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Editorial
Mario Barreto Corrêa Lima1

Novamente a Literatura e a Medicina

 Medicina e literatura têm relação muito 
próxima desde a Antiguidade, com São Lucas 
e Ctésias de Cnido, que se perpetua até os dias 
atuais. Foi inclusive objeto de várias publicações 
nos Cadernos Brasileiros de Medicina, haja vista 
o editorial de 2006, que iniciou profícua linha de 
pesquisa. Neste foram enfocados oito aspectos 
comuns aos dois campos, que de resto se colocam 
entre as maiores produções do engenho humano.
 A atividade médica se caracteriza pelo 
permanente diálogo entre pacientes, médicos, 
familiares e demais membros da equipe de saúde. 
Algumas outras profissões também o propiciam 
entre seres humanos, mas certamente nenhuma 
o faz na intensidade e na profundidade presente 
na atividade médica. Nas questões vitais, de 
grande carga emocional, o paciente despe-se 
de seus pudores e mostra-se ao profissional de 
alma desnuda, permitindo que este surpreenda 
momentos que dificilmente estariam ao alcance 
de membros de quaisquer outros campos de 
atividade.    
 É relativamente comum que médicos 
façam uso da literatura, embora como lembra Scliar 
seja necessário  verdadeiro estudo epidemiológico, 
para verificar entre as diversas profissões, o 
número daqueles que se ocupam também em 
escrever. No passado e particularmente na 
Europa os médicos eram pessoas em geral cultas, 
que liam muito, interessavam-se bastante pelas 
ciências e pelas artes e eventualmente escreviam. 
Hoje, mesmo lá, com as condições atuais da 
prática médica, má  remuneração, muitos doentes 
para ver e tratar, com a explosão tecnológica, os 
escritos dos médicos diminuíram em volume, 
bem como, aparentemente diminuiu a quantidade 
dos que se dedicam também  à literatura.
 Embora seja uma crença aceita por muitos, 
de que a literatura e seu exercício é bastante 
útil para o médico, inclusive o seu ensino nas 
escolas médicas, corrente de pensamento de que 
Rita Charon é uma das precursoras e principais 
propugnadoras, e à qual nos filiamos, tal não é 
levado em consideração pela maioria das escolas 
e universidades. A prática da medicina, por estar 

ligada à vida, ao sofrimento, à doença, à ansiedade, 
à sexualidade, à loucura e à morte, assuntos 
básicos da literatura, oferece oportunidade única 
para o exercício literário, da qual dão testemunhos 
claros Somerset Maugham, A.J Cronin, William 
Carlos Williams, Anton Tchekov, Moacyr Scliar, 
entre muitos outros.
 A medicina narrativa, termo cunhado por 
Charon, dá conta do melhor entendimento que 
os médicos passam a ter de seu próprio trabalho, 
na medida em que, além da apreciação de sinais 
e sintomas propiciados pela anamnese e exame 
clínico em geral, estudantes e médicos procuram 
esmiuçar suas próprias emoções, quando em 
contato direto com os pacientes. Uma das grandes 
dificuldades é a de dispor do necessário tempo 
para tal. É preciso um grande esforço para dar 
ênfase à relação médico-paciente, tão desgastada 
nos tempos que correm, mas absolutamente 
essencial, não só para a boa compreensão dos 
pacientes, quanto, sobretudo, para chegar-se a um 
diagnóstico correto .
 Há textos literários que descrevem 
doenças com rara propriedade, como é o caso da 
descrição da peste por Boccaccio no Decameron, 
mas em realidade, a fina sensibilidade de múltiplos 
escritores, trazem à luz sentimentos, delineando o 
perfil psicológico de seus personagens, o que é de 
grande utilidade para estudantes e médicos, que 
assim , por analogia, passam a conhecer melhor 
seus próprios pacientes e a si mesmos. Da mesma 
forma, o conhecimento da análise literária mostra-
se muito útil , hoje em dia, em todas as ciências 
sociais e também o é na própria medicina.
 A prática das artes tem sido descrita como 
muito importante na humanização da medicina 
nos dias atuais, mas dentre  todas elas a literatura 
ocupa um lugar especial. É preciso estimular os 
profissionais a ler, desde os bancos escolares e 
vida afora. Se possível, também a escrever. Tal 
apura a percepção, a maneira de expressar-se, a 
comunicação, que é essencial na prática médica.
 Além de tudo para o médico fazer 
literatura é uma forma especial de evasão , muito 
necessária ante as agruras da profissão. Vale 
sempre lembrar as palavras de Anton Tchekov, 
o notável médico e escritor russo: “A medicina é 
minha esposa legal, a literatura a minha amante. Quando 
canso de uma passo a noite com a outra. Pode não ser 
uma situação habitual, mas evita a monotonia; ademais 
nenhuma sai perdendo com minha infidelidade”. David 
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Hilfiker grande médico, também explica de 
maneira bastante peculiar, sintética e até poética 
sua dupla dedicação: “Doctoring is my roots, writing 
my wings”.

Ler boa literatura e eventualmente escrever são 
pois duas atitudes altamente desejáveis para os 
que pretendem praticar e para os que praticam a 
medicina. 

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 (e atual Orador-Oficial) 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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O Decameron de Boccaccio

Mario Barreto Corrêa Lima1, Lenita de Melo Lima2, Lucas Pereira Jorge 
de Medeiros3, Luiz Eduardo Pires4

RESUMO
O presente trabalho se insere em uma linha de pesquisa desenvolvida desde 
20061, a qual procura promover a reumanização da prática médica, tendo, como 
um dos seus alicerces, a ampla utilização da literatura, com ênfase para a ética, 
desde a universidade. O estudo estabelece a relação entre textos literários e 
médicos ou da história da medicina, desde a antiguidade clássica até os tempos 
atuais. A primeira e principal obra escolhida foi o Decameron de Boccaccio por ligar 
umbilicalmente as duas vertentes: a literatura e a medicina, posto que é uma 
peça literária de extraordinário valor, que marca o início de uma nova época. 
A eclosão da peste negra e de sua trágica consequência para a humanidade é 
descrita de maneira viva e realista, evidenciando a capacidade de Boccaccio de 
observar costumes e realidades de sua época e a própria linguagem popular, 
dualidade estilística que é difícil de conciliar. Com o autor, as figuras passaram 
a ter vida própria, o homem e a mulher são retratados como seres que traçam 
seus próprios destinos, não se cingindo à interpretação anterior de que todo o 
humano, sentimentos, ações, destino, derivava diretamente da vontade de Deus. 
Sua obra serviu de base para a grande maioria dos trabalhos publicados desde 
então e até hoje, sobre a peste negra.
Palavras-chave: literatura e medicina, Decameron de Boccaccio, ética médica.

The Decameron of  Boccaccio

ABSTRACT
Introduction: The present work takes part in a research line developed since 
20061, which tries to promote the rehumanization of  the medical practice, 
based upon the pillars of  literature, with large emphasis on ethics, beginning on 
university level. The study establishes a relationship between literary, medical 
or medicine history texts since the classical antiquity up to now. The first and 
main work chosen was the Decameron of  Boccaccio, which closely ties up 
the two activities: literature and medicine, as it is extraordinarily valuable and 
marks the beginning of  a new era. The eclosion of  the black death and its tragic 
consequences for humanity are described in a living and realistic way, which 
demonstrates Boccaccio’s ability in observing customs, realities and even the 
popular language, stylistic duality which is difficult to conciliate. By the author’s 
construction, characters began to take life of  their own. Men and women are 
portrayed as beings who can trace their own destiny, not restricting them to 
the former interpretations that all the human, feelings, actions and destinies 
were directly related to the will of  God. His work served as basis for the great 
majority of  published studies about the black plague, from his time up to the 

________________________________________________________
1Professor Emérito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); 
Membro Titular da Academia Nacional de Medicina (Orador Oficial); Fundador e Editor-
Chefe dos Cadernos Brasileiros de Medicina. 2Acadêmica de Medicina da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 3Professor Assistente da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Professor da Unifoa. Doutorando 
em Neurologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 4Acadêmico de 
Medicina da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques.
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 O presente trabalho se insere numa linha 
de pesquisa desenvolvida desde 20061, a qual pro-
cura promover a reumanização da prática médica2, 
tendo como um dos seus alicerces, a ampla utiliza-
ção da literatura, desde a universidade. A realiza-
ção do estudo inclui o estabelecimento da relação 
entre textos literários e médicos ou da história da 
medicina, desde a antiguidade clássica até os tem-
pos atuais. A primeira e principal obra escolhida 
foi o Decameron de Boccaccio por ligar umbilicalmen-
te as duas vertentes: a literatura e a medicina, pos-
to que é uma peça literária de extraordinário valor, 
que marca o início de uma nova época, da criação 
de um gênero literário hoje conhecido como no-
vela, a par de ter sua razão de ser pela eclosão da 
peste negra e de sua trágica consequência para a hu-
manidade.
 Nascido em 1313, em Florença, Certaldo 
ou mesmo Paris, Giovanni Boccacio3 passou a in-
fância em Florença. Enamorou-se perdidamente-
de uma dama napolitana que conheceu em 1331, a 
quem chamava Fiametta, que o inspirou e a quem 
dedicou poemas e romances. Ao romper seu rela-
cionamento com o poeta provocou-lhe muita dor 
e desapontamento. 
 Tendo vivido em Nápoles e Ravena, este 
regressou a Florença em 1348, ano em que a peste 
atinge a cidade, o que contribuiu para que viesse a 
escrever o Decameron. Alguns, como Major4, no 
entanto, procuram negar que ele tenha sido teste-
munha ocular da pandemia, em Florença, mas não 
há dúvidas quanto ao apuro do seu conhecimento 
sobre a mesma, que teria sido a causa da morte de 
seu pai5,6.
 A obra de Boccaccio se insere num mo-
mento de transição entre a Idade Média e o Re-
nascimento, da qual Florença é o próprio centro, 
convertendo-se em república independente, com 
a ascensão da burguesia comercial, que “com os 
grandes grêmios substituem as velhas famílias 
aristocráticas no governo da cidade e estendem 
sua influência a toda Europa”7. É um período de 
grande fulgor artístico e literário, que tem como 
seus principais representantes Dante, Petrarca e o 
próprio Boccaccio.
 Hoje é muito discutida a verdadeira exis-
tência da Idade Média e da sociedade que a carac-
terizaria, sendo preferível referir-se a sociedades, 
no plural, onde o corpo humano, a natureza e o 
mundo eram tidos como sagrados e o sobrenatural 
e o extraordinário causavam fascínio. As circuns-

tâncias ambientais, das forças naturais, levavam 
por vezes a desequilíbrios, que quando múltiplos 
dificilmente permitiam apropriada recuperação8,9. 
Tal ocorreu no início do século XIV onde chuvas 
excessivas redundaram em declínio da produção 
agrícola, que não se mostrou suficiente para for-
necer alimentos em quantidade adequada à po-
pulação e que a par de guerras, miséria, conflitos 
sociais e da Peste Negra, que se tornou endêmica 
por muitos anos, tornaram o período entre 1320 e 
1450 uma idade dita “de chumbo”10,11.
 A chegada da peste negra a Florença em 
1348 vai, pois, permitir a Boccaccio escrever sua 
obra maior, o Decameron.
 Inumeráveis foram as epidemias que asso-
laram a humanidade desde os primeiros registros 
históricos, sendo a “Pestilência de Atenas” (430 
a.C.), descrita por Thucydides, uma delas, que faz 
parte de sua História da Guerra do Peloponeso12. 
Brock13 e Major14 citados por Keys15 consideram-
na uma das peças do gênero, mais fortes de toda a 
literatura.
 Keyes16 julga que não só essa obra, mas 
que histórias da medicina tal como relatadas nos 
anais da literatura, têm mais sabor e característi-
cas da realidade do que as escritas pelos médicos, 
mesmo os melhores e mais cultos, já que a estes 
faltaria a necessária competência literária, para fa-
zer com que suas observações e escritos possam 
perdurar para a posteridade. 
 Tal argumento, embora passível de discus-
são, em realidade reforça a primazia atribuível ao 
trabalho de Boccaccio na descrição pormenoriza-
da que faz da peste, que sem dúvidas se tornou 
um marco no bojo da literatura mundial. Ele o faz 
na introdução do livro, que junta a realidade com 
a ficção. Há que vencer a terrível tragédia repre-
sentada pela epidemia, para passar do real para o 
ideal, para o reino da fantasia.
 O livro17 toma por base um grupo de 
jovens que se encontra na Igreja de Santa Maria 
Novella de Florença. Sete moças e três rapazes 
que com seu séquito de criados dirigem-se para 
o campo, fugindo ao contágio da doença, predo-
minante na cidade. São pessoas de elevado nível 
social, devendo cada uma delas contar uma histó-
ria por dia, durante dez dias, daí a denominação 
Decameron, que significa dez dias. Cada dia terá 
um líder a quem cabe a escolha da temática, e as 
narrações alcançam, portanto, sendo dez os con-
tadores, um total de cem.
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 O abandono da cidade leva a adoção de 
novas regras que contemplam a permanente festa, 
o prazer e a alegria. Cria-se assim uma nova so-
ciedade, embora provisória. O livro é uma repre-
sentação pictórica da sociedade italiana da época e 
passa a valorizar mais e mais os aspectos terrenos 
da vida, em detrimento de um outro mundo, o da 
interferência celestial.

RELATO DE BOCCACCIO SOBRE A PES-
TE EM FLORENÇA EM 134817,18

 “Dirige-se às graciosas senhoras, lamentando ter 
que fazê-las passar por experiência tão dolorosa e mortifi-
cante ao descrever a peste.
 Mas julga necessário tal sacrifício, mesmo que a 
leitura lhes custe suspiros e lágrimas. Que este começo lhes 
seja como para o caminhante uma montanha escarpada, 
cheia de precipícios, passada a qual se encontra a mais bela 
e agradável planície, tanto mais agradável quanto maior 
tenham sido as dificuldades da ascensão e da descida.
 No ano de um mil trezentos e quarenta e oito do 
nascimento do filho de Deus, na notável cidade de Florença, 
mais do que em qualquer outra da Itália, chegou a pesti-
lência mortal, a qual, através da interferência dos corpos 
celestes ou de nossos iníquos negócios, foi enviada sobre a 
humanidade, pela justa indignação de Deus. Aparecendo 
alguns anos antes no Leste, que despojou de um grande nú-
mero de habitantes, estendendo-se sem cessar, de um lugar 
para outro, passou infelizmente, agora, a disseminar-se na 
direção do oeste.
 Nem a eliminação de impurezas por indivíduos 
para tal encarregados, nem qualquer forma de conheci-
mento disponível, nem tampouco a proibição da entrada de 
indivíduos doentes, nem os conselhos dados para a preser-
vação da saúde foram de qualquer valia. Também não o 
foram as súplicas humildes, feitas uma ou várias vezes, em 
procissões ordeiras ou de outras maneiras próprias, a Deus, 
por pessoas devotas.
 Não como ocorrido no Leste, onde qualquer san-
gramento pelo nariz era prenúncio iminente de morte, tanto 
em homens quanto em mulheres, apareceram certas incha-
ções, fossem nas virilhas ou axilas, algumas crescendo para 
alcançar o tamanho de uma maçã comum, outras de um 
ovo, algumas mais, outras menos, às quais o vulgo denomi-
nava de bubões da peste. A partir dos locais mencionados 
elas se disseminavam, em curto espaço de tempo para todos 
os setores do corpo. Após algum tempo as características 
das lesões começavam a se transformar em manchas negras 
ou plúmbeas, que se apresentavam primeiro, em alguns, 
nos braços e nas coxas, disseminando-se a seguir para to-

