três dos seguintes 
fatores (Tabela 2): circunferência abdominal 
>102 cm para homens e > 88 cm para mulheres; 
Triglicerídeos > 150 mg/dL ou em uso de 
medicação específica; HDL colesterol < 40 mg/
dL ou uso de medicação específica para homens e 
< 50 mg/dL ou uso de medicação específica para 
mulheres; PA Sistólica > 130 mm ou Diastólica > 
85 mm ou uso de medicação específica e glicemia 
de jejum > 100 mg/dL ou medicação específica 
ou Diabetes Mellitus tipo 2 previamente 
diagnosticada4-5. 

Critérios de Diagnóstico NCEP – ATP III IDF (2005)

Perímetro da cintura ♂>102 cm
♀>88 cm

♂ > 90 cm
♀> 80 cm

Triglicerídeos e HDL-colesterol

Triglicerídeos:
≥ 150mg/dL

e/ou

HDL:
♂< 40mg/dl
♀< 50mg/dL 

Triglicerídeos:
≥ 150mg/dL 

ou triglicerídeos ou em tratamento
e/ou

HDL:
♂< 40mg/dl
♀< 50mg/dL

Ou HDL ou em tratamento

Pressão Arterial (PA) ≥ 130/85 mmHg ≥ 130/85 mmHg ou Hipertensão ou em 
tratamento para HAS

Glicemia de Jejum ≥ 100mg/dL
(inclui diabetes)

≥ 100 mg/dL
(inclui diabetes)

Tabela 1. Critérios e indicadores para a definição da SM em adultos 
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Componentes Níveis

Circunferência Abdominal
Homens > 102 cm 
Mulheres > 88 cm
Triglicerídeos > 150 mg/dL ou uso de medicação específica
HDL Colesterol
Homens < 40 mg/dL ou uso de medicação específica

Mulheres < 50 mg/dL ou uso de medicação específica

Pressão Arterial Sistólica ≥130 mm ou Diastólica ≥ 85 mm ou uso de 
medicação específica

Glicemia de Jejum > 100 mg/dL ou medicação específica ou Diabetes tipo 
2 previamente diagnosticada

Tabela 2. Critérios NCEP-ATP III para SM (Pelo menos três)

 Em uma metanálise na qual todas as defi-
nições de SM foram agrupadas, a SM foi associada 
com um aumento de cerca de 2 vezes do risco 
para DCV (RR: 2,35;  CI 95%: 2,02 para 2,73), 
mortalidade DCV (RR: 2.40; 95% CI: 1,87 para 
3,08), todas as causas de mortalidade (RR: 1.58; 
95% CI: 1.39 para 1,78), MI (RR: 1.99; 95% CI: 
1,61 para 2,46) e acidente vascular cerebral (RR: 
2.27; 95% CI: 1,80 para 2,85). As estimativas de 
risco cardiovascular neste estudo foram superio-
res em mulheres em comparação com os homens, 
especialmente para a mortalidade (RR: 1,86; 95% 
CI: 1,37 para 2,52 para mulheres vs RR: 1,42; 95% 
CI: 1.16 para 1,74 para homens)6. A Síndrome 
Metabólica está associada ainda ao aparecimento 
de diabetes mellitus tipo 2, doença hepática gor-
durosa não alcoólica, síndrome do ovário policís-
tico e apneia obstrutiva do sono7.
 Embora possamos observar um aumento 
da prevalência da Síndrome Metabólica em pes-
soas mais velhas, a quantidade de crianças e jo-
vens com esse quadro tem se ampliado8. A adoção 
precoce de um estilo de vida saudável se mostra 
fundamental para o combate ao fomento da Sín-
drome Metabólica e de problemas decorrentes9. 
Estudos identificam a atividade física como im-
portante agente preventivo da síndrome, agindo  
nos diferentes componentes que compõem os cri-
térios para diagnóstico, tais como pressão arterial, 
glicemia de jejum e perfil lipídico10-11.
 Entre os alunos de graduação da UNIRIO 
(2004)12, a maioria pode ser classificada como per-
tencente a dois grupos: adolescentes com menos 

de 20 anos (20% do total de alunos) e adultos jo-
vens com idade entre 20 e 24 anos (63% do to-
tal de alunos). Também é possível considerar que 
muitos jovens não possuem bons hábitos alimen-
tares e nem praticam atividade física regularmen-
te. Esse quadro tende ainda a piorar na época do 
vestibular, quando muitos estudantes diminuem a 
atenção com a própria saúde devido ao estresse 
de entrar numa boa universidade. Essa pesquisa se 
propõe, a partir desse contexto, verificar a preva-
lência de Síndrome Metabólica em alunos da área 
de saúde da UNIRIO.
 O objetivo deste trabalho é descrever a 
prevalência de Síndrome Metabólica entre os es-
tudantes ingressantes na área de saúde da UNI-
RIO, identificar fatores de risco cardiovascular e 
relacionar dados sociodemográficos.

 MÉTODOS
 Essa pesquisa faz parte do projeto inti-
tulado “Identificação dos Fatores de Risco Car-
diovascular nos Estudantes da Área da Saúde da 
UNIRIO”, cadastrado na Plataforma Brasil com 
o nº 338.170. O projeto fez parte da 1ª edição do 
Programa Jovens Talentos para a Ciência, lança-
do em 2012 e implantado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). 
 Trata-se de um estudo transversal no qual 
foram selecionados estudantes da área da saúde da 
UNIRIO, que ingressaram na universidade a par-
tir do primeiro semestre letivo de 2013, com ida-
de igual ou superior a 18 anos. Foram excluídos: 
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gestantes, aqueles que se negaram a os exames 
laboratoriais ou qualquer outra parte da pesqui-
sa, mesmo após assinarem o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como 
aqueles sem matrícula ativa na faculdade até a úl-
tima data para a coleta dos dados. 
 Após a apresentação da temática da 
pesquisa aos estudantes e assinatura do TCLE. 
Utilizou-se como instrumento de pesquisa um 
questionário elaborado para esse fim, com dados 
sociodemográficos, do histórico da doença, do 
controle glicêmico, dos perfis clínico e antropo-
métrico foram coletados dados sociodemográfi-
cos (idade, sexo, data de nascimento, renda men-
sal familiar);do histórico relacionado à exposição 
a fatores de risco cardiovascular (antecedentes 
familiares e pessoais de doença cardiovascular, 
hábitos alimentares, uso de álcool e fumo, ativi-
dade física), bem como valores de pressão arte-
rial (PA), peso, altura e circunferência abdominal 
(CA).
 A definição da NCEP-ATP III foi usa-
da como critério diagnóstico, deste modo, foi 
considerado portador de Síndrome Metabólica 
aquele(a) que possuía, pelo menos, três dos com-
ponentes listados a seguir: circunferência abdo-
minal > 102 cm para homens e > que 88 cm para 
mulheres; Triglicerídeos > 150 mg/dL ou em 
uso de medicação específica; HDL colesterol < 

40 mg/dL ou uso de medicação específica para 
homens e < 50 mg/dL ou uso de medicação es-
pecífica para mulheres; PA Sistólica ≥ 130 mm 
ou Diastólica ≥ 85 mm ou uso de medicação 
específica e glicemia de jejum > 100 mg/dL ou 
medicação específica ou Diabetes Mellitus Tipo 2 
previamente diagnosticada.
 
 RESULTADOS
 Foram coletados dados sociodemográfi-
cos, clínicos e laboratoriais de 31 estudantes, sen-
do 77,42% (n=24) estudantes do curso de medi-
cina e 22,58% (n=7) de biomedicina. A maioria 
referiu ser da raça branca (80,64% ), do sexo fe-
minino (51,61%); solteiro e sem filhos (100%), 
viver com os pais ou familiares (64,51%) e ter 
renda familiar superior a seis salários mínimos 
(74,19%). A média de idades foi de 22,06 + 1,67 
anos, com mediana de 22, sendo a idade máxima 
27 anos e a mínima de 20 anos. 
 Quanto à situação econômica, 51,61% 
(n=16) possuíam renda familiar maior ou igual a 
10 salários mínimos (SM), 22,58% (n= 7) rece-
biam de 6 a 10 SM,16,12% (n=5) de 4 a 6 SM, 
6,45% (n=2) de 2 a 4 salários mínimos e 3,22 % 
(n=1) menos de dois salários mínimos.
 A tabela 3 mostra à média e o desvio-
-padrão dos parâmetros clínicos e laboratoriais 
avaliados na amostra estudada. 

Parâmetro Média ± Desvio-padrão

Pressão arterial sistólica 113,3 + 13,01 mmHg
Pressão arterial diastólica 74,54 + 7,94 mmHg
Circunferência abdominal
        Mulheres 71,41 + 8,05 cm
        Homens 79,33 + 8,59
Glicemia de jejum 80,06 + 7,5 mg/dl
HDL colesterol
        Mulheres 52,57 + 11,51 mg/dl
        Homens 47,64 + 16,46 mg/dl
Triglicerídeos 81,47 + 51,57 mg/dl

Tabela 3. Parâmetros clínicos e laboratoriais relacionadas à SM na amostra estudada

 Usando os critérios diagnósticos deter-
minados pela NCEP-ATP III para diagnóstico 
de síndrome metabólica, a prevalência observada 
na amostra foi de 3,22% (n=1). Para confirmar o 
diagnóstico é preciso preencher pelo menos 3 dos 

5 critérios apresentados. Dentre a amostra analisa-
da, 3,22% (n=1) preencheu três critérios, 25,81% 
(n=8) preencheram 2 critérios e 6,45% (n=2) pre-
encheram apenas um critério diagnóstico. 
 Em relação aos critérios diagnósticos, 
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25,81% (n=8) da amostra apresentava HDL abai-
xo dos limites recomendados, 9,68% (n=3) pos-
suía níveis altos de triglicerídeos, 9,68% (n=3) 
possuía pressão arterial elevada no momento da 
coleta e 3,22% (n=1) apresentaram circunferência 
abdominal em faixa de risco para o seu sexo.
 A frequência de antecedentes familiares 
foi de 80,64% (n=25) para a hipertensão arterial 
sistêmica, de 70,97% (n=22) para hipercolestero-
lemia, de 64,52% (n=20) para diabetes mellitus, 
de 61,29% (n=19) para doença arterial corona-
riana e de 32,26% (n=10) para acidente vascular 
encefálico.