das as partes das pessoas, em algumas grandes e dispersas, 
em outras, pequenas e abundantemente espalhadas. Tanto 
quanto o eram inicialmente as primitivas lesões (que conti-
nuavam a sê-lo), marcas certas da morte que sobreviria, as 
novas também eram sinais inequívocos do fim.
 Nem os conselhos médicos, nem qualquer tipo de 
medicamento eram de qualquer serventia. Apenas uns pou-
cos se recuperavam. Em realidade quase todos morreram 
após três dias do aparecimento dos primeiros sinais, sem 
outra alteração. Não só conversar ou entrar em contato com 
os doentes, mas meramente tocar nas roupas ou em quais-
quer objetos dos mesmos, parecia comunicar a enfermidade 
para quem o fizesse. 
 A doença passava não só de um ser humano a 
outro, mas também, para animais de outras espécies e em 
curto espaço de tempo. Tal me foi dito por pessoas confi-
áveis, mas não acreditaria se não tivesse visto com meus 
próprios olhos.
Vi dois porcos que entraram em contato com andrajos de 
pacientes que haviam sido jogados na rua. Os tocaram com 
os focinhos, os colocaram na boca e mastigaram e os lança-
ram fora a seguir. Após instantes, depois de fazerem voltas 
e voltas, ambos, como se tivessem tomado veneno, caíram 
mortos sobre os trapos, com os quais, em má hora haviam 
contatado.
 A partir desta e de outras experiências, os ainda 
vivos chegaram a uma conclusão muito bárbara, qual seja 
a de evitar, de fugir dos doentes e de todos os seus pertences 
e, assim agindo, cada um julgava obter imunidade para 
si próprio. Alguns conceberam viver com moderação, sem 
cometer excessos, trancados em casas onde não tinha havi-
do nenhum caso de doença, ouvindo música ou praticando 
outras diversões, sem falar com ninguém de fora, nem ouvir 
notícias de mortes ou de doentes. Outros, pelo contrário, 
achavam que farrear, divertir-se, andar por ai cantando 
e brincando, satisfazendo os apetites de todas as formas 
possíveis, e rindo e escarnecendo de tudo o que acontecesse, 
fosse um remédio muito próprio para uma tal adversidade. 
Puseram esta ideia em prática, da melhor maneira que 
puderam, vagando de taverna em taverna, dia e noite, be-
bendo sem medida ou limite. O mesmo faziam nas casas 
de outras pessoas, que julgando não iriam mais viver aban-
donaram tudo o que possuíam. As casas passaram a uma 
espécie de bem comum, que muitos usavam como se fossem 
suas propriedades, continuando a fugir dos doentes, da me-
lhor maneira que podiam.
 Nesta situação mísera e aflitiva de nossa cidade a 
autoridade legal, tanto humana, quanto divina, entrou em 
completo colapso; por falta de ministros ou de executores, 
pois como os demais cidadãos estavam doentes ou mortos ou 
tão privados de seguidores, que não eram capazes de exercer 
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qualquer ofício, donde cada um estava livre para fazer o 
que bem entendesse. Muitos outros mantiveram um curso 
médio, sem se tornarem reclusos como os primeiros, nem 
tampouco sem se entregarem à libertinagem, como os se-
gundos; continuaram sua caminhada, carregando em suas 
mãos, alguns, flores, outras ervas odoríferas, e outros, ain-
da, diversos tipos de especiarias, que levavam frequentemen-
te ao nariz, julgando algo ótimo para fortalecer o cérebro, 
mais ainda porque o ar parecia pesado e atingido pelo fedor 
dos cadáveres, dos doentes e dos remédios utilizados.
 Outros apresentavam um pensamento mais bár-
baro, embora uma maneira mais segura de pensar, conside-
rando que não havia melhor remédio contra a pestilência, 
do que dela fugir; movidos por este raciocínio e sem preo-
cupar-se, senão com si próprios, muitíssimos, tanto homens 
quanto mulheres, abandonaram sua própria cidade, suas 
próprias casas e lares, seus parentes e posses, procurando 
no campo lugares de outros ou pelo menos seus próprios, 
como se a fúria de Deus, desencadeada para punir a huma-
nidade, não prosseguisse, onde quer que a pessoa estivesse, 
mas contentar-se-ia em afetar apenas aqueles que fossem 
encontrados dentro dos muros da sua cidade, ou como se eles 
fossem persuadidos que nenhuma pessoa deveria permane-
cer lá e que sua hora final havia chegado.
 Habitantes da cidade evitavam os demais e, pa-
rentes, raramente ou nunca se visitavam. Esta tribulação 
desencadeou tanto terror no coração de todos, tanto de ho-
mens quanto de mulheres, que irmão abandonou irmão, 
tio o fez com sobrinho, irmã com irmão e frequentemente 
mulher com o marido; o que é mais extraordinário e difí-
cil de acreditar, pais e mães recusavam-se a visitar ou a 
cuidar dos próprios filhos, como se não fossem deles.  Por 
estas razões incalculável foi o número de homens e mulheres 
que caíram doentes sem que houvesse quem os socorresse, 
valendo-se da caridade de alguns amigos (muito poucos) 
ou da voracidade de empregados, atraídos por pagamentos 
elevados e extravagantes, dando-lhes objetos pedidos pelos 
doentes ou verificando quando morriam; e assim fazendo 
muitos pereceram com os seus ganhos.
 Tendo em vista este abandono dos doentes por vi-
zinhos, parentes e amigos e da escassez de empregados, teve 
início um uso, nunca visto dantes, de que qualquer mulher, 
por mais amorável, bem nascida que fosse, uma vez caindo 
doente, não se importava em ter um homem a cuidar de si, 
fosse ele jovem ou velho, e sem qualquer pudor, descobria 
para ele todas as partes do seu corpo, não de forma dife-
rente do que teria feito a uma mulher, já que a necessidade 
ditada pela doença a requeria; as que se recuperaram pas-
saram a ter menos recato, nos tempos que se seguiram.
 Havia o costume de que as parentas e as vizinhas 
do morto se reunissem em sua casa para as condolências, 

enquanto os vizinhos e muitos outros cidadãos se reuniam 
diante de sua casa e, de acordo com a importância do morto, 
com a chegada de clérigos, com pompa, cantos e velas ele 
era levado para a igreja de sua escolha, nos ombros de seus 
pares; tais usos, na medida em que a virulência da peste 
se acentuou, foram de todo ou em parte deixados de lado 
e outros costumes estranhos os substituíram. Desta forma, 
não somente o indivíduo morria sem que houvesse uma 
multidão de mulheres em seu redor, mas muitos houve que 
partiram desta vida sem testemunhas e muito poucos foram 
aqueles cujos lamentos piedosos e as lágrimas amargas dos 
seus parentes lhes foram concedidos. Em lugar destas coi-
sas, eles obtiveram pela maior parte, gargalhadas, pilhérias, 
escárnio e festins e divertimentos; com tais procedimentos as 
mulheres, deixando de lado a piedade feminina, os adota-
ram por sua própria segurança.
 Poucos, de novo, foram aqueles cujos corpos foram 
acompanhados até a igreja por mais do que uma vintena, 
ou uma dúzia de seus vizinhos e dentre estes, nenhum ci-
dadão respeitador ou ilustre, mas um tipo de sanguessugas, 
oriundos da escória do povo, que se denominavam apanha-
dores e que executavam tais trabalhos mediante pagamen-
to, carregando o ataúde com passos apressados, não para 
aquela igreja que o defunto havia escolhido antes de sua 
morte, mas, na maioria das vezes, para a mais próxima, 
atrás de cinco ou seis padres, com pouca luz, ou às vezes ne-
nhuma; a seguir eram jogados na primeira tumba que não 
estivesse ocupada, sem preocupar-se com um serviço muito 
longo ou formal.
 As condições das pessoas comuns e, mesmo de clas-
se média, eram ainda mais dignas de piedade, pois que sem 
sair de casa, por esperança ou por pobreza, adoeciam aos 
milhares diariamente; sem atendimento e socorro morriam 
sem recursos. Muitos deram seu último suspiro na rua, en-
quanto outros que morreram em casa, só deram a conhecer 
aos vizinhos sua morte pelo mau cheiro que exalavam seus 
corpos em decomposição. Muitos vizinhos mais por medo 
do perigo que os corpos dos mortos podiam representar para 
si, do que por qualquer forma de caridade, com as próprias 
mãos, ou com a ajuda de carregadores, colocavam os cadá-
veres em suas próprias portas, para serem carregados pelas 
carretas fúnebres. Pela manhã os passantes viam um sem 
número de corpos. Muitas vezes uma carreta levavadois 
ou mais cadáveres. Por vezes levava marido e mulher, dois 
ou três irmãos, pai e filho ou algo semelhante. Um infinito 
número de vezes aconteceu que dois padres levando uma 
cruz para alguém foram seguidos por duas ou três carretas, 
levadas por carregadores e, enquanto os padres pensavam 
ter apenas um morto por enterrar, eles tinham seis ou oito, 
ou às vezes mais. Nem tampouco era o morto honrado com 
lágrimas, velas e cortejo fúnebre. 
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As coisas chegaram a tal ponto que as pessoas não se im-
portavam mais com os que morriam, do que fariam hoje 
com cabras. O chão consagrado não sendo mais suficiente 
para a multidão de corpos a serem enterrados, que noite e 
dia e a cada hora eram levados para as igrejas, aos montões 
- especialmente pelo fato de que antigo uso indicava que 
cada um tivesse o seu lugar - passou-se a fazer nos terrenos 
das mesmas, vastas valas, após cada parte estar cheia, onde 
os que chegavam por último eram lançados às centenas, 
colocados em camadas, à semelhança de mercadorias arma-
zenadas a bordo dos navios, sendo cobertos por um pouco 
de terra, até alcançarem o topo das fossas.
 Além disto, para não ir adiante procurando e re-
lembrando cada particularidade das nossas passadas misé-
rias, na medida em que elas caíram sobre nossa cidade - eu 
digo que, enquanto um tempo tão sinistro nela prevaleceu, 
não foi o campo circundante poupado, onde - deixando os 
castelos de lado, os quais em sua pequenez eram como a 
cidade -, através das vilas dispersas e nos campos, os pobres 
e miseráveis agricultores e suas famílias, sem socorro de mé-
dicos ou ajuda de servidores, morriam não como gente, mas 
bem como bestas, pelos caminhos, ou em suas lavouras, ou 
em volta das casas, indiferentemente, de dia ou de noite. Por 
esta razão, tornando-se os costumes e maneiras frouxos, 
como ocorreu nas cidades, eles passaram a não se importar 
com nada, nem com seus próprios negócios; pelo contrário, 
como se procurassem a morte naquele mesmo dia, passaram 
a não ligar para a maturação de seus próprios produtos, de 
seu gado, e seus campos, e os frutos de seu labor passado, 
mas consumindo aqueles que estavam prontos a mão. As-
sim, aconteceu que bois e vacas, asnos, carneiros, cabras, 
aves domésticas, mesmo os cães, tão fiéis para com a huma-
nidade, sendo levados para fora de suas casas, passaram a 
vagar pelos campos, a seu bel prazer, onde o próprio milho 
foi abandonado, sem ser cortado, muito menos colhido; e 
muitos, como criaturas razoáveis, depois de vagar durante o 
dia inteiro, retornavam a noite, para suas casas, saciados, 
sem serem tangidos por qualquer pastor.
 Para deixar o campo e retornar para a cidade, o 
que mais pode dizer-se, que tal e tão grande foi a crueldade 
dos céus (e em parte, talvez, dos homens), que entre março 
e julho seguinte, com a virulência daquela doença pestífera, 
e o número de pessoas doentes, mal cuidadas ou esquecidas 
nas suas necessidades, crê-se por certo que mais de cem mil 
seres humanos pereceram dentro dos muros da cidade de 
Florença, que, talvez antes desta calamidade, não se sou-
besse que havia tantos habitantes?  Ah, quantos grandes 
palácios, quantas ótimas casas, quantas nobres mansões, 
antes cheias de famílias, de senhores e de senhoras, perma-
neciam vazias, mesmo sem o mais simples serviçal! Quan-
tas famílias memoráveis, quantas amplas herdades, quan-

tas fortunas famosas foram vistas permanecer sem herdeiro 
legal! Quantos homens valentes, quantas belas mulheres, 
quantos jovens espertos, os quais, não apenas qualquer um, 
mas Galeno, Hipócrates ou Esculápio mesmo, teriam jul-
gado muito vigorosos, tomaram o café pela manhã, com seus 
companheiros, camaradas e amigos e naquela mesma noite 
jantaram com seus antepassados no outro mundo!”

CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA LI-
TERÁRIA DE BOCCACCIO E O DECA-
MERON EM PARTICULAR

 A descrição Boccacciana que acabamos de 
ler é altamente apropriada e muito característica 
da peste como se apresentou. Fizemos uma tra-
dução livre a partir do Boccaccio Decameron19, 
referido no trabalho de Keys The Plague in Literatu-
ra20. Esta tradução respeita o que foi dito por Boc-
caccio, embora não seja totalmente completa. Mas 
como dizíamos, a descrição é bastante apropria-
da, embora, alguns episódios como o da morte 
instantânea dos porcos, possam ser questionados. 
Mas nada impede que o que ele tenha escrito seja 
verdade, desde que consideremos que os animais 
poderiam já ter sido anteriormente contaminados, 
estando, pois, doentes, apenas tendo morrido logo 
após um novo contato com material de doentes, 
conforme ele refere.
 De qualquer maneira, sua descrição é mui-
to viva, bem verdadeira e serviu de base para a 
grande maioria dos trabalhos publicados desde 
então e até hoje, sobre a peste negra.
 O que foi escrito desde que Boccaccio 
produziu o Decameron, até os dias atuais sobre 
sua obra constitui quantidade realmente muito 
grande, estando registrada, praticamente em todas 
as línguas. Sua bibliografia não é, no entanto, par-
ticularmente rica em língua portuguesa. Embora 
haja um apreciável número de livros e artigos so-
bre ele, nela publicados. Recentemente, por oca-
sião da comemoração dos setecentos anos do nas-
cimento do autor veio a lume uma seleção de dez 
novelas Boccaccianas, escolhidas e anotadas por 
Maurício Santana Dias, com ilustrações de Alex 
Cerveny, pela Cosacnaify 201321,onde este organi-
zador escolheu dez dentre as cem histórias cons-
tantes do Decameron. Na introdução ele afirma 
que “Boccaccio, assim como Dante na poesia era 
um mestre absoluto da hipotipose, essa figura de 
retórica que faz a linguagem verbal se aproximar 
da expressão visual”.
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Na realidade uma das grandes contribuições deste 
famoso autor é o fato de encarar o homem e a 
mulher como seres que traçam seus próprios des-
tinos, não se cingindo à interpretação anterior de 
que todo o humano, sentimentos, ações, destino, 
derivava diretamente da vontade de Deus. As fi-
guras eram bastante idealizadas e com Boccaccio 
passaram a ter vida própria, sendo os grandes e 
verdadeiros responsáveis pelos seus próprios des-
tinos. 
 Entre as ideias essenciais defendidas no 
Decameron estão o amor, que é uma medida do 
homem e o erótico, que ele considera absoluta-
mente natural, bem como a vida ativa em socie-
dade, sendo a cidade o locus, essencial para ser 
alcançado o ideal da vida burguesa22.
 Outros temas também importantes da 
obra são o vitalismo que começa com a desagre-
gação da sociedade, em busca de uma outra mais 
feliz, com uma visão menos pessimista da morte. 
A fortuna da mesma forma é reverenciada, embo-

ra matizada pelo engenho, na perspectiva de for-
necer alternativas para a adversidade.
 Ainda a inteligência recebe atenção como 
uma das ferramentas características do homem, 
capaz de discernir entre o bem e o mal, de contri-
buir para a racionalização da vida e a organização 
do mundo.
 Da mesma forma fica patente a oposição 
aos excessos do clero católico, que de resto vinha 
ocorrendo em toda a Europa. Em muitas de suas 
histórias Boccaccio retrata clérigos ambiciosos, 
monges e monjas lascivos e pouco respeitadores 
dos preceitos cristãos.
 Embora apresente no Proêmio um estilo 
retórico, nos contos e na descrição da peste sua 
linguagem é francamente mais crua e realista, de-
monstrando sua capacidade de observar costumes 
e realidades de sua época e a própria linguagem 
popular, dualidade estilística que é difícil de conci-
liar, o que só vem a ser feito de maneira mais na-
tural no Barroco, por Shakespeare e Cervantes23.
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Melanoma Metástico Gástrico

Aniello Palombo1, Claudio Fainstein2, André de Simone Fainstein3, 
Matheus de Brito Palombo4, Luiz Henrique de Castro Guedes5

RESUMO
Os autores relatam o caso de um paciente com diagnóstico de melanoma gástrico 
metastático, com sítio primário no cavum, que foi ressecado cirurgicamente. 
Evoluiu com metástases cerebrais (tratadas por resseção cirúrgica través de 
craniotomia), pulmonares e ósseas. Submetido a tratamento oncológico, cursou 
com hemorragia digestiva alta (melena) e anemia. Foi realizada endoscopia 
digestiva alta que identificou três lesões gástricas, cujas biopsias confirmaram 
melanomas metastáticos. Submetido a tratamento cirúrgico - gastrectomia total 
com reconstrução em Y de Roux evoluiu favoravelmente, obtendo alta hospitalar 
no décimo dia de pós-operatório. Os autores fazem uma breve correlação com 
dados de literatura, concluindo que a ressecção cirúrgica curativa tem melhor 
prognóstico em relação à sobrevida dos pacientes, se comparada à ressecções 
paliativas.
Palavras-chave: melanoma maligno gástrico, metástases, estômago.

Gastric Malignant Melanoma

ABSTRACT
The authors report the case of  a patient diagnosed with metastatic gastric 
melanoma, the primary site in the cavum, which was surgically resected. Evolved 
with brain (treated by craniotomy), lung and bone metastases. Undergoing 
cancer treatment, presented upper gastrointestinal bleeding (melena) and 
anemia. Was performed upper endoscopy  which identified three gastric lesions 
whose biopsy confirmed metastatic melanoma. Underwent surgical treatment 
- total gastrectomy with Roux-en-Y reconstruction performed well and were 
discharged on the tenth postoperative day. The authors conclude that the curative 
surgical resection has better prognosis regarding patient survival, compared to 
palliative resections.
Keywords: gastric malignant melanoma, metastasis, stomach.

______________________________________________________
1Professor Associado IV de Cirurgia Geral da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e Chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário Antônio 
Pedro. 2Professor Adjunto IV de Cirurgia Geral da Universidade Federal Fluminense. 
3Interno de Medicina da Fundação Técnico Educacional Souza Marques. 4Acadêmico 
de Medicina da Fundação Técnico Educacional Souza Marques. 5Médico Oncologista 
do Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF.

Correspondência
Matheus de Brito Palombo
Roberto Rowley Mendes, 215/1201 - 
Boa viagem
24210-310 - Niterói/RJ
Brasil
E-mail: matheuspalombo@ig.com.br



Cad Bras Med XXVIII (1): 1-53, 2015

16

 RELATO DO CASO
 I.S.D., 54 anos, portador de melanoma 
diagnosticado com sítio primário no cavum 
através de biópsia em maio de 2013. A lesão foi 
totalmente ressecada na época, tendo evoluído 
com metástases cerebrais (tratadas por resseção 
cirúrgica través de craniotomia) e pulmonares. 
Submetido a 16 sessões de radioterapia. Evoluiu 
com metástases ósseas e hemorragia digestiva alta 
exteriorizada por melena e anemia (hematócrito 
18%). A endoscopia digestiva alta revelou três 
lesões gástricas - uma de quatro cm no fundo do 
estômago justacárdica, e outras duas no corpo 
distal posterior, cujas biópsias foram sugestivas 
de melanomas metastáticos. Fez reposição com 
11 concentrados de hemácias, e o hematócrito 
persistia em 24,9%. Foi então submetido a 
tratamento cirúrgico - gastrectomia total com 
reconstrução por anastomose esofagojejunal 
mecânica em Y de Roux, obtendo alta hospitalar 
no 10º dia de pós-operatório sem complicações. 
O hematócrito foi restabelecido em 36,6% 
(FOTOS).

Figura 1. Melanoma gástrico - visão da grande curvatura 
do corpo alto, com acometimento da serosa por metástases

Figura 2. Melanoma metastático gástrico - visão intralumi-
nal das lesões ocupando todo o fundo gástrico

Figura 3. Melanoma metastático gástrico - visão intralumi-
nal de todo o orgão 

DISCUSSÃO
 O melanoma maligno gastrointestinal 
pode ser primário ou metastático¹. O melanoma 
primário, na grande maioria dos casos (90 a 95%), 
tem origem na pele e se localiza entre a epiderme 
e a derme. Apenas 5 a 10% deles não têm origem 
cutânea, surgindo nas mucosas dos aparelhos res-
piratório, digestivo, geniturinário, olhos e menin-
ges. São biologicamente mais agressivos quando 
comparados aos cutâneos, como é o caso do pa-
ciente relatado². O melanoma gastrointestinal pri-
mário pode se localizar na mucosa de todo tubo 
digestivo, da cavidade oral até o ânus, e ocorrer na 
ausência de um melanoma cutâneo prévio³. Es-
sas regiões vêm sendo documentadas por estudos 
imunohistoquímicos como o HMB-45 e o S100 
para revelar melanócitos. Melanomas primários 
gastrointestinais raramente são diagnosticados em 
seus estágios inicias, o que os torna mais agressi-
vos e associados à piores prognósticos. A distin-
ção entre o melanoma primário gastrointestinal, 
melanoma metastático para o trato digestivo ou 
outra lesão cutânea primária desconhecida pode 
ser muito difícil¹. Histopatologicamente, o diag-
nóstico de melanoma de mucosa primário é con-
firmado se, uma lesão precursora ou melanose 
estiverem presentes, assim como a proliferação 
melanocítica juncional¹.
 Clinicamente, suspeita-se de melanoma 
primário gastrointestinal se o paciente não tiver 
melanoma primário cutâneo óbvio ou apresentar 
uma lesão isolada gastrointestinal sem outras me-
tástases extra intestinais¹,³. Os locais mais comuns 
de melanoma metastático são os gânglios linfá-
ticos (73,6%), pulmões (71,3%), fígado (58,3%), 
cérebro (54,6%), ossos (48,6 %), e glândulas su-
prarrenais (46,8%). A incidência de metástases 
gastrointestinais foi de 43,5% obedecendo a se-
guinte distribuição: peritônio, 42,6%; pâncreas, 
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37,5%; intestino delgado, 35,6%; baço, 30,6%; 
cólon, 28,2%; estômago, 22,7%; cavidade oral, 
esôfago, 9,3%; e trato biliar, 8,8%4. 
 As lesões gástricas metastáticas são, por-
tanto raras no curso do melanoma maligno, tem 
prognóstico reservado e são agravadas por com-
plicações como hemorragia digestiva alta. Entre 
as vísceras ocas, são mais comuns no intestino 
delgado5. Podem se iniciar por invasão direta, 
principalmente a partir das neoplasias de esôfago 
e pâncreas, por difusão linfática ou hematogênica 
de células neoplásicas de tumores distantes. Essas 
células neoplásicas circulam agregadas ou isolada-
mente e, ao atravessarem as arteríolas e capilares 
da parede gástrica, podem se aderir nas células en-
doteliais, dando inicio à lesão metastática6.
 As metástases geralmente se apresentam 
como lesões polipoides múltiplas, ulceradas, pig-
mentadas ou amelanocíticas. Elas podem estar 
presentes no momento do diagnóstico primário 
ou décadas mais tarde como os primeiros sinais 
de recorrência.  Os sintomas do melanoma me-
tastático são os mesmos de outros tumores do 
trato gastrointestinal como dor abdominal, dis-
fagia, constipação, tenesmo, obstrução do intes-
tino delgado, perfuração intestinal, hematêmese, 
melena e anemia¹. O nosso paciente apresentou 
hemorragia digestiva alta com anemia importante, 
obrigando a investigação que conduziu ao diag-
nóstico. Pode ocorrer invaginação com obstrução 
intestinal e massa retroperitoneal, no caso de me-
lanoma metastático do intestino delgado7.
 O diagnóstico de melanoma metastático 
gastrointestinal é geralmente feito por métodos de 
imagem, incluindo tomografia computadorizada 
(TC), ultrassonografia, estudos baritados, e avalia-
ções endoscópicas (endoscopias digestivas altas e 
baixas, colangiopancreatografia retrógrada endos-
cópica)¹. O diagnóstico de melanoma metastáti-
co gastrointestinal no caso relatado foi realizado 
através de endoscopia digestiva alta com biópsia, 
e confirmado por histopatologia. Mais recente-
mente, o PET tem sido utilizado para identificar 
sítios de melanoma metastático8. Os estudos es-
colhidos devem ser orientados clinicamente com 
base nos sintomas. A sensibilidade da TC para a 
detecção de metástases é de apenas 60 % a 70 %, 
portanto novos estudos devem ser realizados, se 
o resultado da TC for negativo¹. Além disso, já 
que metástases do intestino delgado são mais co-
muns do que as do esôfago ou estômago, todos os 

pacientes investigados no trato digestivo alto em 
busca de implantes, também devem ter o intesti-
no delgado estudado. Lesões metastáticas podem 
se apresentar como massas intraluminais, lesões 
ulceradas, lesões infiltrantes difusas, ou implantes 
mesentéricos¹. A biópsia das massas seja por via 
endoscópica ou cirúrgica, frequentemente assegu-
ra o diagnóstico. Estudos imunohistoquimicos es-
peciais, incluindo HMB-45 e S100, são úteis para 
confirmar o diagnóstico de melanoma metastáti-
co.
 O prognóstico de pacientes com melano-
ma maligno metastático é ruim. Estudos sugerem 
que a média de sobrevida de pacientes com me-
tástases sistêmicas de melanoma é de 6 a 8 me-
ses9. Vários estudos relatam taxas de sobrevida de 
cinco anos menor que 10%.¹,8. No caso de me-
tástase gástrica, é relatado um período médio de 
sobrevivência de 12,5 meses após o diagnóstico. 
O paciente do caso relatado encontrava-se assin-
tomático do ponto de vista gastrointestinal, no se-
guimento de 60 dias, tendo adquirido 5 quilos de 
peso corporal.
 O tratamento de melanoma metastático 
gastrointestinal pode incluir ressecção cirurgica, 
quimioterapia, imunoterapia, bioquimioterapia, 
observação, ou participação em ensaios clínicos 
experimentais. No entanto, o estado imunocom-
prometido causado pela quimioterapia pode cau-
sar complicações graves em pacientes com envol-
vimento do trato gastrointestinal¹. Vários estudos 
tem demonstrado a eficácia e melhora na morta-
lidade após resseção cirúrgica das metástases de 
melanoma no trato digestivo ou em outros sítios 
distantes7,9. A média de sobrevida aumentou, e 
variou de 8 a 15 meses, com 16% dos pacientes 
sobrevivendo por dois anos ou mais após a resse-
ção cirúrgica das metástases10. Além disso, houve 
alívio dos sintomas em 77 a 100% dos pacientes 
com metástases abdominais10. Estudos retrospec-
tivos tem demonstrado que pacientes com mela-
nomas metastáticos gastrointestinais que sofreram 
resseções cirúrgicas curativas apresentam maiores 
taxas de sobrevidas quando comparados à resse-
ções paliativas, apesar da doença ser sistêmica8. A 
morbimortalidade é mínima.

 CONCLUSÃO
 Uma forte suspeita de metástase deve ser 
mantida em pacientes com diagnóstico de mela-
noma quando apresentarem sintomas não cor-
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relatos. Como essa incidência é alta no trato 
digestivo, deve sempre ser considerada no diag-
nóstico diferencial de pacientes com anemia e 
melena. Todo o aparelho gastrointestinal deve 
ser investigado em busca de metástases e bióp-
sias com estudos imunohistoquímicos (HMB-
45 e S100) devem ser realizadas. O prognóstico 
é ruim, com sobrevida média de 4 a 6 meses. O 

tratamento pode incluir resseção cirúrgica para 
metástases isoladas, paliação, quimioterapia, 
imunoterapia, bioquimioterapia, observação ou 
participação em ensaios clínicos. A resseção ci-
rúrgica para o melanoma metastático do trato 
digestivo pode ser efetivo na paliação e resultar 
em sobrevida mais longa em casos seleciona-
dos.
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Paracoccidioidomicose: Acometimento 
Pulmonar, Adrenal e de Mucosa Laríngea

Vanessa Vinderfeltes Padilha¹, Natalia Bassani Schuch¹, Janaína Pilau²

RESUMO
Neste artigo, relatamos o caso de um paciente masculino, 60 anos, agricultor, com 
queixas crônicas de dispnéia, disfagia e perda ponderal. Os exames de imagem 
sugeriam, através de radiografia torácica, uma doença granulomatosa e, através 
de tomografia computadorizada, pneumonia intersticial. Havia deterioração 
clínica progressiva, apesar de tratamentos antibióticos prévios. Apresentava 
lesão vegetante próximo às cordas vocais, que, com anátomo-patológico, 
revelou tratar-se de Paracoccidioidomicose. O paciente apresentou evolução 
favorável após tratamento com Itraconazol e permanece em acompanhamento 
ambulatorial. Este relato de caso visa alertar sobre uma das principais doenças 
sistêmicas fúngicas, a Paracoccidioidomicose, que pode simular várias patologias 
e exige do médico uma elevada suspeição clínica, algumas vezes com necessidade 
de exames de alta tecnologia, os quais fornecem informações valiosas para o 
diagnóstico. Há de se lembrar da importância em caracterizar o paciente em 
todos os seus aspectos clínicos, sociais e epidemiológicos. O tratamento da 
Paracoccidioidomicose é efetivo se bem instituído e evita-se a perda de pacientes 
em momentos de vida do auge da capacidade de produção e colaboração para a 
sociedade, tanto no sentido econômico, quanto social e humanístico. 
Palavras-chave: paracoccidioidomicose, paracoccidioidomicose pulmonar, 
paracoccidioidomicose em mucosa.

Paracoccidioidomycosis: Pulmonary, Adrenal and Laryngeal Mucosal 
Involvement

ABSTRACT
We report the case of  a male patient, age 60, farmer, with chronic complaints of  
dyspnea, dysphagia and weight loss. Imaging tests suggested by chest radiography 
a granulomatous disease and by CT, interstitial pneumonia. Had progressive 
clinical deterioration despite previous antibiotic treatments. Presented 
vegentante injury near the vocal cords, which, with pathological revealed that 
it was Paracoccidioidomycosis. The patient had a favorable outcome after 
treatment with Itraconazole and remains as an outpatient. 
This case report aims to warn of  a major systemic fungal diseases, the 
Paracoccidioidomycosis, which can simulate various conditions and requires the 
doctor a high clinical suspicion, sometimes in need of  high-tech tests, which 
provide valuable information for the diagnosis. Will remember the importance 
of  characterizing the patient in all clinical, epidemiological and social aspects. 
Treatment of  paracoccidioidomycosis is well established and effective if  it 
avoids the loss of  life of  patients in times of  peak production capacity and 
collaboration to society, both in the economic sense, as social and humanistic.
Keywords: paracoccidioidomycosis, pulmonary paracoccidioidomycosis, 
mucosal paracoccidioidomycosis.
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 INTRODUÇÃO
 A Paracoccidioidomicose ou blastomico-
se sul-americana caracteriza-se por uma doença 
sistêmica causada por um fungo termo-dimórfico 
(Paracoccidioides brasiliensis). Apresenta distribuição 
geográfica limitada às Américas Central e do Sul, 
sendo, nestas áreas a micose sistêmica endêmica 
mais frequente. Representa um grande impacto 
na Saúde Pública, social e econômico, pois além 
de trata-se da oitava causa de mortalidade por do-
ença infecciosa crônica, a mais alta entre as mico-
ses sistêmicas, possui também um alto potencial 
incapacitante, como mortes prematuras principal-
mente em homens (90% dos acometidos) entre 
30 e 50 anos (idade de maior intensidade produ-
tiva nas esferas sociais, humanísticas e econômi-
cas).
 
 RELATO DO CASO
 Paciente masculino, 60 anos, agricultor, 
pardo, casado, ex-tabagista (cessado cerca de sete 
meses prévios à internação, fumou 20 cigarros 
diariamente durante 40 anos), referia tosse seca, 
por vezes com expectoração amarelada, e disp-
néia aos médios esforços haviam três meses, sem 
febre ou sudorese noturna. Apresentava também 
dor em região submandibular esquerda, disfonia, 
disfagia para sólidos havia um ano e perda pon-

deral de 10 quilos nesse período. Negava patolo-
gias crônicas e não apresentava história familiar 
relevante. Exposição ocupacional a veneno para 
combate de pragas da soja e fumaça de fogão a 
lenha. Contato com pombos e morcegos na la-
voura, viveu desde a infância na agricultura. Ao 
exame, apresentava-se bastante emagrecido, pele 
escurecida em comparação aos irmãos. À ausculta 
pulmonar, murmúrio vesicular reduzido, alguns 
crepitantes esparsos; sem alterações à ausculta 
cardíaca. Notava-se lesão ulcerada em palato mole 
à esquerda, de pequeno diâmetro. 
 Trazia exames realizados anteriormente, 
tanto laboratoriais quanto de imagem. A radio-
grafia de tórax (Figura 1) demonstrada opacida-
des e traves fibrosas nos terços superiores dos 
pulmões, sugestivo de doença granulomatosa. 
Complementou-se a investigação com tomografia 
computadorizada de tórax com contraste endove-
noso (Figuras 2 e 3) que evidenciou extensas áreas 
enfisematosas pan-lobulares e comprometimento 
pulmonar difuso, caracterizado por áreas com ate-
nuação em vidro fosco amplamente distribuídas 
em ambos os pulmões, além de componente re-
trátil e bronquiolectasias. Nas imagens de abdome 
superior notava-se acentuado espessamento difu-
so das glândulas adrenais, em evidência em realces 
nodulares.

Figura 1. RX de tórax com opacida-
des e traves fibrosas nos terços supe-
riores dos pulmões

Figura 2. TC de tórax evidenciando 
áreas atenuação em vidro fosco difusas, 
componente retrátil e bronquiolecta-
sias

Figura 3. Áreas enfisematosas predo-
minando nos lobos inferiores
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 Pesquisa de BAAR e cultura de escarro 
foram negativas, assim sorologias para hepatites 
virais e HIV também negativas. Como o paciente 
apresentava lesão ulcerada em palato, disfonia e 
disfagia, optou-se pela realização de Endoscopia 
Digestiva Alta (EDA - Figura 4), a qual demons-
trou esofagite erosiva, pangastrite endoscópica 
enantematosa acentuada (anátomo-patológico: 
moderada metaplasia intestinal), lesões de aspec-
to xantocrômico em antro e fundo (anátomo-
-patológico: xantoma gástrico, gastrite crônica de 

atividade e intensidade leves, com leve metaplasia 
intestinal), além de lesão de aspecto vegetante em 
cavidade oral.
 Devido à localização próxima às cordas 
vocais, não foi possível a biópsia da lesão em ca-
vidade oral. Optou-se, então, pela realização de 
fibrobroncoscopia. A patologia da peça cirúrgica 
permitiu fechar o diagnóstico de Paracoccidio-
idomicose, uma vez visualizadas as estruturas 
fúngicas pela coloração de Grocott (Figuras 5 e 
6).

Figura 4. EDA demonstrando lesão 
vegetante em laringe

Figura 5. Lâmina de biópsia de lesão 
de laringe demonstrando granuloma em 
formação

Figura 6. Lâmina de biópsia de lesão 
de laringe demonstrando paracoco em 
brotamento, pela coloração de Gro-
cott

 Iniciou-se, então, o tratamento com Itra-
conazol 200mg uma vez ao dia. Após um mês de 
tratamento, o paciente retornou ao ambulatório 
de Pneumologia referindo melhora significativa 
da dispneia, não apresentando mais disfonia e/ou 
disfagia. 