 DISCUSSÃO
 A prevalência encontrada está de acordo 
com a maioria dos estudos internacionais - prin-
cipalmente nos Estados Unidos - que demonstra 
uma prevalência de 1,3% a 6,8%13-16, enquanto na 
população geral da mesma faixa etária encontra se 
entre 0,6% e 13%. Foi levantada a hipótese de que 
essa prevalência seria influenciada pelo tipo de 
curso que o universitário realiza. Sugeriu-se que, 
entre os alunos da área da saúde, essa prevalência 
seria menor17-18. 
 Nenhum aluno era sabidamente hiperten-
so, diabético ou portador de hipercolesterolemia. 
Apenas 3,22% relatou já ter sido informado de es-
tar acima do peso. Embora apenas 6,45% tenham 
afirmado ter participado de atividades de promo-
ção à saúde, 90,32% afirmaram receber conselhos 
de melhora na qualidade de vida a partir dos fa-
miliares e amigos seja na redução do peso ou no 
incentivo à prática de exercícios.
 Quanto aos indicadores de fatores de ris-
co cardiovascular, a amostra apresentou, em sua 
grande maioria, hábitos de vida saudável. Não 
havia tabagista entre os estudantes pesquisados, 
apenas 9,68 % (n=3) relataram usar álcool regu-
larmente enquanto o restante ou fazia uso rara-
mente ou não bebia. Em relação à atividade física, 
6,45% (n=2) foram considerados sedentários por 
se exercitarem menos que três vezes na semana e/
ou menos do que 30 minutos em cada atividade. 
74,19% (n=23) preferem caminhar a usar outros 
meios de transporte, 48,38% (n=15) se exercitam 
de forma moderada a intensa em seus tempos li-
vres. 3,22% (n=1), apenas, relatou ingerir excesso 
de sal, enquanto o restante indicou usar pouco ou 

nunca acrescentar sal à comida. 19,35% (n=6) não 
vigiavam a alimentação e não se preocupavam em 
ingerir excesso de gorduras e carboidratos.
 É preciso destacar que entre os adultos 
jovens, os universitários são considerados um 
grupo mais suscetível a alterações psicológicas e 
fisiológicas em ordem da transição entre o fim da 
adolescência e o início da vida adulta, não só pela 
transição em si, mas também pela tomada de de-
cisões que envolvem o ambiente acadêmico, po-
dendo fazer com que esse estudante se descuide 
da alimentação e da própria saúde19-21. 
 Quando se fala dos universitários da área 
de saúde, por outro lado, os números são mais 
positivos. Em geral, possuem menos fatores de 
risco, e estes quando presentes se relacionam 
principalmente ao tabagismo (mais expressivo 
ao final da faculdade e justificada pelo estresse) 
e a má alimentação (justificada pelos estudantes 
com a falta de tempo) manifestada como hiper-
colesterolemia21-22. Como a amostra incluía alunos 
ingressantes dos cursos da área da saúde, os re-
sultados foram semelhantes aos encontrados na 
literatura para a população geral.
 Entre os maiores fatores de risco, neste 
estudo e na literatura, observam-se, ainda, os an-
tecedentes familiares e a má alimentação. Nesta 
pesquisa, embora a amostra tenha informado que 
possui melhores hábitos alimentares do que a mé-
dia da população brasileira, a falta de tempo ainda 
foi implicada no excesso de fast food e na baixa 
ingestão de alimentos com melhor valor nutricio-
nal.
 
 CONCLUSÕES
 A frequência de síndrome metabólica en-
tre os estudantes da área de saúde da UNIRIO, 
observada neste estudo foi semelhante à descrita 
na literatura. Embora alguns autores sugiram uma 
menor prevalência entre estudantes da área da 
saúde, isso não se confirmou podendo estar rela-
cionado ao fato da pesquisa ter sido realizada com 
alunos ingressantes. A amostra apresentava, em 
sua grande maioria, hábitos saudáveis ainda que 
alguns com alterações lipídicas e história familiar 
de fatores de risco cardiovascular. Além disso, a 
maioria da amostra possuía boas condições finan-
ceiras, fato que está relacionado a menores preva-
lências de síndrome metabólica.
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Análise das curvas de linfócito TCD4+ 
e carga viral dos pacientes em uso de 
Darunavir/ritonavir com ou sem Raltegravir 
numa coorte de um Hospital Universitário 
do Rio de Janeiro

Juliana de Lima Aguiar1

RESUMO
Desde o aparecimento da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), 
os programas de saúde pública têm feito grandes esforços no sentido de lançar 
campanhas de conscientização da população, facilitação do diagnóstico e 
a viabilização das medicações necessárias ao tratamento na rede pública. Na 
tentativa de evitar os avanços naturais do HIV não tratado, foi desenvolvida 
a terapia antirretroviral (TARV), pois sem o tratamento adequado muitos 
pacientes morriam de doenças oportunistas devido à imunodeficiência celular 
severa. Os esquemas antirretrovirais contendo Darunavir/ritonavir (DRV/r) e 
Raltegravir (RAL) foram introduzidos como resgate e ainda permanecem como 
um dos últimos possíveis de se obter na rede pública sem participação da justiça.
O presente estudo visou analisar as curvas de carga viral e linfócitos TCD4+ 
para avaliar a eficácia do esquema contemplando DRV/r com ou sem RAL 
a partir do resgate das informações médicas registradas em prontuários de 
pacientes em tratamento regular num hospital universitário do Rio de Janeiro. 
À medida que o tratamento instaurado com DRV/r evolui, as cargas virais 
dos pacientes tende a diminuir enquanto que os linfócitos TCD4+ tendem 
a aumentar. Portanto, concluímos que há benefício com uso de DRV/r com 
ou sem RAL, nos pacientes portadores de HIV/Aids multifalhados como 
ferramenta de regaste.
Palavras-chave: síndrome HIV, AIDS, HAART, linfócitos T CD4-positivos, 
carga viral.

Analysis of  the TCD4 + lymphocyte  and viral load curves of  patients 
taking Darunavir / ritonavir with or without Raltegravir in a cohort of  a 
University Hospital of  Rio de Janeiro

Since the onset of  AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), public 
health programs have made great efforts to launch public awareness campaigns, 
facilitating diagnosis and the viability of  the medications needed for treatment 
in the public system. In an attempt to avoid the natural advances of  untreated 
HIV, antiretroviral therapy was developed (ART), because without proper 
treatment many patients die of  opportunistic infections due to severe cellular 
immunodeficiency. Antiretroviral regimens containing Darunavir/ritonavir 
(DRV/r) and Raltegravir (RAL) were introduced as rescue and still remain as one 
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of  the possible last to get on the public network without participation of  justice. 
This study aimed to analyze the viral load curves and CD4+ T lymphocytes to 
evaluate the efficacy of  this contemplating DRV/r with or without RAL from 
the redemption of  medical information recorded in patient records in regular 
treatment in a university hospital in Rio de Janeiro. As the treatment instituted 
with DRV/r evolves, the viral load of  patients tends to decrease while the CD4+ 
T lymphocytes tend to increase. Therefore, we conclude that there is benefit with 
the use of  DRV/r with or without ADR, in patients with HIV/Aids multi failed 
as ransom tool.
Keywords: HIV, AIDS, HAART, CD4-positive T-lymphocytes, viral load.
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 INTRODUÇÃO
 Desde o aparecimento dos primeiros ca-
sos e a identificação do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS) constitui um dos grandes pro-
blemas de saúde pública no plano mundial1.
 De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), aproximadamente 36.9 milhões de 
pessoas conviviam com o HIV no final de 2014, 
sendo 3.2 milhões menores de 15 anos.
 A propagação da infecção pelo HIV e da 
AIDS, que é caracterizada pela queda dos linfó-
citos TCD4+, tomou proporções epidêmicas de 
múltiplas dimensões e vem sofrendo transforma-
ções epidemiológicas significativas2. 
 Na tentativa de evitar os avanços naturais 
do HIV não tratado foi desenvolvida a terapia an-
tirretroviral (TARV), pois sem o tratamento ade-
quado muitos pacientes morriam em decorrência 
de uma imunodeficiência celular severa, que pos-
sibilitava a ocorrência de doenças oportunistas. 
 Por ser um vírus com grande taxa de mu-
tação, o que dificulta um tratamento definitivo, até 
o momento são implementados uma combinação 
de fármacos antirretrovirais. Essa associação visa 
diminuir as taxas de mutação e resultou numa di-
minuição marcada da morbidade e da mortalidade 
associada à imunodeficiência adquirida4.
 Em 1991, iniciou-se a distribuição do an-
tirretroviral zidovudina no Brasil. Em 1996, foi 
promulgada a Lei nº 9.313 que estabeleceu a ofer-
ta universal e gratuita da terapia antirretroviral de 
alta potência (HAART) aos portadores do HIV/
AIDS. Vale ressaltar a fundamental importância 
desta acessibilidade a medicação sem custos na 
garantia da qualidade de vida destes pacientes. 
Hoje a recomendação de tratamento das pessoas 
infectadas, sintomáticas ou não, é iniciar TARV 
com qualquer valor de linfócitos TCD4+, pois foi 
observado que quanto mais precoce o tratamento, 
reduz-se consideravelmente a chance do pacien-
te desenvolver Aids e outras doenças graves bem 
como reduz a taxa de transmissão da doença5,6.
 Desde então se observa uma melhora na 
evolução clínica dos pacientes, juntamente com a 
diminuição da ocorrência e da gravidade das in-
fecções oportunistas relacionadas a síndrome7.
 Graças a uma adesão eficiente e conscien-
te, hoje menos pacientes morrem em consequên-
cia da doença e a grande maioria consegue seguir 
uma vida com qualidade. Considera-se adesão 