 DISCUSSÃO
 A Paracoccidioidomicose é uma doença 
fúngica sistêmica, causada pelo fungo termo-di-
mórfico Paracoccidioides brasiliensis1,2. Caracteriza-se 
por lesões polimorfas podendo atingir qualquer 
órgão ou aparelho, com especial predileção por 
pele, mucosas, linfonodos, pulmões, adrenais e 
sistema nervoso. Ocorre em todos os países da 
América do Sul, exceto Chile. A maior parte dos 
casos ocorre no Brasil, principalmente nos estados 
de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás 
e Rio de Janeiro3. Observações em outros países 
fora da América são de doentes que estiveram em 
áreas endêmicas. O P. Brasiliensis vive no solo ou 
em vegetais em uma forma saprófita, infectante 
que atinge o homem por aspiração, ingestão ou 
inoculação. Não há infecção direta do doente para 
conviventes1,2. Tabagismo e alcoolismo estão fre-

quentemente relacionados.  
 Apresenta evolução clínica de anos, aco-
metendo o pulmão em 90% dos casos2. Pode 
haver múltiplos aspectos clínicos devido à disse-
minação por contigüidade e pelas vias linfática e 
sanguínea. A lesão inicial surge, em geral, no pon-
to de inoculação1.
 Os tipos agudo e subagudo caracterizam-
se por linfadenopatias, atingindo principalmente 
jovens e em geral decorrente de primo-infecção. 
A paracoccidioidomicose infanto-juvenil assume 
aspectos diferentes da do adulto, sendo pouco 
freqüente o comprometimento mucoso e lesões 
pulmonares, representando menos de 5% dos ca-
sos1,3. 
 A forma crônica apresenta-se principal-
mente em adultos masculinos entre 30 e 50 anos, 
sendo o manejo do solo o maior fator de risco 
para a doença. Foi sugerido que o estradiol β17, 
forma ativa do estrógeno, poderia ser fator con-
tribuinte da menor infecção em mulher. Compre-
ende duas subformas: unifocal, quando ocorre 
comprometimento de um único órgão ou sistema 
e multifocal, com vários órgãos ou sistemas in-
fectados1,2,3. As lesões em mucosa bucal situam-
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-se preferencialmente na gengiva. O quadro clí-
nico característico das lesões mucosas apresenta 
erosão com pontilhados hemorrágicos, aspecto 
denominado, por Aguiar Puro, de estomatite mo-
riforme. O comprometimento laríngeo determina 
disfonia e, eventualmente, afonia, pela destruição 
das cordas vocais1.
 O diagnóstico padrão-ouro consiste no 
encontro de elementos fúngicos sugestivos em 
exame a fresco de escarro, raspado de lesão, as-
pirado de linfonodos ou fragmento de biópsia de 
órgãos supostamente acometidos1,4,5. São células 
arredondadas, de dupla parede e refringente, com 
ou sem gemulação. A múltipla gemulação, aspecto 
comparável à roda de leme, é diagnóstica da espé-
cie Paracoccidioides brasiliensis1. O diagnóstico dife-
rencial do paracoco é amplo e inclui a tuberculo-
se (que pode ocorrer concomitantemente em 10 
a 25% dos casos), histoplasmose e disseminação 
tumoral metastática2,6.
 A investigação específica inclui o exame 
a fresco com hidróxido de potássio a 10%, como 
pesquisa direta do fungo. É um exame altamen-
te eficaz e de baixo custo. Nas colorações das lâ-
minas de biópsias, pode-se visualizar o fungo a 
partir da técnica de de prata de Gomori/Grocott 
e de ácido periódico de Shiff. A cultura em ágar 
Sabouraud é uma ferramenta diagnóstica tardia. 
Existem, ainda, as provas sorológicas, na qual in-

clui-se a Imunodifusão (ID) em duplo gel de ágar 
(sensibilidade e especificidade maiores que 80% e 
90% respectivamente)5.
 O Paracoccidioides brasiliensis é sensível 
à maioria das drogas antifúngicas1,2,3,6, sendo o 
Itraconazol a medicação eletiva para as formas le-
ves e moderadas em menor período de tempo1,5 
e a Anfotericina B para as formas graves com 
necessidade de internação hospitalar e em hepa-
topatas6. Também pode-se prescrever Sulfameto-
xazol/Trimetropin, de menor eficácia, porém dis-
ponível na rede pública. O tratamento dura de 12 
a 24 meses, visando o controle das manifestações 
clínicas, radiológicas e prevenção de recaídas1,2,3.
 A paracoccidioidomicose pode evoluir 
com sequelas, como piora da Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (que acomete grande parte 
dos pacientes), disfunção da glândula adrenal (15 
a 50% dos casos), disfonia com ou sem obstrução 
laríngea, redução da rima labial (quando acomete 
mucosa oral), epilepsia e/ou hidrocefalia (em seis 
a 25% dos casos que acometem o sistema nervoso 
central)5.
 Para conclusão do tratamento, existem 
evidências que podem determinar a cura do pa-
ciente frente a infecção fúngica. A melhora clínica, 
radiológica e micológica é o maior determinante. 
Outros fatores incluem parâmetros laboratoriais e 
sorológicos da doença5.
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Prevalência das Alterações Nasais em 
Pacientes com Distúrbios Obstrutivos 
do Sono: Análise de Roncos e Sonolência 
Diurna

Manuela Salvador Mosciaro1, Maria Helena de Araujo-Melo2, Denise 
Duprat Neves3, Priscila Sequeira Dias1, Andrea Bacelar4, Sandro J. 
Bedoya-Pacheco5 

RESUMO
Objetivo: Avaliar as alterações nasais por meio da nasofibroscopia entre os 
pacientes roncopatas primários e portadores de Síndrome da Apneia Obstrutiva 
do Sono (SAOS) classificados pela polissonografia e comparar os achados com as 
escalas de Epworth e Stanford. Método: Durante 1 ano e 9 meses, 63 pacientes de 
ambos os sexos, com idade entre 21 e 59, IMC<40, sem alterações craniofaciais, 
tumores nasais ou laríngeos, prospectiva e sequencialmente, foram alocados 
em 4 grupos, segundo a gravidade medida pelo Índice de Apneia e Hipopneia 
do Sono em: presença de roncos primários, SAOS leve, moderada e grave. 
Todos foram submetidos à polissonografia noturna assistida, avaliação clínica e 
otorrinolaringológica, questionário das escalas de Stanford e Epworth, além do 
exame físico e fibronasolaringoscopia. Resultado: Houve discreto predomínio 
do gênero masculino, da queixa de obstrução nasal e do grau leve da SAOS, 
porém sem significância estatística. Os indivíduos mais jovens predominaram 
no grupo com roncos apenas. 71% tinham IMC entre 25 e 30. Os indivíduos 
obesos com SAOS grave apresentaram 3,58 vezes mais sonolência diurna. As 
escalas de Stanford e Epworth mostraram relação significativa na gravidade da 
SAOS. O desvio septal e a hipertrofia de concha inferior foram as alterações 
nasais mais frequentes, porém sem relação com a gravidade. A Obstrução nasal 
foi 4 vezes mais comum nos pacientes sem sonolência. Conclusão: Concluímos 
que as alterações nasais são frequentes nos indivíduos com SAOS, mas pouco 
diferem em relação à gravidade e pacientes sem sonolência tem mais obstrução 
nasal.
Palavras-chave: endoscopia, síndrome da apneia do sono, polissonografia.

Prevalence of  Nasal Changes in Patients with Obstructive Sleep Disor-
ders: Snoring Analysis and Daytime Sleepiness

ABSTRACT
Objective: Evaluate the nasal changes findings through nasal endoscopy in 
primary snorers and pacients with OSA classified by polysomnography and 
compare those with Stanford and Epworth scales. Methods: During 1 year 
and 9 months, 63 patients of  both genders, aged between 21 and 59, BMI <40, 
no craniofacial abnormalities or nasal and laryngeal tumors, prospectively and 
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sequentially, were divided into 4 groups according to the severity measured by 
Sleep Apnea Hypopnea Index in: presence of  primary snoring, mild, moderate 
and severe OSA. All underwent nocturnal polysomnography, clinical and ENT 
assessment, questionnaire scales Stanford and Epworth, physical examination 
and Fibronasolaryngoscopy. Results: There was a slight predominance of  
males, the complaint of  nasal obstruction and mild OSAS, but without statistical 
significance. Younger individuals predominated in snoring group. 71% had a 
BMI between 25 and 30. Obese individuals with severe OSA had 3.58 times 
more daytime sleepiness. The Stanford and Epworth scales showed significant 
relationship with the severity of  OSAS. The septal deviation and inferior 
turbinate hypertrophy were the nasal changes more frequent, but not related to 
the severity. The nasal obstruction was 4 times more common in patients with 
drowsiness. Conclusion: Nasal disorders are common in individuals with OSA, 
but differ little in relation to gravity and patients without drowsiness has more 
nasal obstruction.
Keywords: endoscopy, OSA, polissonography.
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 INTRODUÇÃO
 A Síndrome da Apneia Obstrutiva do 
Sono (SAOS) é caracterizada por episódios recor-
rentes de obstrução parcial ou total das vias aére-
as superiores (VAS) durante o sono1 e provoca a 
fragmentação da sua arquitetura normal causando 
roncos, hipóxia, sonolência diurna excessiva, alte-
rações cardiológicas, neurológicas e do humor2,3.
 A polissonografia (PSG) é o exame de elei-
ção para o diagnóstico da SAOS e permite classifi-
cá-la, segundo o critério da Academia Americana 
de Distúrbios do Sono e da Sociedade Brasileira 
de Medicina do Sono4 em leve, moderada ou gra-
ve, mediante o cálculo do número de vezes que 
ocorre o evento respiratório, denominado índice 
de apneia-hipopneia por hora (IAH)2,5. 
 As Escalas de Epworth6 (ESE) e Stan-
ford7, questionários autoaplicáveis que avaliam 
a sonolência diurna e a intensidade dos roncos 
respectivamente, são amplamente utilizadas nos 
pacientes com SAOS, como ferramentas alternati-
vas para o diagnóstico, visto que a polissonografia 
assistida, apesar de ser o padrão ouro, é onerosa, 
demorada e de acesso restrito8. 
 A escala de sonolência de Epworth, uti-
lizada no diagnóstico da sonolência diurna ex-
cessiva (SDE), é uma avaliação subjetiva, porém, 
rápida, sem custos e simples de ser aplicada8. Ela 
é essencial no acompanhamento do paciente com 
SAOS, pois gradua a probabilidade do paciente 
adormecer durante uma atividade diurna. A pon-
tuação é o resultado da soma das respostas para 
cada item e varia de 0 a 24 pontos. Se o valor final 
for maior que 10, a sonolência diurna será consi-
derada patológica. Esta escala tem uma sensibili-
dade de 93,5% e uma especificidade de 100%4,8,9. 
 A Escala de Ronco de Stanford é um pre-
ditor do nível de satisfação do parceiro/a e, utiliza 
nota de 0 a 10 de acordo com a intensidade do 
ronco7.
 As alterações estruturais da cavidade nasal, 
tais como desvio de septo e hipertrofia de conchas 
nasais apresentam alta frequencia na população 
geral e em especial nestes pacientes2. A obstrução 
nasal pode modificar a qualidade de vida e aumen-
tar o número de eventos apneicos. Dessa forma, 
sua avaliação, por meio da nasofibrolaringoscopia, 
visando identificar as alterações anatômicas rela-
cionadas com a síndrome, tem sido estudada por 
diversos autores2,10,11,12. O estudo clinico de Neto 
et al. em 200 pacientes com SAOS demostrou ser 

importante a abordagem diagnóstica das altera-
ções estruturais do nariz, destacando-se desvio 
do septo nasal e/ou hipertrofia dos cornetos2. No 
entanto, o aumento da resistência nasal não mos-
trou qualquer efeito sobre o ronco nem sobre a 
SAOS13,14,15,16,17.
 O objetivo deste trabalho foi avaliar as al-
terações nasais entre os pacientes roncopatas pri-
mários e portadores de SAOS classificados pela 
polissonografia, comparando com as escalas de 
Epworth e Stanford.

 METODOLOGIA
 O trabalho recebeu aprovação pelo Comi-
tê de Ética da instituição, nº 37/2011. Os pacien-
tes envolvidos na pesquisa receberam e concorda-
ram com o Termo de Consentimento Informado 
e Esclarecido. 
 Foram avaliados 63 pacientes de ambos os 
sexos, com faixa etária entre 21 e 59 anos, Índice 
de Massa Corporal (IMC) < 40, sem alterações 
craniofaciais, tumores nasais ou laríngeos. Os pa-
cientes foram incorporados no estudo por deman-
da espontânea, de modo seqüencial, no período 
de março de 2011 a dezembro de 2012, atendidos 
nos ambulatórios de Otorrinolaringologia de um 
Hospital Universitário e em Clínica Privada. Apre-
sentavam as seguintes queixas sugestivas de dis-
túrbio respiratório obstrutivo do sono: sonolência 
diurna, roncos, apneia e sono não reparador.
 Todos foram submetidos à avaliação clí-
nica e otorrinolaringológica, questionário ESE e 
Stanford, polissonografia, além do exame físico 
que constava de pressão arterial, circunferência 
cervical e abdominal, índice de Mallampati, oro-
faringoscopia com grau de Brodsky das amígdalas 
palatinas, peso e altura. O exame de fibronasola-
ringoscopia por vídeo foi realizado com endos-
cópio flexível de 0° grau da marca Endoview sem 
anestesia tópica ou vasoconstricção dos cornetos 
com o paciente acordado na posição sentada. 
Neste exame, foram avaliados o tamanho das con-
chas nasais inferiores, a presença de desvio septal 
de acordo com a classificação em áreas de Cottle 
e a presença de tonsilas faríngeas no cavum. O 
desvio septal, para fins de tratamento estatístico, 
foi subdividido em obstrutivos e não-obstrutivos, 
obedecendo à seguinte denominação: obstrutivos 
- aqueles presentes em área de Cottle 2 e 4 e 1 a 
5; não-obstrutivos - área 2 de Cottle e as conchas 
nasais, como hipertrófica unilateral ou bilateral e 
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eutróficas bilaterais. Todos os exames foram ava-
liados pelos mesmos dois examinadores para evi-
tar viés na interpretação. Nos casos em que houve 
discordância, um terceiro especialista era consul-
tado de modo cego às opiniões anteriores. A ava-
liação polissonográfica, foi realizada com polisso-
nígrafo modelo BrainNet® BNT 36, 32 canais. O 
exame foi realizado à noite, obedecendo ao ciclo 
circadiano de sono fisiológico. Foram registrados 
a eletroencefalografia, a eletro-oculografia, o ele-
trocardiograma, sensor de fluxo aéreo oronasal, 
sensores torácico, abdominal e de posição do cor-
po, oximetria digital e a eletromiografia mentonia-
na e tibial anterior.
 Os indivíduos foram divididos em quatro 
grupos de acordo com a classificação da Força-
Tarefa da Academia Americana de Sono16 e 
da Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, 
segundo a gravidade medida pelo Índice de 
Apneia e Hipopneia do Sono - IAH, em: presença 
de roncos primários, SAOS leve, moderada e 
grave4. 
 • Grupo 1 - Normal: IAH entre 0 a 4,9
 • Grupo 2 - SAOS leve: IAH entre 5 a 
14,9 eventos por hora
 • Grupo 3 - SAOS moderada: IAH entre 
15 a 29,9 eventos por hora
 • Grupo 4 - SAOS grave: IAH acima de 30 
eventos por hora
 
 A escala de Epworth apresenta um escore 
de 0 a 24 avaliando-se as chances de cochilar em 
8 diferentes situações, sendo que os escores acima 
de 10 sugerem o diagnóstico da sonolência diurna 
excessiva (SDE).
 A escala de Ronco de Stanford apresenta 
5 diferentes situações a serem adotadas em rela-
ção ao incomodo provocado pela intensidade do 
ronco, quais sejam: 0 = sem ronco; 1 - 3 = ronco 
leve que não incomoda o/a parceiro/a; 4 - 6 = 
ronco alto que incomoda o/a parceiro/a; 7 - 9 = 
ronco muito alto que incomoda pessoas em outro 
ambiente; 10 = o parceiro/a retira-se do quarto.
 Para a análise estatística, foram calculadas 
as frequências das variáveis nominais e as medidas 
centrais de dispersão e a amplitude das variáveis 
contínuas, para a apresentação das características 
da amostra e das variáveis estudadas. A diferença 
entre as variáveis nominais e ordinais foram ava-
liadas pelo teste do quiquadrado ou pelo teste de 

Kruskal-Wallis, conforme indicado, considerando 
valores significativos quando p<0,05. A “odds ra-
tio” e o seu intervalo de confiança a 95% (IC95%) 
foram calculadas para verificar a associação entre 
variáveis binárias. Os valores são apresentados 
em tabelas. Para a análise estatística foi utilizado o 
programa SPSS 17 Statistics, IBM®.

 RESULTADOS
 Foram avaliados 63 indivíduos distribuí-
dos em 4 grupos, com um ligeiro predomínio do 
grau leve de SAOS (n=19, 30%). Em relação ao 
gênero, 37 (59%) eram masculinos, contudo sem 
diferença significativa entre os grupos (p=0,2077). 
Observamos o predomínio da presença de quei-
xa de obstrução nasal (n=42, 67%) na amostra 
estudada, porém sem diferença entre os grupos 
(P=0,7867).
 A distribuição da idade variou de 21-59 
anos (com média de 42,3 e DP=10,63). Não exis-
te diferença significativa (p=0,0567) da medida 
central da idade nos grupos, no entanto a idade 
dos indivíduos do grupo 1 foi algo menor (média 
35,9), quando comparado com os demais.
 Em relação ao IMC, avaliamos em geral 
pessoas com sobrepeso, com uma média de 29 e 
DP= 4,4, variando de 21,5 a 40. A categoria en-
tre 25 e 35 do IMC foi predominante na amostra 
(N= 45, 71%), enquanto que o menor grupo foi 
aquele com IMC maior que 35 (N= 6, 9,5%), ha-
vendo diferença estatística significante entre estes 
(p = 0,0037). A comparação do IMC nos 4 gru-
pos mostrou que este foi significantemente maior 
(p=0,0123) nos pacientes classificados como gra-
ves.
 Na distribuição da amostra referente à 
qualidade do sono, obtida pelo índice de Epwor-
th, encontramos discreta predominância de indi-
víduos sem queixas de sonolência diurna exces-
siva (n=34, 54%). Na escala de Stanford quase a 
metade de pacientes estavam na categoria da pon-
tuação de 4-6, seguida por de 7-9 (49% e 29%, 
respectivamente).
 Nas alterações nasais, observamos ligeiro 
predomínio de hipertrofia de conchas nasais in-
feriores e desvio septal obstrutivo. Contudo, não 
houve diferença significativa em relação à distri-
buição destas alterações, nem do sintoma obstru-
ção nasal, em relação à gravidade da SAOS medi-
da pelo IAH (Tabela 1). 
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Grupos
Variável Qualificação 1 2 3 4 Total p-valor
Obstrução 
Nasal

Presente 11 14 8 9 42 (66,7%) 0,786
Ausente 6 5 6 4 21 (33,3%) 7

Conchas
Inferiores  
Hipertróficas

Presente 14 16 13 12 55 (87,3%)
0,24Ausente 3 3 1 1 8 (12,7%)

Desvio 
obstrutivo

Presente 11 8 10 9 37 (58,7%) 0,696
Ausente 6 11 4 5 26 (41,3%) 2

Desvio não 
obstrutivo

Presente 4 11 3 4 22 (34,9%) 0,085
Ausente 13 8 11 9 41 (65,1%) 7

Tabela 1. Distribuição das alterações nasais segundo os grupos do IAH (1= IAH até 5; 2= IAH 5-15; 3= IAH 15-30; 4= 
IAH > 30)

 As outras variáveis estudadas: tonsilas fa-
ríngeas presentes no cavum, desvio septal de acor-
do com a classificação pelas áreas de Cottle, se uni 
ou bilateral e a hipertrofia das conchas nasais in-
feriores se uni ou bilaterais, por não apresentaram 
significância estatística, não foram descritas nas 
tabelas apresentadas.  
 Observamos, entretanto, que o sintoma 
obstrução nasal e o IMC estão associados de for-
ma significativa quando relacionada à gravidade 

da sonolência segundo a escala de Epworth. A 
Odds Ratio (OR) da obstrução nasal é de 3,52, ou 
seja, há cerca de quatro vezes mais sonolência nos 
pacientes sem obstrução nasal (Tabela 2). Quando 
analisados os casos de IMC maior de 29,9 (obesi-
dade I, II e III) em relação aos pacientes normais 
ou com sobrepeso, observamos que a obesidade 
aumenta as chances de se ter sonolência de modo 
significativo, com uma OR de 3,78 (IC 95% 1,09 - 
11,37).

Tabela 2. Associação da sonolência pela escala de Epworth (ESE) com as alterações nasais. Odds Ratio (OR), intervalo de 
confiança (IC) e p-valor

Variável ESE < 10 ESE >10 OR IC
Obstrução nasal
      Com obstrução 15 6 1

1,09 - 11,37
      Sem obstrução 19 23 3,52
Desvio (Obst/não obst)
      Com desvio 29 22 1,06

0,20 - 3,79
      Sem desvio 7 5 1
Conchas hipertroficas
      Sim 4 4 1,2

0,35 - 3,79
      Não 30 25 1

 Na comparação entre os achados en-
doscópicos nasais e a intensidade do ronco 
medida pela escala de Stanford (Tabela 3), não 
observamos relação estatística significativa. Por 

ter mais casos classificados na gravidade do 
meio - 4 a 6 - é nesta classe que predominam 
em números absolutos os achados endoscópi-
cos.
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Tabela 3. Descrição das variáveis estudadas em relação à intensidade do ronco avaliada pela escala de Stanford

Variável
Stanford

p-valor
Qualificação 0 1-3 4-6 7-9 10 Total (%)

     Obstrução Nasal
Presente 3 4 20 10 5 42 (66,7%)

0,4460
Ausente 0 1 11 8 1 21 (33,3%)

     Conchas Inferiores Hipertróficas
Presente 3 4 25 17 6 55 (87,3%)

0,3073
Ausente 0 1 6 1 0 8 (12,7%)

     Desvio obstrutivo
Presente 2 3 19 11 2 37 (58,7%)

0,1673
Ausente 1 2 12 7 4 26 (41,3%)

     Desvio não-obstrutivo
Presente 2 2 12 4 2 22 (34,9%)

0,5804
Ausente 1 3 19 14 4 41 (65,1%)

 DISCUSSÃO
 A presença de alterações estruturais na ca-
vidade nasal tem grande prevalência em pacientes 
com SAOS, pois estas alterações podem levar a 
obstrução do fluxo aéreo nasal e, conseqüente-
mente, aumentar a sua resistência2. Na literatura, 
foi descrito que, durante o sono, há um aumento 
na resistência nasal causado pela posição supina 
e pela diminuição do tônus muscular19. Esses fa-
tores associados a fatores obstrutivos em orofa-
ringe, como protusão da língua, têm implicações 
na fisiopatologia da SAOS20,21, além de apresentar 
uma relação com o IAH22. 
 Apesar da relação entre as alterações na-
sais e a SAOS ser bem estudada, na literatura não 
encontramos unanimidade quanto ao reconheci-
mento de existir importância destas na geração da 
síndrome ou na sua evolução. Nosso estudo entra 
em conformidade com o de Neto et al que de-
mostrou ser importante a abordagem diagnóstica 
das alterações estruturais do nariz, destacando-se 
desvio do septo nasal e/ou hipertrofia dos corne-
tos, enquanto Mets13, Jessen14, Kerr15 e Miljeteig16 

afirmam que estas não tem quaisquer efeito sobre 
o ronco nem a SAOS.
 Outras condições de obstrução nasal re-
versível, como Rinite Alérgica, também foram 
descritas em outros trabalhos23,24 como fator con-
tribuinte no desenvolvimento da síndrome. Nossa 
casuística observou que mais de um terço dos in-
divíduos estudados apresentavam queixa de obs-
trução nasal, sendo esta 4 vezes mais frequente 
nos indivíduos sem sonolência diurna. Isso pode 
ser um indício de que há uma relação entre as al-
terações nasais e a progressão da doença, já que o 
paciente que ronca, não apresenta muitos eventos 

apneicos e, consequentemente, não é acometido 
por alteração na arquitetura do sono, enquanto 
aquele que possui o evento apneico, tem desperta-
res noturnos que acarretam em fragmentação do 
sono25 e diminui sua eficácia, aumentando assim 
sua sonolência diurna. 
 Boari também utilizou o ESE, porém en-
controu correlação com a IAH apenas nos Graus 
Severo e Normais8, o que não ocorreu com o 
nosso trabalho, onde foi só observada a correla-
ção com o Grau Grave. Já os indivíduos obesos 
com IMC maior que 29,9 tiveram 3,58 vezes mais 
chances de ter SAOS do tipo grave, como foi des-
crito por Romero et al.
 Conforme descrito na literatura26, nossa 
pesquisa não observou diferença significativa en-
tre os grupos com relação à idade. Nela, a média 
de idade dos indivíduos apenas com roncos é um 
pouco menor que os demais e reforça a teoria da 
evolução natural da SAOS. Encontramos também, 
uma leve predominância do gênero masculino27, o 
que já foi descrito e com tendência a igualar a in-
cidência com as mulheres após a menopausa. 
 Além destas, existem inúmeras outras 
variáveis que interferem no desenvolvimento da 
SAOS, especialmente tabagismo28, etilismo, con-
sumo de cafeínas e drogas depressoras centrais 
que não foram controladas neste estudo. Pode-
mos dizer que, de modo geral, os indivíduos por 
nós estudados não eram - em sua maioria - taba-
gistas ou etilistas, mantinham certa atividade físi-
ca, mas eram portadores de doenças associadas, 
com HAS, arritmia cardíaca, refluxo, obesidade e/
ou sobrepeso, mas poucos apresentavam IMC aci-
ma de 35.
 Houve uma distribuição dos indivíduos 
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em quantidade semelhante em relação à gravidade 
da SAOS, permitindo uma avaliação mais equi-
librada. A distribuição em relação ao gênero e a 
idade foram semelhantes e sabemos que estas têm 
relação com a gravidade27. Desse modo, tentamos 
evitar alguns possíveis vieses de seleção, na esco-
lha da amostra de pacientes consecutivos.
 A realização do padrão ouro para o diag-
nóstico de SAOS e alteração nasal (Polissonogra-
fia e Fibronasolaringoscopia, respectivamente), 
ambos avaliados por profissionais com experi-
ência na área, em todos os pacientes estudados 
contribuiu para aumentar a qualidade do estudo. 
Por outro lado, ficamos com uma população li-
mitada a 63 pacientes, especialmente para o estu-
do realizado em diferentes grupos. Este número 
impossibilitou a realização de testes ideais em al-
gumas situações, especialmente o quiquadrado de 
tendências, pelo pequeno número de casos em al-
gumas caselas das tabelas. Assim sendo, podemos 
ter deixado de identificar significância estatística e 
perder em precisão dos resultados. Seria necessá-
ria uma maior quantidade de pacientes para ter-
mos uma validade externa, entretanto, não fomos 
capazes de encontrar na literatura estudos seme-
lhantes com um número de casos muito maior do 

que o por nós estudado. Possivelmente, a resposta 
a alguns questionamentos só seja viável através de 
uma metaanálise.
 Portanto, concluímos que as alterações 
nasais estudadas são freqüentes nos pacientes 
com SAOS, mas não apresentam significância es-
tatística, quando avaliadas em relação à gravidade 
medida pelo IAH e às outras escalas. Por outro 
lado, observamos que pacientes com obstrução 
nasal apresentam menos sonolência diurna, o que 
se mostra de acordo com o que é visto na prática 
clínica cotidiana. 

 AGRADECIMENTOS
 Dr. Lucas Neves de Andrade Lemes, Dra. 
Katucia Viana, Dr. Felipe de Oliveira Figueiredo, 
Prof  Dra. Maria do Carmo Valente de Castro, alu-
nos da Iniciação Cientifica Lucas Vega Martinez 
Veras Ferreira, Marlos Luiz Villela Moreira, Síl-
via Maria Guimarães Simões e Rafael Nigri pelo 
apoio e ajuda, a técnica de polissonografia Vanes-
sa Souza Rodrigues de Novaes por ter realizado os 
exames e a Clínica Bacelar - Neuro e Sono.
 O projeto recebeu o apoio da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janei-
ro - FAPERJ.

 REFERÊNCIAS
1. Soares MCM, Bittencourt LRA, Zonato AL, Gre-

gorio LC. Aplicação do modelo morfométrico de 
Kushida em pacientes com distúrbios respirató-
rios do sono. Rev. Bras. Otorrinolaringol 2006; 
72(4):541-548.

2. Neto LM, Fava AS, Lopes HC, Stamm A. Estudo 
epidemiológico das alterações estruturais da cavida-
de nasal associadas à síndrome da apnéia e hipop-
néia obstrutiva do sono (SAHOS). Rev. Bras. Otor-
rinolaringol. 2005; 71(4): 464-466.

3. Martins CH, Castro Júnior N, Costa Filho AO, Sou-
za Neto OM. Obstructive Sleep Apnea and P300 
Evoked Auditory Potential.Braz J Otorhinolaryn-
gol.2011; 77(6): 700-5.

4. Togueiro SMGP. Quadro clínico e diagnóstico em 
distúrbios respiratórios do sono. In: Tufik S. Sono 
- Aspectos clínicos. São Paulo: Editora Instituto do 
Sono - UNIFESP. 2000(9): 1-12.

5. Woodhead CJ, Davies JE, Allen MBT. Obstructive 
sleep apnea in adults presenting with snoring. Clin 
Otolaryngol 1991; 16: 401-5.

6. Bertolazi NA, Fagondes SC, Hoff  LS, Pedro VD, 
Menna Barreto SS, Johns MW. Portuguese-language 
version of  the Epworth sleepiness scale: validation 
for use in Brazil. J Bras Pneumol 2009; 35: 877-883

7. Thuler ER. Dibern RS, Fomin DS, Oliveira JAA. 
Uvulopalatoplastia a laser: analise comparativa da 

melhora clinica e dos critérios de indicação. Rev Bras 
Otorrinolaringol 2002; 68 (2): 190-3. 

8. Boari L, Cavalcante CM, Bannwart SRFD, Sofia 
OB, Dolci JEL. Avaliação da Escala de Epworth em 
Pacientes com a Síndrome da Apneia e Hipopnéia 
obstrutiva do Sono. Rev. Bras. Otorrinolaringologia 
2004:70(6).

9. Weaver TE. Continuos Positive Airway Pressure 
Treatment for Sleep Apnea in Older Adults. Sleep 
Med Rev 2007; 11(2): 99-111.

10. Series F, Pierre SS, Carrier G. Effects of  surgical 
correction of  nasal obstruction in the treatment of  
obstructive sleep apnea. Am Rev Resp Dis 1992; 
145: 1261-5.

11. Pang KP, Terris DJ. Severity of  obstructive sleep 
apnea: Correlation with clinical examination and 
patient perception. Otolaryngol Head Neck Surg. 
2006; 135(4):555-60.

12. Poirier J, George C, Rotenberg B. The effect of  nasal 
surgery on nasal continuous positive airway pressure 
compliance. Laryngoscope. 2014; 124: 317-9.

13. Metes A, Cole P, Hoffstein V, Miljeteig H. Nasal ai-
rway dilation and obstructed breathing in sleep. La-
ryngoscope 1992;102:1053-5.

14. Jessen M, Fryksmark U. Is there a relationship be-
tween the of  nasal obstruction and snoring? Clin 
Otolaryngol 1993;18:485-7.

15. Kerr P, Millar T, Buckle P, Kryger M. importance of  



Cad Bras Med XXVIII (1): 1-53, 2015

30

nasal resistance in obstructive sleep apnea syndrome 
16. Miljeteig H, Hoffstein V, Cole P. The effect of  uni-

lateral and bilateral nasal obstruction on snoring and 
sleep apnea. Laryngoscope 1992;102:1150-2.

17. Meen EK, Chandra RK. The role of  the nose in sle-
ep-disordered breathing. Am J Rhinol Allergy. 2013; 
27: 213-20.

18. Sleep-related breathing disorders in adults: recom-
mendatios for syndrome definition and measure-
ment techiniques in clinical research. The Report 
of  na American Academy of  Sleep Medicine Task 
Force. Sleep 1999; 22(5): 667-89. Review.

19. McNicholas W, Coffey M, Boyle T. Effects of  nasal 
airflow on breathing during sleep in normal humans. 
Am Rev Respir Dis 1993; 147: 620-623.

20. Coste A, Lofaso F, d’Ortho MP, et al. Protruding the 
tongue improves posterior rhinomanometry in obs-
tructive sleep apnea syndrome. Eur Respir J 1999; 
14: 1278-1282.

21. Pang K. The Role of  Nasal Surgery in the Treatment 
of  OSA. Curr Otorhinolaryngol Rep. 2013; 1: 20-4.

22. McNicholas WT. The nose and OSA: variable nasal 

obstruction may be more important in pathophysio-
logy than fixed obstruction. Eur Respir J 2008; 32: 
3-8.

23. Young T, Finn L, Kim H. Nasal obstruction as a risk 
factor for sleep disordered breathing. J Allergy Clin 
Immunol 1997; 99: S757-S762.

24. Sogebi OA, Ogunwala A. Risk factors of  obstruc-
tive sleep apnea among nigerian outpatients. Braz J 
Otorhinolaryngol. 2012;78(6):27-33. 

25. Wiegand L, Zwilich CW. Obstructive Sleep Apnea. 
In Bone RC (ed) Disease-a-Month. St Louis, Mosby 
Year Book; 1994; volume X, 4: 199-252.

26. Romero E, Krakow B, Haynes P, Ulibarri V. Noctu-
ria and snoring: predictive symptoms for obstructive 
sleep apnea. Sleep Breath 2010; 14: 337-43.

27. Kushida CA, Efron B, Guilleminault C. A predic-
tive morphometric model for the obstructive sleep 
apnoea syndrome. Ann Intern Med 1997; 127 (8 Pt 
1):581-7.

28. Conway SG, Roizenbaltt SS, Palombini L. Effect of  
smoking habits on sleep. Braz J Med Biol Res 2008; 
41(8): 722-7.



Cad Bras Med XXVIII (1): 1-53, 2015

31

A Telemedicina como Ferramenta de 
Ensino da Cirurgia Convencional e das 
Técnicas Vídeo-Endoscópicas

Régis Santana Cunha de Oliveira1, Nívia Nóbrega de Barros Lacerda1, 
Antonio Carlos Marttos2, Bruno Monteiro Tavares Pereira3, Maria Ribeiro 
Santos Morard1, Rossano Kepler Alvim Fiorelli1

RESUMO
Com o atual desenvolvimento tecnológico na qualidade de geração de imagens 
e transmissão de dados fizemos neste artigo uma revisão do atual uso dessas 
tecnologias na comunicação e interatividade entre centros médicos, acadêmicos, 
centros urbanos de trauma, universidades, instituições militares, hospitais rurais, 
etc., através da telemedicina e como essa tecnologia e interatividade tem contribuído 
para o aperfeiçoamento do ensino e da prática da cirurgia e da medicina. Essas 
práticas cada vez mais estão sendo incorporadas nas rotinas diárias de centros 
hospitalares e de ensino visando a maior disseminação da informação e do 
ensino de práticas e técnicas em cirurgias e exames realizados por endoscopia ou 
vídeo com a finalidade de levar a centros distantes esses conhecimentos. Vários 
centros que utilizam teleconferências ou videoconferências ao redor do mundo 
demonstram através de seus trabalhos resultados positivos e promissores no 
campo da medicina e da cirurgia em relação a melhoria das práticas da equipe 
médica e o ganhos com as interações dos diferentes centros universitários que 
utilizam rotineiramente a telemedicina para estudo de casos clínicos ou ensino 
de técnicas vídeo-endoscópicas  através da transmissão de imagens de cirurgias 
e exames em tempo real. Para a formação do cirurgião é de suma importância 
o conhecimento das técnicas cirúrgicas, assim como táticas e experiências dos 
outros cirurgiões. Com o uso da telemedicina esse conhecimento pode ser 
amplamente difundido e compartilhado com outros profissionais.
Palavras-chave: telemedicina, cirurgia, ensino.