uma atividade conjunta em que o indivíduo não 
apenas cumpre as orientações médicas como tam-
bém entende e concorda com a prescrição, esta-
belecendo-se uma relação na qual são firmadas as 
responsabilidades de cada um no tratamento8,9.
 Em contrapartida, a não adesão à tera-
pia antirretroviral altamente eficaz (HAART) é 
considerada, no plano individual, como um dos 
mais ameaçadores perigos para a efetividade do 
tratamento da pessoa com HIV/Aids e para a dis-
seminação de vírus-resistência, no plano coletivo 
gerando pacientes considerados multifalhados10.
 A classificação de pacientes multiexperi-
mentados ou multifalhados proposta e utilizada 
pelos ensaios clínicos randomizados consiste na 
presença de resistência viral documentada (perda 
ou ausência de resposta virológica) a pelo menos 
dois regimes de TARV já utilizados, incluindo o 
desenvolvimento de resistência a pelo menos um 
medicamento de cada uma das 3 classes -  Ini-
bidores Nucleosídeos da Transcriptase Reserva 
(ITRN), Inibidores Não Nucleosídeos da Trans-
criptase Reserva (ITRNN) e Inibidores de Protea-
se (IP)11.
 A existência de bases de dados atualizada 
construídas a partir de informações de relevân-
cia clínica e epidemiológica existentes nos pron-
tuários constitui uma importante ferramenta no 
acompanhamento da população assistida e em 
fonte para a realização de pesquisas12.
 Com base em bancos de dados construí-
dos, é possível traçar um perfil da população que 
sofre com a doença dando maior enfoque as par-
tes mais vulneráveis, além de se estabelecer a so-
brevida dos pacientes que aderem ao tratamento 
adequadamente. Dessa forma, os bancos de da-
dos servirão para discussão dos recursos necessá-
rios para garantir que a maior parte dos pacientes 
infectados pelo HIV tenha acesso ao tratamento 
disponível de forma a prolongar ao máximo sua 
vida.
 Os fatores mais frequentes associados à 
sobrevida são: idade do diagnóstico, sexo, evento 
definidor do diagnóstico, condição socioeconô-
mica, níveis linfócitos TCD4+, carga viral à época 
do diagnóstico, esquema terapêutico, acesso a ser-
viços e adesão ao tratamento13.
 Grandes diferenças foram notadas após 
o uso de HAART, que apontam para o aumento 
da sobrevida nos pacientes HIV/Aids e redução 
das doenças oportunistas. Esses resultados são 
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importantes para definição de condutas clínicas e 
estratégias de intervenção. 
 Os esquemas antirretrovirais contendo 
Darunavir/ritonavir (DRV/r) e Raltegravir (RAL) 
foram introduzidos como resgate e ainda perma-
necem como um dos últimos possíveis de se ob-
ter na rede pública sem participação da justiça. O 
DRV/r é um inibidor de protease que demons-
trou uma boa atividade antirretroviral contra o 
HIV-1 em pacientes multifalhados. Ele é metabo-
lizado pelo citocromo P450 e quando associado 
ao RTV em baixas doses, outro inibidor de prote-
ase, suas propriedades farmacológicas aumentam, 
tornando-se necessária uma dose diária menor de 
DRV/r para atingir a concentração plasmática de-
sejável. Isso acontece porque o RTV dificulta a 
degradação dos inibidores de protease pelas enzi-
mas hepáticas, aumentando sua concentração no 
sangue.
 Já o RAL é um inibidor de integrase que 
pode ser usado tanto em pacientes multifalhados 
quanto em pacientes em primeiro esquema.
 Existem ferramentas essenciais para ava-
liar a evolução da doença e a eficácia da TARV, a 
partir das quais se define a troca de ARV ou ainda 
a implementação de antibiótico terapia profilática. 
Os principais fatores a serem avaliados são: carga 
viral e células TCD4+. Apesar de devermos ana-
lisar esses dados sob um ponto de vista multifato-
rial, há um consenso que pacientes com baixa de 
células TCD4+ e alta carga viral, estão mais pre-
dispostos a infecções oportunistas e a uma maior 
combinação farmacológica para afetar negativa-
mente a carga viral (CV).
 As células TCD4+, são células do sistema 
imune responsáveis por sua regulação; quando em 
baixas quantidades, predispõem o organismo a in-
fecções. Já a carga viral nos mostra a taxa de repli-
cação do vírus, que deve ser a menor possível.
Os parâmetros desejados são linfócitos TCD4+ 
acima de 500 e carga viral abaixo de 50 (carga viral 
indetectável). 
 O presente estudo visa analisar as curvas 
de carga viral e linfócitos TCD4+ para avaliar a 
eficácia do esquema contemplando DRV/r com 
ou sem RAL a partir do resgate das informações 
médicas registradas em prontuários de pacientes 
em tratamento regular num hospital universitário 
do Rio de Janeiro.
 
 

 MÉTODOS
 Para realização deste estudo, montamos 
um banco de dados a partir dos pacientes HIV/
Aids em atendimento ambulatorial em um hos-
pital universitário do Rio de Janeiro, que utilizam 
DRV/r com ou sem RAL. Foram avaliados pa-
cientes previamente multifalhados, em uso do 
esquema antirretroviral contendo DRV/r e RAL 
por no mínimo um ano, que possuíssem mais de 
18 anos ao iniciar o esquema, de ambos os sexos, 
sintomáticos ou não, desde o início do esquema 
até março de 2015. Mulheres grávidas ou que en-
gravidaram durante a avaliação foram excluídas. 
Levantamos os dados demográficos, as cargas 
virais e os linfócitos TCD4+ durante o uso de 
DRV/r e RAL. As datas de coleta dos pacien-
tes são diferentes, nem todos possuem o mesmo 
número de exames coletados e o total de exames 
antes da introdução de DRV/r no esquema de 
TARV é maior que o número de exames após o 
início da sua utilização. 
 Todos os pacientes fizeram uso de DRV/r, 
entretanto para fins de estudo, dividimos o grupo 
em dois tempos: antes do uso de DRV/r e após 
início de DRV/r. O primeiro grupo foi analisado 
desde o início da TARV até o início de DRV/r 
com finalidade de melhor compreender a evolu-
ção dos pacientes neste período. Já os pacientes 
do segundo grupo foram avaliados após o início 
do esquema de TARV com DRV/r. Dessa manei-
ra pudemos comparar os exames e inferir a eficá-
cia do uso de DRV/r como esquema de resgate 
em pacientes multifalhados.
 Foi empregado o pacote estatístico R14 e o 
de banco de dados Limesurvey, que utiliza  o siste-
ma de gerenciamento de banco de dados MySQL, 
através da linguagem SQL, ambos gratuitos.
 As médias foram comparadas através do 
teste T de studant e as curvas obtidas através de 
regressão linear. Os gráficos foram desenhados 
com as bibliotecas ggplot e plyr15,16.

 RESULTADOS
 A coorte foi composta de 48 adultos com 
uma média de idade de 50,56 anos, variando entre 
79 e 35 anos. Deste total 36 eram do sexo mascu-
lino e 12 do sexo feminino; 18 brancos, 5 negros, 
15 pardos e 10 prontuários não continham essa 
informação. Quanto a escolaridade 1 era analfa-
beto, 10 tinham primeiro grau incompleto e 12 
primeiro grau completo, 14 com segundo grau, 
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5 com ensino superior e 6 abstenções. Quanto a 
orientação sexual 16 se declararam heterossexuais, 
13 homossexuais, 14 bissexuais e 5 pacientes sem 
essa informação relatada. Em relação ao estado 
civil 23 são solteiros, 9 casados, 4 divorciados, 3 
viúvos e 9 pacientes sem informação.
 O gráfico 1 apresenta as médias de 
TCD4+ antes da utilização de DRV/r. Os dados 
convergem para 288 cel/mm3.
 O gráfico 2 apresenta as médias de 
TCD4+ após o uso de DRV/r. Estes pacientes 
tiveram suas médias de linfócitos TCD4+ em 440 
cel/mm3. A diferença entre os valores de linfóci-
tos TCD4+ dos pacientes após uso de DRV/r em 
relação a antes do uso da medicação foi de 152 
cel/mm3 (p=0,00).
 No gráfico 3 observamos log e médias de 
log de cargas virais dos pacientes antes do uso de 
DRV/r. A média foi 4,10log e mediana também 
de 4,10log.
 O gráfico 4 apresenta o log e médias de 

log de cargas virais após o uso de DRV/r e tem 
sua média com valor de 2,39log. A diferença entre 
as CV dos pacientes antes e depois do DRV/r foi 
de 2,01log (p=0,00).
 O gráfico 5, representa os valores de Log 
comparando diferentes esquemas de TARV. Vi-
sualmente é possível perceber a diferença nos 
resultados dos exames dos pacientes em uso de 
DRV/r em relação a pacientes que usam outros 
inibidores de protease (IPs) e inibidores de trans-
criptase reversa (ITR).
 Os gráficos 6 e 7 foram construídos com 
os pacientes após o início do uso de DRV/r. Ob-
servando-os percebemos que, a medida que o pa-
ciente aumenta o tempo em uso de DRV/r, os 
valores de Log da CV tendem a diminuir, estando 
a maior parte dos pacientes abaixo de 2log.
 O gráfico 7 mostra que há uma tendên-
cia no aumento dos valores de linfócitos TCD4+, 
apresentando a maioria dos pacientes com valores 
acima de 250 cel/mm3.

Gráfico 1. TCD4+ de pacientes sem uso de DRV/r
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Gráfico 2. TCD4+ de pacientes em uso de DRV/r
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Gráfico 3. CV antes do início de DRV/r
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Gráfico 4. CV após do início de DRV/r
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Gráfico 5. Log de CV por esquemas ARV
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Gráfico 6. Curva CV com DRV/r suavizada
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Gráfico 7. Curva TCD4+ com DRV/r suavizada
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 DISCUSSÃO
 A epidemia do HIV/Aids já completou 
três décadas e continua se perpetuando de forma 
crônica tornando-se um grande desafio de saúde 
pública. As discrepâncias sociais, baixa escolarida-
de, as desigualdades raciais e de gênero colaboram 
para a disseminação da epidemia e dificultam a 
adesão ao tratamento.
 As taxas de detecção de Aids em homens 
nos últimos dez anos têm apresentado tendência 
significativa de crescimento; a taxa foi de 25,8 ca-
sos para cada 100 mil habitantes em 2004, a qual 
passou para 26,9 em 2013, representando um au-
mento de 4,3%. Além disso, as regiões Sudeste 
e Centro-Oeste, tem predomínio de homens em 
comparação com as demais regiões; a razão de 
sexo é de 21 casos em homens para cada 10 casos 
em mulheres17.
 Tais dados convergem para os que foram 
encontrados na coorte da pesquisa, com 75% dos 
pacientes do sexo masculino e 79% do Sudeste.
 Outro importante dado epidemiológico é 
o tempo de permanência na escola, pois quanto 
maior a escolaridade, maior compreensão o pa-
ciente tem do HIV/Aids e maior o seu cuidado 
com a saúde. Pacientes com ensino fundamental 
incompleto apresentam grande chance de não rea-
lizar a terapia adequadamente em comparação aos 
que possuem o ensino fundamental completo18.
 Quarenta e sete por cento dos pacientes 
possuem no máximo primeiro grau completo, o 
que também colabora para a evolução da doença 
e adoção do tratamento de resgate.
 A condição civil também influencia o tra-
tamento do HIV. Pessoas solteiras aderem menos 
ao tratamento, pois esta condição civil que pode 
torná-los mais vulneráveis a não realizar a TARV, 
conforme estudos que associam o abandono da 
TARV com a falta de suporte social19.
 Quarenta e oito por cento dos pacientes 
se declararam solteiros, dado também convergen-
te com os encontrados em outras pesquisas sobre 
a não adesão a TARV e o abandono social.
 Já entre as questões comportamentais, a 
principal forma de transmissão foi a sexual. Ge-
ralmente homossexuais e bissexuais assumem 
maior comportamento de risco que os demais 
grupos. Entre os pacientes da pesquisa 29% eram 
bissexuais e 27% homossexuais. 
 Em relação à idade, a maior concentração 
dos casos de Aids no Brasil está entre os indiví-

duos com idade entre 25 a 39 anos em ambos os 
sexos. Entre os homens, observa-se um aumento 
estatisticamente significativo da taxa de diagnósti-
co entre aqueles com 15 a 19 anos, 20 a 24 anos e 
60 anos ou mais nos últimos dez anos17. 
 Entretanto, essa variante não coincide 
com os dados dos pacientes pesquisados, pois a 
média de idade ficou em no valor de 50,56 anos 
sendo 37,5% brancos e 31,25% pardos. Atribuí-
mos a diferença ao fato dos pacientes já possuí-
rem diagnóstico a pelo menos 10 anos, portanto 
estão a mais tempo com diagnóstico da doença.
 Tendo a coorte pesquisada valores coinci-
dentes com a epidemiologia nacional, buscamos 
compreender o motivo pelo qual os pacientes 
após o uso de DRV/r evoluíam com melhora dos 
parâmetros laboratoriais. A adesão eficiente está 
entre as principais hipóteses, visto que ela é base-
ada nas características comportamentais dos pa-
cientes quanto ao uso adequado do medicamento 
ou não. 
 A adesão é um processo colaborativo que 
facilita a aceitação e a integração de determinado 
regime terapêutico no cotidiano das pessoas em 
tratamento, pressupondo sua participação nas de-
cisões sobre o mesmo20.
 Sabe-se que entre os principais motivos 
para não adesão temos o esquecimento, a não 
aceitação da doença, as atividades cotidianas 
como o uso da medicação em local de trabalho, 
abuso de álcool e outras drogas, os efeitos colate-
rais frequentes, as atividades de lazer21. 
 Portanto, na busca entender o motivo 
pelo qual os pacientes aderiram ao tratamento, 
encontramos pacientes previamente multifalha-
dos que após a introdução com esquema de ARV 
que contempla de DRV/r tiveram uma melhora 
significativa dos seus exames. Literaturas atribuem 
ao DRV/r uma melhor adesão devido a facilidade 
de uso por ser administrado somente duas vezes 
ao dia, pela segurança, por ser bem tolerado pe-
los pacientes e pela menor quantidade de efeitos 
colaterais, em especial os gastrointestinais como a 
diarreia.
 As altas taxas de respostas duráveis viro-
lógicas alcançadas, a baixa taxa de descontinuação 
devido a falência virológica ou eventos adversos 
ou ambos, o não desenvolvimento de resistência 
aos inibidores da protease caso haja falha, são be-
nefícios que acoplados com a segurança e farma-
cocinética favorável perfil de DRV/r , tornam-o 
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uma excelente escolha de tratamento para pacien-
tes multifalhados em esquema de resgate22.
 A partir a análise dos gráficos e baseado 
nos resultados, é possível concluir que à medida 
que o tratamento instaurado com DRV/r evolui, 
os valores absolutos e a médias de CV dos pacien-
tes tende a diminuir ao mesmo tempo que os va-
lores absolutos e as médias de linfócitos TCD4+ 
tende a aumentar. 
 Analisando os gráficos 1 e 2, vemos que 
os linfócitos TCD4+ tendem a aumentar à me-
dida que o tratamento evolui. A diferença entre 
as médias apresentadas, confirma a melhora dos 
pacientes sob uso de DRV/r.
 Quando observamos os gráficos 3 e 4, que 
analisam os valores de carga viral antes e após o 
uso de DRV/r, o resultado é ainda mais expressi-
vo, mostrando uma grande diferença entre os logs 
dos pacientes.
 Para a efetividade do tratamento é de fun-
damental importância da adesão eficiente e cons-

ciente, especialmente em pacientes multifalhados. 
O médico também deve estar seguro da indicação 
deste antirretroviral como tratamento, pois este 
quando bem empregado visa diminuir as falhas 
terapêuticas, garantir uma boa relação de confian-
ça médico-paciente e impedir a progressão natural 
do HIV/Aids.
 Portanto a utilização do DRV/r, que é 
o antirretroviral de alta potência utilizado como 
resgate e disponível gratuitamente aos pacientes 
pelo SUS, é uma ferramenta importante e deve ser 
bem empregada para melhoria dos valores de CV 
e TCD4+ nos exames dos pacientes e para manu-
tenção dos valores desejáveis.
 Apesar de um maior tempo de estudo e 
maior um número de exames se fazer necessário 
para uma avaliação mais detalhada e completa, já 
é possível concluir que há benefício com uso de 
DRV/r com ou sem RAL, nos pacientes portado-
res de HIV/Aids multifalhados como ferramenta 
de regaste.
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Análise Crítica do Retorno à Atividade 
Profissional dos Policiais Militares Vítimas 
de Eventos Externos Avaliados no Setor de 
Ortopedia do Hospital da PMERJ

Rodrigo Ribeiro Pinho Rodarte1, Albert James Ambram1, José Paulo 
Gabbi Aramburu Filho1, Marcelo Bezerra Mathias2, Max Rogério Freitas 
Ramos3

RESUMO
Objetivo: O objetivo do presente estudo visa avaliar a população policial militar 
que foi admitida pelo serviço de traumatologia e ortopedia do Hospital Central 
da Policia Militar da cidade do Rio de Janeiro através do desfecho e dos dias 
de trabalho perdidos e propor implantação de questionário com indicadores 
de desfecho para facilitar o processos decisórios gerenciais e estratégicos nos 
pacientes vítimas do trauma. Métodos: Foi realizado um estudo transversal 
do tipo observacional no com base no arquivo médico dos prontuários e das 
radiografias dos pacientes admitidos pela emergência no Serviço de Ortopedia 
e Traumatologia no mês de outubro de 2011. Como critério de exclusão foram 
as patologias não traumáticas; entre as quais: artrites sépticas, tumores ósseos, 
e pacientes que não realizaram o acompanhamento pós-operatório. A amostra 
foi de 40 pacientes com eventos traumáticos que necessitaram de internação 
para tratamento ortopédico de urgência. Resultados: Os pacientes admitidos 
inicialmente no serviço tiveram um  melhor resultado, tempo de internação 
e dias de afastamento do trabalho menores em comparação aos pacientes 
admitidos inicialmente fora do hospital e posteriormente transferidos. Outros 
fatores apresentaram pior prognósticos como as fraturas expostas e ocasionadas 
por PAF, porém também com melhor evolução nos pacientes inicialmente 
admitidos no serviço. Conclusão: O adequado controle de dano associado a 
uma estabilização geral precoce até a cirurgia definitiva contribuíram diretamente 
para um melhor resultado encontrado nos pacientes admitidos já inicialmente 
no hospital.
Palavras-chave: ferimentos e lesões, centros de traumatologia, medição de 
risco.