The Telemedicine as a Educational Tool for Conventional Surgery and 
Video Endoscopic Techniques

ABSTRACT
With the current technological development in the quality of  imaging and data 
transmission made in this article reviews the current use of  these technologies 
in communication and interaction between medical centers, academic, urban 
centers of  trauma, universities, military institutions, rural hospitals, etc. through 
telemedicine and how this technology and interactivity has contributed to the 
improvement of  teaching and practice of  surgery and medicine. These practices 
are increasingly being incorporated into the daily routines of  hospitals and 
education aimed at the further spread of  information and teaching practices 
and techniques in surgery and examinations carried out by endoscopy or 
video in order to lead to distant centers such knowledge. Several centers using 
teleconferences or videoconferences around the world demonstrate through its 
works positive and promising results in the field of  medicine and surgery for 
improving practices of  the medical staff  and the gains from the interactions of  
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university centers that routinely use telemedicine for study of  clinical cases or 
teaching video-endoscopic techniques through the real-time surgery and imaging 
tests transmission. For the formation of  the surgeon is extremely important the 
surgical techniques studies as well as tactics and experiences from other surgeons.
With the use of  telemedicine this knowledge can widely be disseminated and 
shared with other professionals.
Keywords: telemedicine, surgery, teaching.
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 INTRODUÇÃO
 A aplicação de tecnologias de comunica-
ção para o exercício da medicina pode ser seguida 
desde o início do século XX até os dias atuais, uma 
vez que a ciência médica e a engenharia tecnoló-
gica (telecomunicação, eletrônica e informática) 
estão cada vez mais integradas, objetivando gerar 
recursos para a melhoria do sistema de saúde com 
custos reduzidos. O desenvolvimento rápido das 
telecomunicações, assim como o da informática 
aplicada à medicina, tem contribuído muito para 
esses avanços no cuidado de pacientes críticos nas 
últimas décadas. Podemos citar como exemplo a 
Biotelemetria ou Telemedicina.
 De acordo com a ATA (American Tele-
medicineAssociation), a Telemedicina é "o uso de 
informação médica veiculada de um local para ou-
tro, por meio de comunicação eletrônica, visando 
à saúde e educação dos pacientes e do profissional 
médico, para assim melhorar a assistência de saú-
de"1.
 A telemedicina trabalha desde envio re-
moto de dados, sinais, sons e imagens dos pacien-
tes, até monitoração à distância de parâmetros vi-
tais, chamado telemonitorização. Através do uso 
dessa tecnologia são transferidas as informações 
do paciente por diferentes meios de comunicação 
disponíveis como rádio, telefone, internet, entre 
outros.
 Em vários países do mundo, a telemedici-
na foi incorporada nas rotinas diárias para a troca 
de informações em tempo real entre instituições à 
distância. Diferentes centros nacionais e interna-
cionais podem se conectar entre si, permitindo re-
motamente o cuidado de pacientes por especialis-
tas em qualquer lugar no mundo através do uso da 
tecnologia de telecomunicações, com a finalidade 
de assistência, educação à distância e também ad-
ministração. Essa proximidade virtual acabou por 
possibilitar maior atividade entre as instituições, 
promovendo pesquisas conjuntas, intercâmbio de 
professores, residentes e estudantes2.
 Na América do Sul, no Brasil, com as 
grandes mudanças e os avanços que ocorreram no 
seu setor pré-hospitalar nos últimos anos, princi-
palmente nos grandes centros, já se faz uso desta 
tecnologia, determinante no bom prognóstico do 
paciente.
 Segundo a estimativa dos pesquisadores, 
haverá em 2020 aproximadamente 7% de déficit 
de cirurgiões gerais e próximo de 20% em 2050, 

o que significa que aproximadamente dois bilhões 
de pessoas não terão acesso à atendimento bá-
sico pela especialidade de cirurgia geral. Muitos 
centros populacionais estão localizados em áre-
as rurais, onde é difícil o acesso da população a 
especialistas. Paralelamente, surgem a cada dia 
novos conhecimentos e novas técnicas cirúrgicas 
que despertam nesses profissionais a necessidade 
de se manterem atualizados e terem acesso a esse 
conhecimento. A telemedicina possibilita o treina-
mento e brinda oportunidade de educação à dis-
tância e formação profissional continuada3,4.
 Este artigo o uso da tecnologia, da comu-
nicação e da interatividade entre centros médicos 
e universitários, com ênfase nas estratégias edu-
cacionais e logísticas para aperfeiçoar o ensino da 
cirurgia e o próprio sistema de saúde.

 Atuais Aplicações da Telemedicina
 Com o significativo desenvolvimento no 
campo das telecomunicações nos últimos anos, 
assim como os novos avanços tecnológicos, hou-
ve uma melhora global significativa no setor de 
saúde; o que trouxe novas ferramentas necessárias 
para o aumento da assistência médica como tam-
bém para o desenvolvimento da educação médica. 
Podemos citar como exemplos de serviços de te-
lessaúde: consulta com especialistas, o monitora-
mento remoto de pacientes, educação continuada 
e serviços de referência3.
 O uso das videoconferências na educação 
médica dos cirurgiões trouxe significativa experi-
ência em outras áreas de ensino, como, por exem-
plo, no trauma. Várias iniciativas para expandir 
o ensino médico através da telemedicina podem 
ser observadas em diferentes partes do mundo. 
Inicialmente, essas inciativas consistiram em fa-
zer uso de serviços integrados das redes digitais 
(ISDN) para transmissão de dados. 
 Um exemplo no Canadá foi o uso de vi-
deofones com tecnologia ISDN para estabelecer 
uma comunicação entre médicos nas áreas rurais e 
urbanas, onde podiam compartilhar casos de trau-
ma por teleconsulta, desenvolvendo uma educa-
ção continuada na área rural5.
 Na Europa, hospitais universitários de 
quatro países (Suíça, Bélgica, Alemanha e Fran-
ça), mantiveram teleconferências semanais repor-
tando suas experiências em um período de dois 
anos6. Os autores concluíram que a transmissão 
de dados em tempo real associada à discussão in-
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terativa dos participantes aumentaram a acurácia 
diagnóstica e contribuiu para a educação médica 
dos cirurgiões. Através das redes de telemedicina, 
os profissionais de saúde de diferentes localiza-
ções podem interagir entre eles, colaborando em 
projetos e participando de reuniões profissionais 
multidisciplinares. 
 Em conjunto com várias instituições ao 
redor do mundo, a Universidade de Miami/Ryder 
Trauma Center instituiu o “International Trauma 
Tele-grand Rounds”. Através de videoconferência 
são apresentados casos complexos de cirurgia de 
trauma e cuidados críticos, sendo discutidos se-
manalmente. As apresentações são presenciadas 
por estudantes de medicina, residentes, fellows 
e médicos assistentes e se tornou uma magnífica 
ferramenta para o ensino médico e troca de expe-
riências entre os especialistas, além das fronteiras. 
Foram reportadas a participação de 42 institui-
ções de diferentes países: Estados Unidos, Brasil, 
Colômbia, Bahamas, Haiti, Canada, Venezuela, 
Argentina, Panamá, Puerto Rico, República Do-
minicana, Ilhas Virgens Britânicas, Espanha, Tai-
lândia, Turquia e Iraque; desde centros médicos 
acadêmicos, centros urbanos de trauma, institui-
ções militares, e hospitais rurais.
 Outras atividades educacionais repor-
tadas como videoconferências ocorrem na for-
ma de “Grand Rounds”, apresentação de casos e 
seminários. No Brasil, a rede RUTE (Rede Uni-
versitária de Telemedicina, disponível em http://
rute.rnp.br), conecta Hospitais Universitários de 
várias regiões do país com o objetivo de criar uma 
educação médico-cirúrgica mais uniforme desses 
profissionais de saúde. Essa rede dá suporte aos 
projetos existentes de telemedicina como também 
incentiva a colaboração entre instituições interna-
cionais. 
 O Hospital de Clinicas da Universidade de 
Campinas (Unicamp) reportou a sua experiência 
participando de 100 videoconferências durante 
o período de um ano em todas as especialidades, 
sendo, na sua maioria, as reuniões abordando a 
cirurgia do trauma. Devido ao sucesso do pro-
grama, a telemedicina foi integrada ao curriculum 
da residência médica em cirurgia do trauma dessa 
instituição7.
 Outra inovação no uso da telemedicina 
para educação foi o surgimento de “clubes de 
revista” à distância. A Sociedade Brasileira de 
Atendimento Integrado ao Trauma (SBAIT) e o 

Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) se uni-
ram a Universidade de Toronto, no Canadá, para 
promover Telemedicina Baseada em Evidência – 
Cirurgia do Trauma e Emergência (TBE-CITE), 
um programa de atualização médica continuada 
que consiste em reuniões regulares para revisão 
de literatura de tópicos relevantes para um estudo 
aprofundado8.  
 Recentemente, trabalhos de Marttos e 
cols documentaram 68 sessões de teleconferên-
cias de séries de casos complexos de trauma e tó-
picos avançados sobre trauma e cuidados críticos 
durante o período de 2010 a 2011, através do uso 
de videoconferência de múltiplos pontos onde vá-
rios centros de todo o mundo foram conectados 
simultaneamente para participar dessas sessões in-
terativas9.
 
 Tecnologias Atualmente Disponíveis 
 O desenvolvimento atual da tecnologia 
vem revolucionando o acesso dos profissionais de 
saúde à informação. Ela se torna ultrapassada tão 
rápido quanto avança, por isso é extremamente 
necessário manter-se com as últimas tendências e 
equipamentos do mercado. 
 Inicialmente, videoconferências eram 
mantidas através da conexão de duas localidades, 
ponto a ponto, utilizando uma linha ISDN dedi-
cada, a fim de evitar problemas de firewall e asse-
gurar uma conexão segura entre os dois pontos. 
 Recentemente, as videoconferências utili-
zando ISDN foram reduzidas consideravelmente 
devido à redução dos custos dos equipamentos e 
aumento do protocolo de internet (IP) e o uso dos 
telefones smartphones com tecnologia 3G e 4G. 
Desde então, foram desenvolvidas várias redes 
em pequena e grande escala que se conectam com 
centros de trauma, centros acadêmicos, hospitais 
terciários e clínicas. Se estima que existam, apenas 
nos Estado Unidos, aproximadamente 200 redes 
de telemedicina com diferentes graus de atividade 
e capacidade. Algumas dessas redes são apenas lo-
cais e outras nacionais. Alguns exemplos notáveis 
podem ser vistos na Flórida, Utah, Arizona e Ca-
lifórnia3. Através dessas redes, vários profissionais 
de saúde podem interagir entre si, colaborando 
em projetos e reuniões com a finalidade de troca 
de informações e experiências ou como forma de 
ensino.
 No campo da cirurgia, o KarlStorz-
-InTouch VISITOR1™ é um sistema de video-
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conferência intra-operatório, formado por um 
braço mecânico montado sobre uma plataforma 
de comunicações composta por uma estação de 
controle (ControlStation) e Robot, ligados atra-
vés da Internet através de uma conexão de banda 
larga segura. Através da ControlStation, ou  de 
um programa próprio instalado em um laptop ou 
desktop, um médico pode ter o acesso remoto de 
imagens e sons em tempo real da sala de cirurgia, 
interegir com a equipe de cirurgia, podendo ter 
acesso, inclusive,  de casa ou do escritório/con-
sultório. O sistema comunica bidirecionalmente 
usando TCPe/ou UDP e requer acesso HTTP 
para se conectar aos servidore sem SaúdeTouch. 
O sistema VISITOR1 incorpora metodologia de 
criptografia utilizando uma combinação de chave 
RSApública/privadae AES criptografia simétrica 
de 128-bit10.
 O desenvolvimento da tecnologia possibi-
litou o crescimento das conferências em paralelo. 
A utilização de um Polycom® MGC-100 Multi-
pointControl Unit permitiu a conexão de múlti-
plos sites conectados em uma sala de conferência 
virtual. Atualmente, a tecnologia evoluiu ainda 
mais e conferências estão hospedadas usando 
Polycom®RMX® 2000MCU, que pode usar uma 
redeIP (H.323 e SIP) e ISDN/PSTN. Através des-
ta unidade é possível realizar chamadas múltiplas 
e em alta definição usando um modo de presen-
ça contínua, permitindo que sites possam ver uns 
aos outros e ao mesmo tempo compartilhar um 
fluxo separado para o conteúdo (apresentações, 
vídeos, sons e imagens). O uso dessa tecnologia 
tem sido fundamental parao crescimentoe melho-
riadas videoconferências9.
 A Universidade de Miami, Miller School 
of  Medicine e o Centro de Pesquisa de Lesões 
William Lehman, com o apoio do Centro de 
Tecnologia Avançada e Telemedicina do Depar-
tamento de Defesa dos Estados Unidos obtive-
ram fundos para estudar a aplicabilidade efetiva 
clínica do uso de uma plataforma robótica móvel 
de comunicação. O robô e a ControlStation estão 
conectadas através da internet por uma conexão 
banda larga segura. Um médico treinado que se 
encontre na ControlStation pode dirigir o robô 
para visitas e consultas com pacientes e outros 
médicos. Ainda na Universidade de Miami/Ryder 
Trauma Center a telemedicina é utilizada diaria-
mente como procedimento padrão para rounds 
matinais na Unidade de Terapia Intensiva de Trau-

ma. O sistema InTouchHealth’s RP-7 que consis-
te em uma plataforma robótica que inclui uma 
estação de controle remota; um joy-stick pode 
manobrar o robô e o operador pode ter acesso  
remoto de visão do paciente, sinais vitais, parâme-
tros ventilatórios e dos exames laboratoriais e de 
imagem. Os dados são centralizados em uma sala 
com múltiplas telas amplas e computadores para 
que os expectadores possam observar, interpretar 
e discutir a conduta de cada paciente9,11.
 
 Telemedicina como Ferramenta de 
Ensino da Cirurgia
 Para o cirurgião em treinamento é funda-
mental ter acesso ao maior número possível de 
procedimentos cirúrgicos, inicialmente como es-
pectador, observando atentamente cada um dos 
tempos na cirurgia, às técnicas e táticas de diferen-
tes cirurgiões mais experientes para que venha a 
adquirir um sólido “déjà vu” de cada procedimen-
to. Em sequência, deverá iniciar o desenvolvimen-
to das suas próprias habilidades, sempre com a 
orientação do seu tutor, que dará suas opiniões e 
orientação diante de cada manobra, corrigindo e 
advertindo quando necessário. O processo de en-
sino e aprendizado em cirurgia se baseia em uma 
lenta curva de aprendizado onde são desenvolvi-
das habilidades manuais por treinamento e ob-
servação com a supervisão de um cirurgião mais 
experiente como tutor ou professor5,12.
 As aplicações da telemedicina para o en-
sino médico são bem diversificadas, assim como 
para o ensino e treinamento de cirurgia. A vi-
deoconferência foi usada pela primeira vez para 
difundir um procedimento cirúrgico em 19623, 
desde então essa ferramenta vem sendo usada 
por cirurgiões para a discussão em tempo real de 
procedimentos cirúrgicos, como também para te-
lemonitoramento e teleconsultas desde a sala de 
cirurgia4. 
 O uso de robô observador foi uma mu-
dança de paradigma para o ensino da cirurgia 
aberta, onde câmeras de vídeo são usadas para a 
transmissão de imagens a observadores em outros 
locais. O médico que opera o robô remotamente 
pode controlar a câmera (foco, zoom, entre ou-
tros ajustes) conseguindo assim o melhor ângulo 
para o procedimento.
 Em muitos procedimentos cirúrgicos 
abertos (como em cirurgias abdominais, do tórax, 
urológicos e ginecológicos) pode haver dificul-
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dades para os expectadores visualizarem deter-
minadas manobras devido a limitação do campo 
cirúrgico. A introdução de técnicas de vídeo ci-
rurgia como a laparoscopia, a toracoscopia e tam-
bém em outras especialidades como a urologia e 
otorrinolaringologia, modificou por completo o 
ensino da cirurgia, principalmente por permitir o 
compartilhamento das imagens entre os especta-
dores (cirurgiões, tutores e residentes) em tempo 
real. A possibilidade de conectar as câmeras de 
vídeo às redes de telemedicina trouxe um ganho 
significativo ao ensino médico. Diferentes centros 
universitários, hospitais e clínicas podem observar 
as imagens da sala de cirurgia através dessa tecno-
logia, possibilitando que estudantes e residentes 
observem os procedimentos em uma sala de aula 
remota.  Estudos mostraram que os estudantes se 
sentem mais confortáveis para fazer perguntas, 
ouvir a experiência do cirurgião e da equipe atra-
vés desse sistema. Por outro lado, a equipe cirúr-
gica pode receber sugestões de outros cirurgiões 
que estejam participando da videoconferência. 
Outra vantagem é o número reduzido de pessoas 
na sala de cirurgia, resultando em menor ruído e 
distração para a equipe cirúrgica11. 
 O suporte remoto interativo pode ajudar a 
equipe de saúde a aumentar o manejo dos pacien-
tes como também aumentar as atividades diárias 
de ensino no cuidado dos pacientes e no ensino 
da cirurgia. 
 Atualmente, a maioria dos procedimentos 
endoscópicos como endoscopia digestiva, bron-
coscopia, mediastinoscopia, laringoscopia entre 
outros contam com dispositivos mais modernos 
com fibra ótica, que podem ser conectados aos 
aparelhos de vídeo com câmeras de alta resolu-
ção (Full HD). Esses aparelhos podem facilmen-
te compartilhar as imagens com as redes de tele-
medicina trazendo a possibilidade do ensino de 
técnicas de diagnóstico e tratamento videoen-
doscópicas para treinamento e aperfeiçoamentos 
de profissionais que estão distantes dos grandes 
centros urbanos; permitindo a esses profissionais 
estarem em contato sobre novos procedimentos e 
condutas para diagnóstico e tratamento utilizando 
essas técnicas, assim como atualizarem seus co-
nhecimentos e prática médica diária. 
 