Analysis of  outcome on return to professional activity of  the military 
police victims of  external events assessed in the Orthopaedics Service

Objective: The objective of  this study is to assess the population policeman 
who was evaluated by service traumatology and orthopedics  by the outcome of  
working days lost and propose implementation questionnaire outcome indicators 
to facilitate decision-making in management and strategic decisions on victims 
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of  trauma patients. Methods: We conducted a cross-sectional observational 
study at the Policy Central Hospital of  the Rio de Janeiro city based archive 
of  medical records and radiographs of  patients admitted to the emergency 
service of  Orthopaedics and Traumatology in the month of  October 2011 . 
The exclusion criteria were not traumatic pathologies, including: septic arthritis, 
bone tumors, and patients who did not undergo postoperative follow-up.The 
sample were 40 patients with traumatic events that required hospitalization for 
treatment of  orthopedic emergency. Results: In this study the patients admitted 
in our service initially had a better outcome, with a length of  stay less and less 
working days lost compared to patients admitted initially in other services and 
subsequently transferred. Other factors had a poorer prognosis as open fractures 
and fractures caused by PAF, but also with improved outcome in patients initially 
admitted to the hospital. Conclusion: The authors conclude that routine service 
of  a suitable control early damage associated with an early clinical stabilization 
until definitive surgery has been responsible for better results outcome in patients 
admitted initially early in the hospital.
Keywords: Wounds and injuries;Trauma centers,  Risk assessment.
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 INTRODUÇÃO
 O cenário atual apresenta um aumento 
progressivo das lesões por causas externas ocasio-
nando danos principalmente ao sistema musculo-
esquelético na população jovem produtiva, com 
graves desdobramentos para a sociedade1. 
 Segundo Leigh et al.2 os custos indiretos 
americanos ocasionados por acidentes fatais e não 
fatais em 1992, representados pela perda da pro-
dutividade e produção foram estimados em US$ 
96.2 bilhões na sociedade americana. 
 O aumento progressivo na prevalência 
das doenças musculoesqueléticas ocasionada tan-
to pelas patologias crônico degenerativas quanto 
pelas lesões ao sistema locomotor por causas ex-
ternas, deve-se respectivamente ao processo de 
transição demográfica e aumento populacional 
associado aos conflitos nos grandes centros ur-
banos, aumentando os pacientes que procuram e 
demandam da assistência à saúde e despertou par-
ticular interesse nos pesquisadores para melhor 
compreensão do impacto socioeconômico tanto 
para o trabalhador quanto para a sociedade3.  
 Segundo Praemer et al.4  as doenças mus-
culoesqueléticas foram responsáveis nos Estados 
Unidos da América pelo custo de aproximada-
mente de 215 bilhões de dólares americanos cada 
ano no custo da assistência à saúde e na perda da 
produtividade no território americano.
 Santana et al.5 dizem no seu estudo que 
estima-se que 4% do Produto Interno Bruto 
(PIB) sejam perdidos por doenças e agravos ocu-
pacionais, o que pode aumentar para 10% quando 
se trata de países em desenvolvimento. Então eles 
demonstram que o Brasil, no PIB do ano 2002, 
utilizando-se o PIB como base as perdas ficariam 
em torno de 21 a 54 milhões de dólares america-
nos. 
 A ONU prevê um aumento das causas 
externas (trauma e violência) até 2020, e conclui 
a importância pelas implicações sérias na socieda-
de6. 
 A preocupação com o impacto com o 
custo das patologias e os traumatologistas vem 
enfrentando este problema, traduz-se nos estudos 
demonstrando a preocupação em buscar as alter-
nativas para realizar a mensuração deste trabalho7.  
Segundo Iunes8 como a morbimortalidade rela-
cionada aos acidentes e violências tem atingido 
patamares quase epidêmicos, deve haver um es-
forço das unidades de saúde no sentido de utilizar 

indicadores que auxiliem na mensuração.  
 Logo encontramos um novo perfil de pa-
tologias demonstrando a transição epidemiológica 
em função do que observamos nos últimos anos 
com uma nova realidade socioeconômica9. 
 A análise do impacto de novas tecnologias 
tem sido escopo da avaliação dos pesquisadores 
em relação a sua efetividade nas diferentes áreas 
do conhecimento10. Segundo Gawryszewski et al.1 
o entendimento das patologias através da óptica 
da epidemiologia permite o desenvolvimento de 
medidas estratégicas adequadas para melhorar o 
resultado.
 Os objetivos do tratamento, preconizados 
por Gustilo et al.11, para a prevenção da infecção, 
consolidação da fratura e restabelecimento da 
função demonstram a importância do tratamento 
inicial. 
 A compreensão de determinadas patolo-
gias permite a mudança do cenário através de me-
didas de intervenção que impactem positivamente 
no desfecho. A equipe multidisciplinar pode au-
xiliar para definir ações de prevenção e a padro-
nização de instrumentos de avaliação14. Medidas 
de reabilitação mais precoce assistida com fisiote-
rapeuta associados a uma equipe multidisciplinar 
com serviço social e psicólogo melhoram signifi-
cativamente o resultado final. 
 A perda de produtividade representa uma 
forma de avaliação do custo indireto que a socie-
dade deve arcar até o retorno do trabalhador ao 
trabalho. Logo, segundo Iunes et al.8 os custos 
indiretos referem-se a perda da produção e pro-
dutividade imposta pela patologia traduzida, por 
exemplo, em dias de trabalho perdidos.
 O objetivo do presente estudo visa avaliar 
a população policial militar admitida no serviço de 
traumatologia e ortopedia do Hospital Central da 
Polícia Militar da cidade do Rio de Janeiro HCPM 
através do resultado final obtido, dos dias de tra-
balho perdidos e propor implementação de ques-
tionário com indicadores para facilitar um proto-
colo gerencial de estratégias em pacientes vítimas 
do trauma.

 MATERIAL E MÉTODO
 Foi realizado um estudo transversal do 
tipo observacional no Hospital HCPM com base 
no arquivo médico dos prontuários e das radio-
grafias dos pacientes admitidos pela emergência 
no Serviço de Ortopedia e Traumatologia para 
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tratamento ortopédico no mês de outubro de 
2011. Como critério de exclusão foram as lesões 
não traumáticas; entre as quais: artrites sépticas, 
tumores ósseos, e pacientes que não realizaram o 
acompanhamento pós-operatório. 
 Amostra: 40 pacientes com eventos trau-
máticos que necessitaram de internação para tra-
tamento ortopédico de urgência.
 Os dados sócio-demográficos dos pa-
cientes foram obtidos e registrados através de 
questionários. As variáveis de confundimento (ou 
modificador de efeito) incluíram as intrínsecas do 
paciente como a idade e gênero e as extrínsecas 
(fatores externos) como a cirurgia prévia em ou-
tras instituições, projéteis de arma de fogo, entre 
outros. O desfecho foi estratificado pela classifi-
cação de Clavien-Dindo modificada conforme 
descrito por Sink et al.15. Os fatores que elevam o 
custo médico direto  como tempo de internação 
e complicações (infecções pós-operatórias) foram 
obtidas e avaliadas. Quanto ao retorno e o im-
pacto secundário na carga laborativa dos policiais 
militares serão avaliados através dos números de 
dias não trabalhados e que foram coletados junto 
a Seção de Perícias Médicas.
 As análises foram realizadas com o pro-
grama SPSS 13.0. Inicialmente será realizada uma 
análise exploratória dos dados, com medidas de 
tendência central e de dispersão. Os fatores de ris-

co foram avaliados e observados o impacto nos 
dias de trabalhos perdidos, tempo de internação 
e desfecho clínico. Para avaliarmos o impacto do 
local da internação (como variável nominal) nos 
dias de trabalhos perdidos e no tempo de interna-
ção utilizamos a ANOVA. 
 
 RESULTADOS
 O grupo de estudo incluiu 40 pacientes, 
sendo 37 homens e 3 mulheres com média de ida-
de de 35 anos (entre 24 e 53 anos). As fraturas 
ocorreram no lado direito em 26 casos, enquanto 
que no lado esquerdo 13 casos e 1 lesão de anel 
pélvico. Nove pacientes apresentaram fratura oca-
sionada por projétil de arma de fogo e o tempo de 
acompanhamento pós-operatório foi de 12 meses. 
Nas complicações foi observado um caso de in-
fecção em um paciente transferido, sendo neces-
sário reinternação com administração intravenosa 
de antibiótico durante 36 dias.
 O tempo médio de transferência e primei-
ro procedimento dos pacientes avaliados e inter-
nados inicialmente fora do HOSPITAL foi de 3 
dias.
 A média do tempo de internação foi de 
16 dias na amostra global e de 4 dias para os pa-
cientes com lesão do sistema musculoesquelético 
sem fratura e de 18 dias nos pacientes com fratura 
(Figura 1). 

Figura 1. Histograma da Média dos dias de Internação dos pacientes com e sem fratura
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 Ao estratificarmos a média dos dias 
de internação pelo local de internação 
inicial observamos uma média de 23 dias 
nos casos internados inicialmente fora do 
Hospital e de 10 dias naqueles que foram 
internados diretamente no Hospital (Figu-

ra 2).
 Ao avaliarmos os dias de trabalho 
perdidos tivemos uma média em relação a 
internação inicial fora do hospital e dire-
tamente no hospital de respectivamente de 
184 dias e 101 dias (Figura 3).

Figura 2. Histograma do Tempo de Internação por local de admissão inicial

Figura 3. Histograma dos números de dias de trabalho perdidos por local de admissão inicial
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Internação Inicial Média
Tempo de Internação Fora do serviço 23 dias

No serviço 10 dias
Dias perdidos de Trabalho Fora do serviço 184 dias

No serviço 101 dias

 Tabela 1. Média de dias de Internação e de dias de trabalho perdidos em relação a internação inicial

 Ao observarmos o comportamento dos 
grupos internados inicialmente fora do HOS-
PITAL e no HOSPITAL podemos avaliar no 
boxplot uma homogeneidade nos dias afasta-

dos e valores mais baixos nos pacientes inter-
nados inicialmente no HOSPITAL, respectiva-
mente uma mediana de 160 e 75 dias (Figura 
4). 

Figura 4. Boxplot dos dias de trabalho perdidos por local de admissão inicial

 No histograma, os pacientes com admis-
são inicial demonstraram um desfecho melhor na 

classificação de Clavien Dindo modificada (Figura 
5).

Figura 5. Histograma do desfecho dos pacientes pela classificação de Clavien Dindo modificada pelo local de admissão inicial

Fonte: SAME/ CPS
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 Com relação a gravidade da lesão e ao 
impacto nos grupos quanto ao tempo de in-
ternação, estratificamo-os em fratura fechada 
e fratura exposta. Observamos nos pacientes 
com fratura fechada uma média de 15 dias de 

internação tratados inicialmente fora do HOS-
PITAL e de 9 dias no HOSPITAL. Nos pacien-
tes com fratura exposta encontramos uma mé-
dia, respectivamente de 25 dias e 12 dias (Figura 
6).

Figura 6. Histograma da média dos dias de internação dos pacientes admitidos inicialmente fora do HOSPITAL e no HOS-
PITAL estratificados por fratura exposta

 A média de dias de trabalho perdidos 
pela internação inicial foi de 160 dias nos pa-
cientes admitidos inicialmente fora do HOS-
PITAL, tanto nas fraturas fechadas como 
nas fraturas expostas. Os pacientes admiti-

dos diretamente no HOSPITAL tiveram uma 
média de dias de afastamento menor, 60 dias 
nos pacientes com fratura fechada e de 140 
dias nos pacientes com fratura exposta (Fi-
gura 7). 

Figura 7. Histograma dos dias de trabalho perdidos dos pacientes por local de admissão estratificados por fratura exposta
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 O boxplot referente a fratura exposta de-
monstrou uma dispersão com menor númeo de 
dias de internação nos pacientes atendidos inicial-

mente no HOSPITAL (Figura 8), comportamen-
to semelhante foi observado também nos pacien-
tes que sofreram fraturas por PAF (Figura 9). 

Figura 8. Boxplot dos dias de internação por local de admissão e estratificados por fratura exposta

Figura 9. Boxplot dos dias de internação dos pacientes por local de admissão estratificados por fratura ocasionada por PAF

 A análise dos grupos admitidos fora do 
HOSPITAL e no HOSPITAL pelo cálculo da 

ANOVA foram estatisticamente significativos (p 
<0,05) conforme a Tabela 2.
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Dias de trabalho perdidos p-valor = 0,02
Tempo de internação p-valor = 0,01

 Tabela 2. Cálculo da ANOVA dos dias de trabalho perdidos e tempo de internação em relação ao local de internação (fora 
do HOSPITAL e HOSPITAL)

Fonte: HOSPITAL/ CPS

 DISCUSSÃO
 Os efeitos ocasionados na função do 
indivíduo e o seu impacto na coletividade pelo 
trauma tem sido tema de debate para encontrar 
soluções mais adequadas para minimizar os as-
pectos negativos.
 Segundo Nguyen e Randolph16 a taxa de 
absenteísmo e o retorno ao trabalho tem sido uti-
lizados para avaliar determinadas afecções mus-
culoesqueléticas e o impacto socioeconômico 
ocasionado por elas.
 A frequência dos problemas musculoes-
queléticos, custo do tratamento, redução da carga 
laborativa e funcionalidade laboral aumentam a 
necessidade de recursos financeiros para o acom-
panhamento da saúde dos trabalhadores vítimas 
destas patologias. Os casos em que a incapacida-
de persiste além do tempo médio para o retorno 
ao trabalho promove um aumento despropor-
cional do volume de recursos despendidos pelo 
empregador, que deve arcar com o custo do afas-
tamento do trabalhador e a necessidade de rea-
locação e qualificação de outro para o exercício 
desta função.
 Inúmeros fatores podem ser responsáveis 
por um desfecho favorável no trauma. Dentre os 
quais podemos destacar o atendimento precoce 
adequado bem como o controle do dano nos 
casos mais graves6 com intuito de reduzir tantos 
os efeitos imediatos do trauma como auxiliar em 
uma recuperação mais precoce.
 Pape et al.17 realizaram um estudo com 
dois grupos de pacientes e no primeiro grupo, a 
cirurgia definitiva foi realizada entre dois e qua-
tro dias após a lesão, enquanto que no segundo 
grupo a cirurgia definitiva foi realizada entre cin-
co e oito dias. No grupo com a cirurgia precoce 
46% dos pacientes apresentaram evidências de 
disfunção orgânica múltipla em comparação com 
15,7% no grupo tardio. Este conceito de evitar o 
efeito deletério de um 2º impacto ocasionado por 
um procedimento cirúrgico definitivo, sendo fei-

tas cirurgias de estabilização temporária (p. ex. fi-
xador externo) com objetivo de melhorar as con-
dições de partes moles, aguardando o momento 
mais adequado é conhecido, segundo Gerbhard e 
Huber-Lang18, como “janela da oportunidade”.
 No presente estudo observamos que as 
lesões com maior dano do envelope de partes 
moles ocasionaram uma maior desvascularização, 
como as fraturas expostas e aquelas ocasionadas 
por PAF, apresentaram um maior tempo de in-
ternação e dias de trabalho perdidos. O tempo de 
internação está associado com maior custo mé-
dico direto e os dias de trabalho perdidos estão 
associados aos custos indiretos dentre os quais 
podemos destacar o custo previdenciário5.
 Como encontramos no nosso trabalho 
as lesões expostas são mais graves e, aquelas que 
não são abordadas nas primeiras 6 horas tem um 
desfecho mais desfavorável por propiciar um am-
biente mais suscetível a infecção12.
 A recuperação mais precoce permite o 
retorno as atividades laborativas com uma maior 
possibilidade de atingir o nível de atividade pré-
vio de forma mais rápida. Este retorno mais pre-
coce tem um impacto positivo na coletividade da 
polícia militar pois retorna a função um profis-
sional capacitado.
 A relevância do presente estudo caracte-
riza-se pela confiabilidade dos dados obtidos nos 
prontuários do hospital HCPM e do Centro de 
Perícias de Saúde, porém limita-se pela ausência 
parcial de informações dos procedimentos reali-
zados nos pacientes admitidos previamente nas 
outras instituições. 

 CONCLUSÃO
 No presente estudo,  o adequado contro-
le de dano associado a uma estabilização geral 
precoce até a cirurgia definitiva contribuíram di-
retamente para um melhor resultado encontrado 
nos pacientes admitidos já inicialmente no hospi-
tal.
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Mielofibrose Primária: Revisão 
Bibliográfica e Apresentação de Casos

Júlia Barbosa de Melo Gomes1, Ana Luisa Alves Carvalho Fernandes1, 
Vitor Ribeiro Gomes de Almeida Valviesse2, Marilza de Campos 
Magalhães3

RESUMO
Objetivos: Revisar a bibliografia sobre Mielofibrose Primária e apresentar 
casos clínicos para fins de comparação da literatura com realidade de atuação 
em serviço público brasileiro. Métodos: Seleção de artigos escritos em 
português e inglês, de 2010 até 2015 e revisão de prontuários do setor de 
Hematologia do HUGG. Revisão: A Mielofibrose Primária (MFP) é uma 
neoplasia hematológica clonal que tem como característica alteração de célula 
hematopoética pluripotente, ausência do cromossomo Philadelphia, presença de 
esplenomegalia, sangue periférico com quadro leucoeritroblástico e medula com 
graus variados de fibrose. Das Síndromes mieloproliferativas, é a menos comum. 
O quadro é insidioso e em cerca de 20% dos casos, o diagnóstico ocorre por 
achado incidental de esplenomegalia, presente em 80%. As primeiras queixas 
constituem-se de fraqueza, fadiga e dispneia, relacionadas à anemia. A alteração 
genética mais conhecida é a mutação JAK-2, que tem papel nas imunidades inata 
e adaptativa, resposta inflamatória, diferenciação e desenvolvimento de células 
hematopoéticas. Inibidores de tirosina-quinases têm melhorado a qualidade 
de vida e a sobrevida dos pacientes. Entretanto, o único tratamento definitivo 
da doença permanece o transplante de medula óssea. Foram selecionados três 
casos do ambulatório de Hematologia do Hospital Universitário Gaffrée e 
Guinle (HUGG). Caso 1: Paciente feminina, 74 anos, diagnosticada em 2008 
após apresentar quadro de ascite, fraqueza e dispnéia. Mutação JAK2 positiva. 
Paciente indicada para o uso de ruxolitinibe, mas enquanto aguardava liberação 
da medicação evoluiu a óbito. Caso 2: Paciente feminina, 69 anos, com queixa de 
dispnéia, sudorese e aparecimento de lesões equimóticas. Confirmado diagnóstico 
de mielofibrose após realização de mielograma; JAK2 positiva. Paciente evoluiu 
com esplenomegalia de grau I, anemia (Hb 9,0g/dL) e normalização da 
plaquetometria, sem sintomas constitucionais. Paciente segue sem tratamento 
específico. Caso 3: Paciente feminina, 54 anos, apresentou aumento progressivo 
do volume abdominal associado a desconforto, ascite e esplenomegalia. Durante 
investigação diagnóstica, biópsia de medula óssea confirmou diagnóstico de 
mielofibrose, iniciado tratamento com hidroxiuréia. Evolução assintomática até 
apresentar infarto esplênico. Evluiu com hepatoesplenomegalia grau II, anemia 
(8,6 g/dL) e plaquetopenia (54.000/mm3); JAK2 positiva. Indicada para o uso 
de ruxolitinibe, porém ainda não teve acesso ao medicamento. Conclusão: 
Houve avanço no esclarecimento sobre fisiopatogenia, diagnóstico, prognóstico 
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e tratamento da doença. No entanto, poucos pacientes ainda se beneficiam do 
tratamento específico tendo uma evolução mais crônica da doença. 
Palavras-chave: mielofibrose primária, neoplasia hematológica, mieproliferação.