 DISCUSSÃO
 A constante evolução da medicina torna o 
acesso à informação de forma eficiente uma ne-

cessidade. O rápido desenvolvimento tecnológico 
dos últimos anos contribuiu sobremaneira para 
que mais profissionais tenham acesso rápido a in-
formação. A organização sistematizada das novas 
pesquisas médicas em redes médicas mundiais na 
internet possibilitou a divulgação do conhecimen-
to e de inovações sempre baseadas na evidência 
científica quase em tempo real. A telemedicina 
tem contribuído igualmente para esse desenvolvi-
mento, possibilitando a comunicação entre seus 
participantes onde a troca de experiências, de ima-
gens detalhadas das cirurgias e de procedimentos 
diagnósticos e endoscópicos são transmitidas por 
vídeo, podendo ser compartilhadas em videocon-
ferências na forma de “Tele Grand Rouns”, onde os 
participantes de diferentes regiões do globo po-
dem compartilhar suas experiências, transforman-
do as redes de telemedicina em uma grande sala 
de aula para o ensino da cirurgia e da aborgagem 
no cuidado do trauma e do paciente crítico. Esse 
fato possibilitou a oportunidade para ampliar a 
colaboração entre instituições formando, assim, 
uma rede de peritos médicos em diferentes áreas 
com forte senso de coleguismo. As novas técni-
cas e procedimentos cirurgicos, com ênfase nos 
protocolos de tratamento do trauma e a medici-
na baseada em evidência, utilizam a telemedicina 
para difundir o novo conhecimento, com resulta-
dos benéfios para os residentes, profissionais em 
aperfeiçoamento e médicos distantes dos grandes 
centros. 
 Marttos e cols demonstraram a utilização 
de um sistema robótico de telepresença na sala de 
cirurgia. Os parcipantes consideraram o sistema 
compacto e fácil de manusear, o que tornou o uso 
rapidamente aceitável para o grupo que se encon-
trava na sala de cirurgia. A avaliação sobre o sis-
tema de audio e vídeo foi altamente positiva. As 
ocasiões onde a equipe remota teve dificuldade na 
visualização do procedimento devido a presença 
da equipe cirúrgica em volta do paciente foi rá-
pidamente solucionada com o reposicionamento 
do sistema aos pés ou à cabeça da mesa cirúrgi-
ca sem nenhuma interferência. Em uma cirurgia 
ou procedimento diagnóstico videoassistido, a 
visualização do campo cirúrgico seria igual para 
todos os participantes, eliminando problemas de 
visualização. Ambas as equipes, local e remota, 
consideraram que a habilidade de comunicação e 
o nível de conforto no uso do sistema durante o 
procedimento foram positivos. Além disso, o uso 
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da telemedicina foi considerado mais benéfico 
do que os telefones tradicionais para propósitos 
de consulta. O robô utilizado no estudo possuiu 
qualidade de vídeo suficiente para permitir re-
motamente aos médicos observar claramente as 
feridas e órgãos e identificar a severidade das le-
sões. O principal propósito do estudo foi testar a 
nova tecnologia, a capacidade do sistema como 
também a sua aceitação pelos participantes, cujo 
resultado foi positivo10.

 CONCLUSÃO
 O desenvolvimento das tecnologias atual-
mente disponíveis contribuiu sobremaneira para 

o uso das redes de telemedicina com diferentes 
objetivos e aplicações, principalmente nas áreas 
do ensino médico à distância e, sobretudo, no en-
sino da cirurgia convencional ou vídeo assistida.
 A criação de novas redes internacionais 
de telemedicina, conectando-se com as atuais e 
integrando diferentes centros de ensino da cirur-
gia em todas as partes do globo, podem trazer 
grande benefício para o ensino médico dos no-
vos profissionais, assim como promover a atua-
lização constante de todos aqueles que dela par-
ticipem, contribuindo para a melhor formação 
médica e a excelência no cuidado e tratamento 
dos pacientes.
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Conduta no Paciente com Cãibra

Hermes Luis Onate Rosado1, Oscar Fernando Narvaez Gómez1, Max 
Kopti Fakoury2, Wilfrido José Padilla Arenilla3, Emil Gonzalez Montiel3, 
Mario Barreto Corrêa Lima4

RESUMO
Introdução: A cãibra muscular é uma contração involuntária, repetida, 
repentina e dolorosa do músculo esquelético, gerando endurecimento visível e 
palpável do mesmo. A prevalência em homens é de 40% e em mulheres de 56%. 
As causas são múltiplas como as congênitas, endocrinológicas, hidroeletroliticas, 
vasculares, tóxicas e farmacológicas. O diagnóstico de cãibra é clinico, devido 
á sintomatologia do paciente que normalmente relata contratura dolorosa 
e encurtamento muscular. Os estudos diagnósticos a realizar dependem da 
etiologia (Eletrólitos, Biopsia muscular, Eletromiografia). O tratamento pode 
ser não farmacológico e farmacológico. As medidas farmacológicas são o uso 
de complexo B, Diltiazem, Gabapentina e Naftidrofuryl. Objetivos: Fazer 
uma revisão da literatura sobre a conduta no paciente com cãibras musculares. 
Conclusão: A cãibra muscular é um sintoma muito frequente na prática clínica 
que esta associado a múltiplas patologias ou fenômenos fisiológicos. O aumento 
na sua frequência e intensidade pode afetar as atividades da vida diária.  O 
reconhecimento precoce desta manifestação ajuda a oferecer um tratamento 
adequado. Atualmente não existe um consenso universal para o tratamento da 
cãibra, os autores relatam o beneficio de alguns medicamentos em diversos 
estudos. O maior beneficio quanto a  incidência da cãibra radica nas medidas 
não farmacológicas (alongamento da fibra muscular, hidratação e termoterapia)
Palavras-chave: cãibra muscular, complexo B, neurônio motor, dor. 

The Conduct on the Patient with Muscle Cramps

ABSTRACT
Introduction: MMuscle cramp is an involuntary contraction, repeated, sudden 
and painful of  the skeletal muscle, generating visible and palpable hardening 
of  the same. The prevalence in men is 40% and 56% in women. The causes 
are multiple such as congenital, endocrine, hidroeletrolitical, vascular, toxic 
and pharmacological. The diagnosis is clinical. The patient usually reports 
powerful  shortening contraction of  the muscle. The diagnostic studies 
includes electrolytes, electromyography and muscle biopsy.. The treatment can 
be pharmacological and non-pharmacological. Among the drugs used are  B 
complex vitamins, Diltiazem, Gabapentin and Naftidrofuryl. Objectives: To 
review the literature on  patients with muscle cramps. Conclusion: Muscle 
cramp is a very common symptom in clinical practice that is associated with 
multiple diseases or physiological phenomena. The increase in frequency and 
intensity can affect activities of  daily lives. Early recognition of  this event helps 
provide appropriate treatment. Currently there is no universal consensus for 
the treatment of  cramp, the authors report the benefit of  some medicines in 
several studies. The greatest benefit is rooted in non-pharmacological measures 
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(elongation of  the muscle fiber, hydratation and thermotherapy)
Keywords: muscle cramp, B complex, motor neuron pain.
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 Conceito
 A cãibra muscular é uma contração invo-
luntária, isolada, repetida, repentina, localizada e 
dolorosa do músculo esquelético, gerando endu-
recimento visível e palpável do mesmo. A con-
tração atinge um feixe muscular comprometendo 
uns grupos musculares ou um músculo isolado. A 
cãibra pode ter duração de segundos até minutos.  
 A contração pode desaparecer espontane-
amente com exercícios de alongamento passivo e 
em alguns casos deve-se tratar a causa principal.
 Sua origem está na ativação de alguns gru-
pos de neurônios situados no corno anterior da 
medula que causam contração de unidades mo-
toras.  Normalmente se acompanha de fraqueza 
muscular e sua origem pode estar no neurônio 
motor inferior.

 Epidemiologia 
 Estudos transversais, comparativos de ca-
sos controle mostraram uma incidência de 70% 
em idosos, afetando principalmente os membros 
inferiores. A prevalência em homens e mulheres é 
de 40% e 56% respectivamente. 
 40% sofrem mais de três episódios sema-
nais e 6% tem cãibra diária com duração media de 
9 minutos. A prática de exercício físico aumenta 
a probabilidade de apresentar cãibra já que está 
relacionado com o esforço muscular. 

 Fisiopatologia 
 A cãibra muscular pode ter origem central 

ou periférica.

 Central
 Recentes estudos neurofisiológicos da 
medula mostram associação de cãibra e hiperex-
citabilidade neuronal, com o inicio do impulso no 
corno anterior da medula. Este impulso está con-
dicionado pelas mudanças a nível pré-sináptico 
estimulando simultaneamente fibras musculares 
(unidades motoras). Alguns autores descrevem 
diversas alterações ao nível da medula espinhal re-
sultando em cãibra. Uma vez estimuladas, as uni-
dades motoras, geram descargas que dão origem à 
contração muscular.

 Periférico
 Lambert descreve que uma cãibra pode ser 
induzida pela estimulação repetitiva de um nervo 
periférico, verificando em seus estudos a impos-
sibilidade da ocorrência de contrações a partir do 
nervo anestesiado.
 As descargas espontâneas das unidades 
motoras são formadas pela excitação anormal dos 
ramos terminais dos axônios motores geradas por 
alterações hidroeletrolíticas (desidratação, hemo-
diálise).
 A flacidez muscular também pode pre-
dispor a contrações musculares súbitas devido ao 
tono muscular inadequado já que não pode limitar 
ditas contrações.

Congênitas Doença de McArdle, síndrome familiar de cãibras musculares.
Endocrinológicas Doença tiroide, diabetes melito, doença de Addison, gota.
Hidroeletrolíticas Hipocalcemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipopotasemia. 

Hiperpotasemia
Vasculares Doença vascular periférica, insuficiência venosa crônica.
Toxicas Intoxicação por chumbo ou por estricnina
Farmacológicas Bloqueadores de canais de cálcio (nifedipino), diuréticos, fenotiazinas, 

fibratos, moduladores seletivos dos receptores estrogênicos (raloxife-
no), salbutamol, terbutalina, penicilamina, acido nicotínico, síndrome 
de abstinência a opiaceos.

Outras Artrite reumatoide, fibromialgia, cirrose hepática, alcoolismo crônico, 
sarcoidose, neoplasias, tétano, doenças hematológicas, uremia.

Quadro 1. Causas de cãibras musculares
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 Clínica
 Apresentaremos as características mais 
importantes para cada tipo de cãibra.
 1. Cãibra ordinária 
 2. Doença do neurônio motor inferior 
 3. Cãibras pelo calor 
 4. Cãibras por hemodiálise 
 5. Distúrbio eletrolítico
 6. Cãibras induzidas por medicação 

 1. Cãibra ordinário (CO)
 Ele pode compreender até 95% de todas 
as cãibras de acordo com alguns estudos (13) sen-
do assim a mais comum. Pode apresentar-se  em 
repouso ou pós-exercício. Sua manifestação nor-
malmente é noturna e principalmente afetando os 
músculos das pernas, assimetricamente e acome-
tendo os pequenos músculos do pé, a cãibra or-
dinária atinge pessoas saudáveis (nadadores) com 
mais frequência em idosos e no ultimo período da 
gravidez.
 
 2. Cãibras e doença de moto neurônio 
inferior 
 Está relacionada com a esclerose lateral 
amiotrófica, poliomielite recuperada, compres-
são de raiz do nervo, polineuropatia com dano do 
neurônio motor ou pelas lesões do nervo perifé-
rico. A fraqueza e atrofia muscular são sinais da 
desnervação.

 3. Cãibras da hemodiálise (CH)
 Na hemodiálise é comum sua apresenta-
ção, com múltiplas causas. Uma das principais é 
abandono da terapia por conta do paciente, ou au-
mento do tempo da terapia dialítica. Sua relação 
com os distúrbios eletrolíticos faz que sejam mais 
frequentes nestes pacientes.

 4. Cãibra por calor
 Desde 1878 o primeiro relato da cãibra 
por calor, intimamente relacionada com a ativida-
de laboral tais como: mineiros, bombeiros.
 Esta cãibra acontece com trabalho nas al-
tas temperaturas e o corpo encontra-se exposto 
a maior sudorese com perdas de líquidos e ele-
trólitos. A cãibra por calor pode ter uma duração 
de até 12 horas melhorando com o descanso ou 
baixando a temperatura com banho e hidratação 
oral.
Pela perda dos fluidos podem-se apresentar he-

moconcentrações, hiponatremia.  Levando a hipe-
ratividade da unidade motora.

 5. Cãibra por distúrbios eletrolíticos
 Diversas condições clinicas favorecem na 
apresentação da cãibra por distúrbios eletrolíticos, 
onde a depleção do sódio, potássio, cálcio e mag-
nésio favorecem as contrações dolorosas frequen-
tes.
 Exemplo: paciente com diarreia, vômito, 
uso de diuréticos. Como as causas mais prováveis.

 6. Cãibras induzida por drogas 
 Muitas drogas estão associadas na apre-
sentação de cãibra medicamentosa, entre as quais 
temos:
 Agonistas beta: se propõe a teoria de que 
os beta bloqueadores promovem uma estimulação 
dos receptores periféricos que causam tremor, o 
qual é um dos efeitos colaterais deles.
 Álcool: esta associado á deficiência da 
miofosforilação. Ela é revertida com a abstinên-
cia. Foi feito um estudo que demonstrou que o 
consumo de álcool pode causar cãibra generaliza-
da grave e durante a abstinência há hiperatividade 
da unidade motora, eletricamente registrável, sem 
apresentar sintoma algum.
 
 7. Causas menos frequentes de Cãi-
bras
 - Síndrome de Isaac (Neuromiotonia): 
apresenta-se com fraqueza. Cãibras  devidas à hi-
peratividade do nervo motor periférico.
 - Picada de “viúva negra”: suspeita-se 
pela historia de picada com grande envolvimento 
sistêmico (dor abdominal, dor da cabeça).
 - Hipertermia maligna:  descrevem-se 
cãibras que  melhoram  rapidamente.
 
 Diagnóstico 
 O diagnóstico de cãibra é clinico, devido 
á sintomatologia do paciente que normalmente 
relata contratura dolorosa e encurtamento muscu-
lar.
 Os exames que se devem solicitar nos pa-
cientes com cãibras são:
 
 - Eletrólitos: (Na+, K+, Ca+, Mg+)
 - Eletromiografia (EM): Ao inicio pode 
ser normal. Podem ocorrer fasciculações que nor-
malmente são mais altas que a contração muscu-
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lar.
 - Biopsia muscular: em alguns casos po-
de-se encontrar agregados tubulares no retículo 

sarcoplásmico, cujo significado é incerto, já que 
em outras doenças podem ocorrer acúmulos, sem 
que haja cãibra. 

Figura 1. Diagnóstico Diferencial de Cãibras Musculares

 Tratamento Não farmacológico
 • Alongamento dos músculos afetados 
três vezes ao dia pode reduzir a cãibra. 
 • No espasmo agudo o calor ajuda no rela-
xamento muscular, mas o gelo pode ser útil quan-
do a dor melhorou.
 • Mudar os treinos quando você está no 
limite de suas capacidades.
 • Adequada hidratação: ingestão de líqui-
dos durante o exercício com conteúdo de eletróli-
tos e minerais. 

 Tratamento Farmacológico
 Complexo B
 Derivados do complexo vitamínico B fo-
ram avaliados por Chang e cols. num estudo para 
ver a eficácia e segurança em idosos com cãibras 
de predomínio noturno; Foram tratados 14 pa-
cientes com complexo B durante três meses ob-
servando uma redução significativa de 86% na 
frequência, intensidade e duração de cãibras, o 
que sugere  que pode ser um tratamento alternati-
vo  relativamente seguro e eficaz.

 Sulfato de Magnésio
 Um estudo Classe II avaliou a eficácia do 
sulfato de magnésio (300 mg) frente ao placebo 
em 42 pacientes mostrando uma redução de 25% 
na frequência. 

 Quinina e derivados (hydroquinina)
 São eficazes na redução da frequência das 
cãibras musculares (Nível A), indicados nos casos 

de cãibras severas, incapacitantes. Seu uso na tera-
pia de rotina deve ser evitado  pelos efeitos cola-
terais.
 
 Diltiazem
 Um estudo cruzado, duplo-cego, Classe 
II, de 13 pacientes analisou os efeitos de 30 mg 
de diltiazem  em pacientes com 2 ou mais cãibras 
por semana. O estudo mostrou uma redução no 
número de cãibras ao longo do tempo em pacien-
tes tratados com diltiazem em comparação com o 
placebo, com nenhum efeito sobre a intensidade 
da cãibra. 

 Gabapentina
 Um Estudo prospectivo (Mueller e cols.) 
com pacientes diagnosticados com esclerose múl-
tipla e sintomas de cãibras nas extremidades infe-
riores que limitava sua atividade diária e o sono. 
Foi observada uma melhora estatisticamente sig-
nificativa no grupo de pacientes tratados com 
gabapentina e postulando-se que ela  é útil no 
tratamento de cãibras associadas com a esclerose 
múltipla.

 Naftidrofuryl:
 Um estudo Classe II feito com Naftidro-
furyl 300 mg duas vezes ao dia em pacientes mos-
trou eficácia na redução de cãibras. A medicação 
pode  melhorar a utilização de oxigênio e glicose 
na doença vascular periférica e promover prote-
ção do parênquima durante a anóxia cerebral.
 Outras terapias incluem: Vitamina E (Do-
ença renal crônica) e Verapamil, abordagem local, 
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com infiltração do ponto gatilho no músculo 
gastrocnêmico.  
 