Primary myelofibrosis: review and case reports

Objectives: To review the literature on Primary Myelofibrosis and present 
clinical cases for literature purposes of  comparison with Brazilian public service. 
Methods: Selection of  articles written in Portuguese and English, from 2010 
to 2015 and review medical records of  HUGG Hematology service. Review: 
the Primary Myelofibrosis (MFP) is a clonal hematologic neoplasia that has 
as a characteristic change of  pluripotent hematopoietic cell, absence of  the 
Philadelphia chromosome, presence of  splenomegaly, with young red and white 
cells in peripheral blodd, and bone marrow with varying degrees of  fibrosis. 
Of  the  Myeloproliferative Syndromes, it is the least common. The evolution 
is chronic and in about 20% of  cases, the diagnosis is incidental due to 
splenomegaly, present in 80%. The first patients’complaints are weakness, fatigue 
and dyspnea related to anemia. The genetic alteration is the JAK-2 mutation, 
which has a role in innate and adaptative  immunity, inflammatory response and 
haematopoietic cells’ differentiation and development. The tyrosine kinases’ 
inhibitors have improved patients’ survival and quality of  life. However, the only 
definitive treatment of  the disease remains the bone marrow’s transplantation. 
We selected three cases from Hospital Universitário Gaffrée and Guinle 
(HUGG)‘s Hematology outpatient clinic. Case 1: 74-year-old female patient, 
diagnosed in 2008 after presenting ascites, dyspnea and weakness. Positive JAK2 
mutation. She was indicated ruxolitinibe’s use, but while waiting for receiving 
the medication, she evolved to death. Case 2: 69-year-old female patient, with 
first complaints of  dyspnea, sweating and appearance of  equimotic lesions. 
She had myelofibrosis’ diagnosis confirmed after myelogram; Jak2 mutation 
positive. The patient evolved with grade I splenomegaly, anemia (Hb 9, 0 g/dL) 
and normalization of  platelet counts, without constitutional symptoms. Patient 
still didn’t receive a specific treatment. Case 3: 54-year-old female presented 
progressive increase of  abdominal volume associated with abdominal discomfort, 
ascites and splenomegaly. As she was submitted to bone marrow’s biopsy, she 
had myelofibrosis’s diagnosis confirmed and began the the treatment with 
hidroxiureia. She evolved with splenic infarction, grade II hepatosplenomegaly, 
anemia (8.6 g/dL) and thrombocytopenia (54,000/mm3); positive Jak2 mutation. 
She had the indication for treatment with ruxolitinibe, but still had no access 
to the medicine. Conclusions: Advances in the understanding of  the disease’s 
pathogenesis, diagnosis, prognosis and treatment were made. However, a few 
patients have the benefit of  the specific treatment and have a chronic evolution 
of  the disease.  
Keywords: primary myelofibrosis, neoplastic hematologic disease, 
myeloproliferation.
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 1. INTRODUÇÃO
 Mielofibrose Primária (MFP) é doença 
mieloproliferativa crônica caracterizada por pro-
liferação clonal de uma célula hematogênica plu-
ripotente. A população celular aberrante produz 
fatores de crescimento e citocinas que causam es-
plenomegalia, sintomas abdominais e constituti-
vos e, ao longo dos anos, fibrose da medula óssea, 
hematopoiese extramedular, reduzindo a sobrevi-
da.
 É neoplasia pouco comum, com prevalên-
cia de 3,6 a 5,7 por 100.000 pessoas nos EUA, 
com média de idade de 65 anos1. De etiologia 
ainda desconhecida, alguns fatores ambientais po-
dem ser relevantes, como exposição à radiação e 
a substâncias, como benzeno e tolueno2. A mie-
lofibrose pode ser primária ou secundária a ou-
tras doenças mieloproliferativas, como policitemia 
vera (PV) e trombocitemia essencial (TE)3. A mé-
dia de sobrevida é de 4 a 5 anos após o diagnósti-
co4.
 A última década foi importante para a 
compreensão da fisiopatologia das neoplasias 
mieloproliferativas, como a participação da muta-
ção JAK2V617F. Ocorre mutação no gene JAK2 
no éxon 14 que substitui valina pela fenilalanina 
do códon 617, que ocorre em cerca de 60% dos 
pacientes com MFP.5 JAKs (Janus family of  protein 
tyrosine kinases) são proteínas-quinases com papel 
nas imunidades inata e adaptativa, resposta infla-
matória, diferenciação e desenvolvimento das cé-
lulas hematopoéticas. A mutação resulta na ativa-
ção constitutiva da tirosina quinase que desregula 
JAK (1, 2 ou 3) como transdutora de sinal, ativan-
do efetores pró-apoptóticos, conhecidos como 
STATs (principalmente 3 e 5)6. Com isso, há a 
formação de inúmeras interleucinas, como IL-3, 
5, 6, 10, 11, 19, 20, 22 e INF-gama que mantêm 
o estado inflamatório da doença6. O tratamento 
consiste em reduzir a inflamação sistêmica e o 
tratamento específico  para remissão da doença. 
Um dos tratamentos mais recentes se baseia em 
inibidores de tirosina quinase, que inibem JAK-1 
ou JAK-2 ou ambas as vias de sinalização, como o 
ruxolitinibe. 

 2. MÉTODO
 Foi realizada revisão da literatura sobre 
MFP, baseada em artigos internacionais sobre 
métodos diagnósticos, estudo genético das prin-
cipais mutações relacionadas à doença, impor-

tância da classificação de risco de cada paciente e 
tratamento. Foram selecionados artigos integrais 
disponíveis para consulta em português e inglês, 
publicados de 2010 a 2015. A busca foi realizada 
através de mídia eletrônica, nos bancos de dados 
PUBMED, Scielo, Lilac’s e Biblioteca Cochranne. 
Selecionamos também três casos clínicos, após re-
visão de prontuário no setor de Hematologia do 
HUGG, para comparar com o encontrado na lite-
ratura e a atuação em serviço público.
 
 3. REVISÃO DA LITERATURA
 3.1 Patogenia
 A história natural da MFP ainda é mal 
compreendida; acredita-se que haja aumento rea-
cional de várias citocinas, fatores de crescimento, 
fatores de fibroblastos, calmodulina, com efeitos 
autócrinos e parácrinos, que geram fibrose da me-
dula óssea, o que pode ter valor prognóstico6. O 
evento  biomolecular mais conhecido é a substi-
tuição da VALINA do códon 617 pela FENILA-
LANINA, expressando a proteína JAK2V617F 
que resulta na ativação do mecanismo JAK-STAT 
nas células hematopoiéticas, levando a hiperproli-
feração independente dessas células.7 Essa é uma 
mutação considerada negativa pois gera desregula-
ção da JAK (tirosinaquinase da família Janus, seja 
JAK 1, 2 ou 3) como transdutora de sinal. Esse 
processo gera ativação de múltiplos efetores pró-
-apoptóticos, conhecidos como STATs (principal-
mente 3 e 5) e produção de homo ou heterodíme-
ros que se deslocam para os núcleos e medeiam a 
transcrição de genes que regulam a proliferação, a 
diferenciação e a apoptose celular. Com isso, há a 
formação de inúmeras interleucinas, como IL-3, 
5, 6, 10, 11, 19, 20, 22 e INF-gama que mantêm 
o estado inflamatório da doença. No entanto, no-
vas mutações são relacionadas à doença quando a 
mutação JAK2V617F foi negativa, como CALR 
(gene humano da calreticulina), MPL (gene de 
mieloproliferação).  Existem pacientes negativos 
para todas as mutações, denominados Triple Ne-
gative7.
 
 3.2. QUADRO CLÍNICO
 A tabela 1 ilustra os principais sintomas 
clínicos apresentados pelos pacientes com MFP. 
A apresentação mais comum são sintomas cons-
titucionais e os relacionados à hematopoiese ine-
ficaz, como astenia, fadiga8. É comum observar 
sintomas como febre, sudorese noturna, prurido, 
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perda ponderal, resultantes da produção anor-
mal de citocinas inflamatórias8. Tais sintomas, 
além de comprometer a qualidade de vida, se as-
sociam a piora da sobrevida. A esplenomegalia 
e hepatomegalia são marcos da doença4. A es-
plenomegalia palpável foi encontrada em 80% 
dos pacientes, resultante do sequestro de células 
mielóides imaturas ou mecanismos desconheci-
dos, levando a sintomas, como desconforto ab-
dominal, dor subcostal, saciedade precoce5. Em 
alguns casos, pode evoluir a infarto esplênico, 
com abdome agudo10. A hepatomegalia é me-
nos comum, ocorrendo em 39 a 65% dos casos 
no momento do diagnóstico e pode resultar em 

piora dos sintomas abdominais, com disfunção 
hepática associada4. A MF é a causa mais comum 
de esplenomegalia maciça com aumento do fluxo 
sanguíneo hepático, podendo resultar em hiper-
tensão portal5,9,10.
 A progressiva fibrose da medula óssea 
piora as citopenias, principalmente trombocito-
penia e anemia, que resultam em sintomas rela-
cionados a essas alterações. 
 A hematopoese extramedular (HEM) afe-
ta principalmente baço e fígado, mas pode afetar 
vários órgãos, como órgãos do sistema nervoso 
central, linfonodos, pleura,  trato gastrointestinal, 
articulações, pele4,11,12,13,14,15,16,17,18.

Tabela 1. Proporção dos sintomas mais prevalentes na Mielofibrose Primária10

 3.3. DIAGNÓSTICO
 A média de idade no momento do diag-
nóstico é de 65 anos5. Nos EUA, a MFP ocorre 
mais em homens19. Cerca de 21% dos pacientes 
são assintomáticos ao diagnóstico, com altera-
ções apenas laboratoriais20. Trabalhos recentes 

têm mostrado que a maioria (mais de 80%) dos 
pacientes com MF apresentam pelo menos um 
sintoma relacionado à doença, sendo os mais co-
muns aumento do baço ou fígado21,22. Os critérios 
diagnósticos para MF foram definidos pela OMS 
em 2008 e são ilustrados na tabela 223.

Fonte:Geyer HL, Dueck AC, Scherber RM, Mesa RA.Impact of  Inflammation on Myeloproliferative Neoplasms Symptoms Development. 
N Engl J Med. 2010;363(12):1117-11279.
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 3.5. ÍNDICES PROGNÓSTICOS
 A escala de prognóstico mais aceita atu-
almente foi escrita em 2009 pelo “Working Group 
for Myelofibrosis Research and Treatment” e é conhe-
cido como “International Prognostic Scoring System” 
(IPSS)5. Publicado em 2009, esse trabalho contou 
com a participação de 7 instituições com o total 
de 1131 pacientes diagnosticados com MFP, no 
período de 1980 à 2007, e permitiu estratificar os 
pacientes quanto ao prognóstico e a sobrevida 
global, propondo tratamento adequado para cada 
um.5 Os principais parâmetros prognósticos se 
incluem listados na tabela 3. Foram considerados 

apenas os casos de MFP, sendo excluídos os ca-
sos MF pós-PV e pós-TE, resultando no total de 
1054 pacientes. De acordo com os resultados, a 
média de idade foi 64 anos, sendo 178 com idade 
<50 anos e 54 pacientes com idade <40 anos. O 
cariótipo foi realizado em 409 pacientes e mos-
trou anormalidade em 30% dos casos. Dos 345 
avaliados para mutação JAK2, 59% mostraram 
mutação presente. Durante todo o estudo 517 pa-
cientes (49%) morreram. A média de sobrevida 
foi de 69 meses. A causa de morte mais conhecida 
foi transformação leucêmica aguda, em 50 pacien-
tes. 

Tabela 2. Critérios diagnóstivos para Mielofibrose Primária (MFP) pela Organização Mundial da Saúde. O diagnóstico da 
MFP exige que todos os 3 (três) critérios maiores e 2 (dois) critérios menores sejam cumpridos

Fonte: “Vardiman JW, Thiele J, Arber DA, et al. The 2008 revision of  the World Health Organization (WHO) classification of  myeloid 
neoplasms and acute leukemia: rationale and important changes. Blood. 2009;114(5): 937–951”25.

Tabela 3. Fatores de mau prognóstico que influenciam no DIPSS4

Fonte: “Cervantes F, Dupriez B, Pereira A, et al. New prognostic scoring system for primary myelofibrosis based on a study 
of  the International Working Group for Myelofibrosis Research and Treatment. Blood. 2009;113(13): 2895-2901”4.
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 A partir desses dados, foi possível criar 
uma classificação de acordo com o grupo de ris-
co, importante para a melhor determinação tera-
pêutica. Essa classificação leva em consideração 
o número de fatores de risco presentes e estima a 

sobrevida média em semanas (Tabela 4). As esti-
mativas atuais sugerem sobrevida global de cerca 
de 5 anos para pacientes com doença de risco in-
termediário e menos de 2 anos para aqueles com 
alto risco24.

Tabela 4. Definição, frequência e sobrevida dos grupos de risco com classificação prognóstica da MFP5

Fonte: “Cervantes F, Dupriez B, Pereira A, et al. New prognostic scoring system for primary myelofibrosis based on a study 
of  the International Working Group for Myelofibrosis Research and Treatment. Blood. 2009;113(13): 2895-2901”4.

 A transformação leucêmica, complicação 
mais grave associada à doença, ocorre em um 
pequeno número de pacientes, sendo a média de 
sobrevida de 3 meses após esse diagnóstico27. O 
risco de transformação leucêmica em pacientes 
com MFP com está entre 12-31% dependendo 
de trombocitopenia e da presença do cariótipo 
desfavorável28. Outro fator independente de pior 
prognóstico é a contagem de blastos no sangue 
periférico >2%27.

 3.6. TRATAMENTO
 Os tratamentos utilizados antes da desco-
berta da desregulação JAK-STAT eram paliativos 
e visavam apenas atenuação dos sinais e sintomas 
da doença. Agentes citorredutores como a hidro-
xiuréia com o objetivo de reduzir a mieloproli-
feração; corticóides para diminuir a inflamação; 
eritropoietina para a anemia; esplenectomia ou 
irradiação esplênica para diminuir o aumento do 
baço e seu desconforto e, nos casos mais graves, 
como última terapia, o transplante de medula ós-
sea28. Embora promovessem melhora do quadro, 
essas drogas apresentavam eficácia limitada, além 
de não ser bem tolerada. 

 Mais recentemente, estudos mostratam 
terapias, como inibidores de tirosina quinase 
com alvo contra mutação JAK2, que têm 
melhorado a qualidade de vida dos pacientes 
e aumentando a sobrevida29. O ruxolitinibe 
é o único aprovado pela agência reguladora 
americana Food and Drug Administration (FDA) 
em novembro de 2011, com o nome JAKAFI®, 
e pela Comissão Européia em agosto de 2012, 
como JAKAVI®. Trata-se de medicamento que 
se liga competitivamente às proteínas JAK1 e 
JAK2, com efeito inibitório, ativando efeitos 
antiproliferativos e pró-apoptóticos, impedindo 
a super-reativação. Com isso, leva à melhora 
da caquexia e da esplenomegalia e reduz a 
transformação leucêmica.32,33 Ruxolitinibe 
foi testado pelo COntrolled MyeloFibrosis Study 
With ORal JAK Inhibitor Treatment (COMFORT) 
nas fases I e II32,33. Nas fases I e II de estudo, o 
ruxolitinibe foi associado à rápida melhora nos 
sintomas constitucionais com 2 a 4 semanas de 
tratamento, diminuindo a esplenomegalia e o nível 
de produção de citoquinas, melhorando a perda 
de peso e a caquexia9,32,33. A única opção viável 
de tratamento efetivo é o transplante de células 
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hematopoiéticas (HCT)34. Estudo multicêntrico 
prospectivo em fase II, realizado por Rondelli 
D. et al, envolveu 66 pacientes com seguimento 
médio de 2 anos, observou sobrevida de 75% 
após o transplante de HLA-idênticos e sobrevida 
de 32% após transplante a partir de doadores 
não-aparentados.36 Outro estudo multicêntrico, 
prospectivo em fase II, realizado por Kroger et 
al, contou com 103 pacientes e mostrou que a 
sobrevida global de 5 anos foi de 67%37. Em uma 
análise retrospectiva de registros de 289 pacientes, 
variando de 18 a 73 anos de idade, a sobrevida 
global de 5 anos foi observada em 1/3 dos 
pacientes, dependente da fonte de células tronco 
e do regime condicionado do transplante37.
 Outra análise retrospectiva de registros 
de 233 pacientes tiveram resultados semelhantes 
com sobrevida global de 5 anos variando de 34% 
a 56% dependendo do tipo do doador e da fonte 
das células tronco utilizadas respectivamente.38 
O risco relativo de sobrevida global para 
pacientes>60 anos quando comparados a 
pacientes de 41 a 60 anos foi de 0,77 (CI 95% 0,52 
- 1,12; P=0,171) e o risco relativo para a sobrevida 
livre de progressão leucêmica foi de 1,02 (CI 95% 
0,72 - 1,45; P=0,904).

 4. CASOS CLÍNICOS
 Serão apresentados três casos de pacientes 
tratados no setor de Hematologia do HUGG 
com o diagnóstico de MFP. Os dados de revisão 
dos prontuários médicos serão utilizados para 
comparação com os dados da revisão bibliográfica 
apresentada.
 O caso 1 consiste em paciente feminine 
de 74 anos, diagnosticada em 2008 após 
apresentar ascite, fraqueza e dispnéia. Tratada 
com hidroxiuréia por três anos, permaneceu 
assintomática até 2011, quando apresentou 
hepatoesplenomegalia; mutação JAK2 foi 
positiva. De acordo com o IPSS, foi classificada 
em alto risco: idade maior que 65 anos, sintomas 
constitucionais, reticulopenia, plaquetopenia e 
JAK2 positivo. Teve indicação de ruxolitinibe, 
mas evoluiu a óbito sem acesso ao tratamento.
 O caso 2 consiste em paciente feminine 
de 69 anos, diagnosticada em 2009 após quadro 
de dispnéia e lesões equimóticas espontâneas e 
realizar mielograma; mutação JAK2 foi positiva. 
Evoluiu com esplenomegalia e anemia. Seguiu 
sem tratamento. De acordo com o IPSS, foi 

classificada como alto risco: idade maior que 65 
anos, anemia e JAK-2 positivo. 
 O caso 3 consiste em paciente feminina 
de 54 anos com aumento progressivo do volume 
abdominal associado a desconforto abdominal, 
ascite e esplenomegalia. Diagnóstico em 2011 
após biópsia de medula óssea; mutação JAK2 
positiva, quando iniciou hidroxiuréia. Evoluiu 
com infarto esplênico, hepatoesplenomegalia, 
anemia e plaquetopenia. De acordo com o 
IPSS, é classificada como alto risco: anemia, 
trombocitopenia, sinais constitucionais, JAK2 
positivo. Encontra-se assintomática, mantendo 
esplenomegalia grau II. Indicada para tratamento 
com ruxolitinibe, mas sem acesso à medicação.

 5. CONCLUSÃO
 Com a apresentação destes casos clínicos 
foi possível verificar a ocorrência da doença 
nas faixas etárias compatíveis com a literatura, 
em torno de 66 anos; o sexo predominante 
foi feminino (3:1) dentre os casos, diferente 
do que foi analisado pela revisão, que mostra 
predomínio masculino; o sintoma mais comum 
foi dor e desconforto abdominal; ao exame físico 
a alteração mais encontrada foi esplenomegalia 
e ao exame laboratorial, a anemia, todas de 
acordo com a literatura. Em relação à presença 
da mutação, os quatro casos foram positivos para 
JAK2, mutação mais comum como descrito na 
revisão. A partir do escore DIPSS, todos foram 
classificados como sendo de alto risco, tendo 3 
ou mais fatores de risco associados. No entanto, 
foi visto que a evolução da doença foi pior no 
caso 1, que evoluiu a óbito, apresentando taxa de 
sobrevida de 72 meses. Em relação ao tratamento, 
podemos analisar que os pacientes dos casos 1 
e 3 foram tratados com hidroxiuréia, medicação 
citorredutora que inibe a mieloproliferação 
de forma inespecífica mas que não melhora 
a sobrevida. O caso 2 não recebeu nenhum 
tratamento específico desde o diagnóstico tendo 
em vista que o paciente não apresenta sintomas 
constitucionais, demosntrando que se beneficiaria 
pouco com o uso destes. O tempo de doença 
desde o início dos sintomas e a confirmação do 
diagnóstico variou em relação às instituições e 
ao grau social do paciente. O uso de ruxolitinibe 
foi indicado para os pacientes 1 e 3, sendo que o 
primeiro evoluiu a óbito antes de ter acesso ao 
mesmo e o segundo teve diagnóstico mais recente 
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em 2011, mas mesmo após 5 anos do diagnóstico, 
ainda não tem acesso à medicação. O alto custo da 
medicação e a indisponibilidade na rede pública 
são os principais obstáculos ao tratamento. Seu 
valor mensal é de cerca de 30.000 reais. 
 O estado do Ceará apresenta o ruxolitinibe 
como medicação disponível, representando 
avanço no acesso à medicação. No entanto, 
secretarias de saúde de importantes Estados, 

como o Rio de Janeiro e São Paulo, ainda não o 
apresentam disponível. Alguns planos de saúde 
fornecem a medicação. Porém, devido ao alto 
custo, ainda há grande burocracia para o acesso, a 
maioria por meio de ação judicial.
 Após o desenvolvimento de novas 
terapias, que se confrontam com as antigas 
formas de tratamento, um futuro promissor para 
o tratamento dessa doença começa a se configurar. 
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