 Conclusão
 A cãibra muscular é um sintoma muito 
frequente na prática clínica que esta associada 
a múltiplas patologias ou fenômenos fisiológi-
cos. O aumento na sua frequência e intensidade 
pode afetar as atividades da vida diária.  O reco-

nhecimento precoce desta manifestação ajuda a 
oferecer um tratamento adequado. Atualmente 
não existe um consenso universal para o trata-
mento da cãibra, os autores relatam o beneficio 
de alguns medicamentos em diversos estudos. 
O maior benefício do tratamento da  cãibra ra-
dica nas medidas não farmacológicas (alonga-
mento da fibra muscular, hidratação e termote-
rapia).
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Síndrome DRESS: Um Relato de Caso

Vanessa Vinderfeltes Padilha¹, William S. Chaves², Rosemar Stefenon³

RESUMO
Introdução: A síndrome de hipersensibilidade induzida por drogas (DRESS, 
na sigla em inglês) é um quadro agudo e grave causado por uma reação a 
fármacos com algumas peculiaridades. Diferentemente das outras dermatoses 
conseqüentes ao uso de fármacos, é caracterizado por um período de latência 
longo (2 - 8 semanas) entre a exposição ao fármaco e o início dos sintomas. Deve-
se suspeitar quando o paciente estiver recebendo tratamento farmacológico e 
apresentar erupção cutânea (morbiliforme ou difusa, confluente ou infiltrativa 
ou dermatite esfoliativa envolvendo mais de 90% da superfície corporal), febre 
(38 - 40°C), edema facial e aumento de linfonodos no mínimo após 2 semanas 
após iniciada a medicação.  As principais drogas envolvidas são: alopurinol, 
carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, sulfasalazina, vancomicina, minociclina, 
dapsona e sulfametoxazol. A base do tratamento é a retirada da droga causadora 
e medidas suporte. Quando há envolvimento severo, há consenso no uso de 
corticoide sistêmico. O presente relato de caso descreve um caso de DRESS 
conseqüente ao uso de carbamazepina, bem como terminologias, epidemiologia, 
etiologias, fatores de risco, patogênese, histopatologia, apresentação clínica, 
diagnóstico, diagnósticos diferenciais e tratamento referentes ao DRESS.
Palavras-chave: hipersensibilidade a drogas,  carbamazepina, eosinofilia, 
síndrome DRESS. 

DRESS: A Case Report

ABSTRACT
Introduction: The syndrome of  drug induced hypersensitivity (DRESS) is an 
acute and severe condition caused by a reaction to drugs with some peculiarities. 
Unlike other drugs related to use of  dermatosis is characterized by a long latency 
period (2 - 8 weeks) between drug exposure and onset of  symptoms. Should be 
suspected when the patient is receiving pharmacological treatment and a skin 
rash (morbilliform or diffuse, confluent or infiltrative or exfoliative dermatitis 
involving more than 90% of  body surface), fever (38-40 ° C), facial edema and 
increased lymph nodes after at least two weeks after the medication started. The 
main drugs involved are: allopurinol, carbamazepine, phenytoin, lamotrigine, 
sulfasalazine, vancomycin, minocycline, trimethoprim and dapsone. The basis 
of  treatment is the removal of  the offending drug and supportive measures. 
When there is severe involvement, it is consensus on the use of  systemic 
corticosteroids. This case report describes a case of  DRESS consequent to 
the use of  carbamazepine, as well as terminology, epidemiology, etiology, risk 
factors, pathogenesis, histopathology, clinical presentation, diagnosis, differential 
diagnosis and treatment related to DRESS.
Keywords: drug hypersensivity, carbamazepine, eosinophilia, DRESS syndrome.
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 INTRODUÇÃO
 A síndrome de hipersensibilidade induzi-
da pro drogas (DRESS, na sigla em inglês) é um 
quadro agudo e grave causado por uma reação a 
fármacos definida pela presença de febre, erupção 
na pele e sinais sistêmicos incluindo linfonodo-
megalia, disfunção do fígado, insuficiência renal, 
pulmonar ou cardíaca, juntamente com anormali-
dades hematológicas, principalmente hipereosino-
filia e linfocitose. Essas manifestações clínicas são 
similares a outras doenças como linfoma e mo-
nonucleose infecciosa, dessa forma esta síndro-
me pode apresentar difícil diagnóstico, com um 
amplo espectro de diagnósticos diferencias. Suas 
manifestações clínicas ocorrem tipicamente duas 
a oito semanas após o início da administração do 
fármaco e na maioria dos casos desaparecem com 
a suspensão do medicamento, sem sequelas. A 
taxa de mortalidade é de cerca de 10%, principal-
mente devido à insuficiência hepática. 

 Descrição do Caso
 Paciente masculino, 58 anos, pardo, 60 

kg, tabagista e etilista. Há dois meses iniciou tra-
tamento com carbamazepina devido episódio 
de convulsão, sem saber informar causa. Nega 
uso de outras medicações e outras patologias. 
Há 30 dias iniciou com lesões cutâneas difusas 
eritematosas, pruriginosas e esfoliativas que ini-
ciaram na face e progrediram para 90% da área 
corporal.
 Ao exame: BEG, aparelhos cardiovascu-
lar, respiratório e abdominal sem particularida-
des. Presença de ectrópio bilateral e exantema 
difuso infiltrado, edema simétrico de face.
 Exames laboratoriais foram realizados 
com os seguintes resultados:  Hemoglobina 
11,7 g/dl, hematócrito 34%; VCM 86,9fl; HCM 
29,9pg;  Leucócitos 17240; Eosinófilos 56,6%  
(975,84), presença de linfócitos atípicos. Soro-
logias para hepatite B e C, FAN, hemocultura, 
EQU, transaminases, fosfatase alcalina, gama-
-GT, US abdominal e RX tórax sem alterações.
 A biópsia cutânea evidenciou dermatite 
espongiótica com infiltrado eosinofílico na der-
me (Figuras 1 e 2).

Figura 1. Dermatite com focos de espongiose na 
epiderme. HE 100X

Figura 2. Histopatologia de lesão cutânea demons-
trando espongiose epidérmica e infiltrado eosinofíli-
co na derme. HE 400X

 Foi suspensa a carbamazepina e iniciado 
prednisona 60mg/dia com melhora importante 
do quadro em 7 dias. Paciente está em redução 
gradual do corticóide sem novas recidivas.

 DISCUSSÃO
 O termo DRESS (Drug reaction with 
eosinophilia and systemic symptoms) surgiu em 
1996 e caracteriza-se por uma reação de hipersen-
sibilidade induzida por drogas, a qual inclui rash, 
anormalidades hematológicas (eosinofilia e linfó-

citos atípicos), linfadenopatia e envolvimento de 
vísceras (fígado, rim e pulmão)1,2.
 DRESS é caracterizado por um período 
de latência longo (2 - 8 semanas) entre a exposição 
ao fármaco e o início dos sintomas. São frequen-
tes as recidivas mesmo após a suspensão do fár-
maco indutor dos sintomas. Há uma associação 
frequente com a reativação do herpes vírus huma-
no latente1,2.
 
 Terminologia: Denominações antigas 
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incluem: síndrome da hipersensibilidade ao an-
ticonvulsivante, pseudolinfoma droga-induzido, 
síndrome da dapsona e síndrome da fenitoína1.
 
 Epidemiologia: Incidência anual estima-
da em 0,9/100.000. Acomete mais adultos que 
crianças, sem predisposição por sexo. A incidência 
aumenta em pacientes expostos a carbamazepina, 
fenitoína e lamotrigina2.
 
 Etiologia e Fatores de Risco: Em 80% 
dos casos de alta probabilidade de DRESS con-
segue-se determinar a droga desencadeadora.  As 
principais drogas envolvidas são: alopurinol, car-
bamazepina, fenitoína, lamotrigina, sulfasalazina, 
vancomicina, minociclina, dapsona e sulfameto-
xazol2,3. 
 Estudos farmacogenéticos têm estabeleci-
do uma relação entre HLA e susceptibilidade ao 
DRESS.
 
 Patogênese: Provavelmente multifato-
rial, estando envolvido s fatores como: exposi-
ção à droga, predisposição genética, alterações 
nas vias metabólicas de detoxificação da droga, 
formação de linfócitos T sensibilizados à droga, 
hipogamaglobulinemia transitória e ativação de 
infecção viral latente do HHV tipo 6, HHV tipo 
7, citomegalovírus e vírus Epstein Barr4.
 Uma resposta imune droga-específica e 
reativação herpética são os fatores chaves.  Várias 
drogas associadas à DRESS são metabolizadas em 
intermediários oxidativos reativos que podem ser 
importantes na patogenia da reação medicamen-
tosa (teoria dos metabólitos tóxicos oxidativos). 
Tais intermediários acumulam-se e podem ligar-se 
a macromoléculas protéicas dos tecidos, determi-
nando necrose celular tóxica, apoptose ou desen-
cadear respostas imunes mediadas, tais como a 
síndrome da hipersensibilidade aos anticonvulsi-
vantes1, 2.
 Hipogamaglobulinemia e linfopenia B 
causadas pela droga podem ser responsáveis pela 
reativação viral. A ativação viral sequencial pode 
ser responsável pelo acometimento multivisceral 
que ocorre na DRESS, mesmo após a retirada da 
droga.

 Histopatologia: infiltrado linfocítico na 
derme superficial, predominantemente perivas-
cular, com edema e eosinófilos dermais. Even-

tualmente, o infiltrado linfocítico contém células 
atípicas e levanta a suspeita de linfoma cutâneo5 
(Figura 2).
 Apresentação Clínica: Entre duas e seis 
semanas após o início do fármaco, surge exante-
ma morbiliforme difuso e eritema infiltrativo com 
acentuação folicular. Face, tronco superior e ex-
tremidades são as partes inicialmente acometidas.  
O edema facial é simétrico, persistente e eritema-
toso. Inflamação e dor em mucosa está presente 
em metade dos casos e normalmente é localizado 
(geralmente boca e faringe) e não evolui para ero-
são. A extensão cutânea da doença é marcador de 
gravidade4.
 Os sintomas sistêmicos são febre (38 a 
40°), mal estar, linfadenopatia e sintomas associa-
dos a envolvimento visceral.
 As anormalidades laboratoriais incluem 
leucocitose com eosinofilia superior a 700 em 50-
90% dos casos, linfócitos atípicos em 30-70% dos 
casos, aumento do ALT acima de 80% dos casos 
e infecção por HHV6 em 40-60% dos pacientes2,6;
 Em 90% dos casos há acometimento de 
ao menos um órgão interno, sendo o fígado o 
mais comum.  Alesão hepática é assintomática 
na maioria dos casos, sendo detectada por provas 
de função hepática.  Hepatite severa é a principal 
causa de mortalidade nos pacientes com DRESS. 
O envolvimento renal é caracterizado por nefrite 
intersticial aguda, principalmente nas induzidas 
por alopurinol. Pode haver também pneumonia 
intersticial, miocardite, encefalite, meningite, diar-
reia, miosite, polineurite, entre outros sintomas1,2.

 Curso Clínico: A recuperação decorre 
em 6 a 9 semanas.
 
 Diagnóstico: Suspeitar quando o pacien-
te estiver recebendo tratamento farmacológico e 
apresentar erupção cutânea (morbiliforme ou di-
fusa, confluente ou infiltrativa ou dermatite esfo-
liativa envolvendo mais de 90% da superfície cor-
poral), febre (38 - 40°C), edema facial e aumento 
de linfonodos. 
 No intuito de facilitar o diagnóstico, a 
European Registry of  Severe Cutaneous Adver-
se Reaction (RegiSCAR) formulou critérios com 
pontuação específicas para orientar o diagnóstico 
(tabela 1). Conforme o score, o paciente do caso 
clínico enquadra-se no caso definido de DRESS 
(6 pontos).
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 Diagnóstico Diferencial: Síndrome de 
Stevens-Johnson (acometimento de no mínimo 
duas mucosas e severo; linfopenia e leucopenia. 
Em caso de lesão renal, está será pré-renal e surge 
entre 4 a 28 dias após o início da droga), necló-
liseepidermóide tóxica, pustulose exantemática 
aguda generalizada (cujas lesões surgem antes de 
72 horas da administração da droga, caracteriza-se 
por centenas a milhares de pústulas; laboratorial-
mente há leucocitose com neutrofilia), síndromes 
de hipereosinofilia (eosinófilos acima de 1500 
com acometimento de múltiplos órgãos), linfoma 
imunoblástico de céluas T, síndrome Sézary, LES 
agudo.
 
 Tratamento: Retirada da droga causa-
dora e medidas suporte. Em pacientes sem en-

volvimento grave, o tratamento pode ser apenas 
sintomático. Quando há envolvimento severo, há 
consenso no uso de corticoide sistêmico (0,5 - 
2mg/Kg/dia). Não há consenso no uso de antivi-
rais. Mortalidade de 5-10%, independente do uso 
de corticoide. 

 CONCLUSÃO
 É necessário estar atento para a hipóte-
se de DRESS, ter conhecimento de seu espectro 
sintomatológico, assim como o seu tratamento 
adequado. O tratamento é simples, barato e efi-
caz quando adequadamente instituído. O não re-
conhecimento da síndrome e a não suspensão da 
droga causadora pode levar o paciente a apresen-
tar um quadro sistêmico grave com possibilidade 
de êxito letal.
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Nefrectomia Parcial Laparoscópica. 
Técnica e Resultados dos 60 Casos Iniciais

Paula Pereira Henriques1, Mauricio Rubinstein2

RESUMO
Objetivo: Discorrer sobre a técnica cirúrgica utilizada na nefrectomia parcial 
laparoscópica (NPL) em um hospital universitário e avaliar os resultados 
cirúrgicos peri e pós-operatórios. Método: Foram avaliados 60 casos de 
nefrectomia parcial laparoscópica realizados pelo mesmo cirurgião no serviço 
de urologia do Hospital Universitário Gaffrée Guinle. Os principais dados 
analisados foram idade, sexo, localização e tamanho do tumor, função renal 
(Creatinina), tempo de isquemia, tempo total da cirurgia, perda sanguinea 
estimada, complicações e resultados oncológicos. Resultados: O procedimento 
foi realizado com sucesso em todos os casos.  Houve necessidade de conversão 
para técnica aberta em 01 caso e reintervenção precoce em 2 casos. O tempo 
cirúrgico médio foi de 196 minutos (variando de 120 a 315 min.) e o tempo de 
isquemia de 30 minutos (variando de 0 a 66 min.). Perda sanguínea estimada 
media de 161mL (15 - 900 mL). O tipo tumoral mais comum foi Carcinoma 
de células claras (89% dos casos), apresentando também como tipo histológico 
oncocitoma (5%), tumor de células justaglomerulares (4%) e angiomiolipoma 
(2%). Houve presença de margem positiva em 02 casos. Conclusões: Para 
tumores renais menores de 4-7 cm a Nefrectomia parcial laparoscópica é 
uma opção de tratamento. A NPL, em mãos experientes, oferece resultados 
cirúrgicos, funcionais e oncológicos comparáveis à nefrectomia parcial aberta, 
mesmo para tumores renais complexos.
Palavras-chave: neoplasias renais, nefrectomia, laparoscopia. 

Laparoscopic Partial Nephrectomy. Technical and 60 Cases Initial 
Results

ABSTRACT
Objective: To discuss the surgical technique used for laparoscopic partial 
nephrectomy (LPN) in a university hospital and evaluate perioperative and 
postoperative surgical results. Methods: Sixty cases of  laparoscopic partial 
nephrectomy performed by the same surgeon in the Department of  Urology of  
the Gaffrée Guinle University Hospital were evaluated. The main data analyzed 
were age, sex, location and size of  the tumor, renal function (creatinine), ischemia 
time, total time of  surgery, estimated blood loss, complications, and oncological 
results. Results: The procedure was successful in all cases. There was a need from 
conversion to the open technique in 1 case and early reintervention in 2 cases. 
The mean operating time was 196 min (ranging from 120 to 315 min), and mean 
ischemia time was 30 min (ranging from 0 to 66 min). The average estimated 
blood loss was 161 mL (15-900 mL). The most common tumor type was clear 
cell carcinoma (89% of  cases), but there were also other histological types such as 
oncocytoma (5%), juxtaglomerular cell tumor (4%), and angiomyolipoma (2%). 
Positive margin was present in 2 cases. Conclusions: For renal tumors smaller 
than 4-7 cm laparoscopic partial nephrectomy is a treatment option. LPN, 
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in experienced hands, offers comparable surgical, functional, and oncological 
results to open partial nephrectomy, even for complex renal tumors.
Keywords: kidney neoplasms, nephrectomy, laparoscopic.
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 INTRODUÇÃO
 São estimados nos Estados Unidos 64.770 
novos casos de tumor de rim em 2012, com 13.570 
mortes pelo câncer1. O carcinoma de células re-
nais (CCR) é responsável por aproximadamente 
85% dos cânceres do rim, enquanto a maioria do 
restante (12%) é composta de câncer do trato uro-
telial2. 
 A ressecção cirúrgica é o tratamento pa-
drão ouro3, mas a nefrectomia parcial aberta é as-
sociada à considerável morbidade, principalmente 
relacionada à magnitude da cirurgia e a incisão4. 
Como alternativa aos procedimentos abertos tra-
dicionais a nefrectomia parcial laparoscópica vem 
ganhando cada vez mais espaço no meio urológi-
co. A nefrectomia laparoscópica foi apresentada 
há mais de uma década, mas inicialmente apre-
sentava um longo tempo de isquemia renal que 
superava as complicações operatórias da cirurgia 
aberta5. A cirurgia laparoscópica evoluiu e novas 
tecnologias surgiram tornando o procedimento 
mais seguro, aumentando sua popularidade no 
meio urológico e ampliando suas indicações. 
Atualmente a NPL é indicada para o tratamento 
de carcinoma de células renais estádio T1a (menor 
4 cm) e pode estar indicada em tumores renais T1b 
(4 - 7 cm) com localização favorável3.  A ressecção 
parcial é a técnica mais freqüentemente utilizada 
para nefrectomia parcial eletiva, pois muitas vezes 
pode haver a incerteza do diagnóstico etiológico, 
pela possibilidade de tumor benigno, cisto renal 
complexo e angiomiolipoma3. 
 Esforços consideráveis vêm sendo feito 
para melhorar alguns aspectos técnicos e permitir 
o uso da NPL para tumores complexos, tumores 
próximos ao hilo, tumores centrais e tumores em 
rim único6,7,8. Vários estudos comparativos de-
monstraram que a técnica laparoscópica tem re-
sultados cirúrgicos, funcionais e oncológicos simi-
lares à nefrectomia parcial aberta9,10,11.
 O objetivo desse trabalho é discorrer so-
bre a técnica utilizada na nefrectomia parcial la-
paroscópica no nosso serviço. O artigo vai ava-
liar os resultados cirúrgicos obtidos, bem como 
as complicações dos procedimentos realizados e 
comparar com a literatura existente. 

 MÉTODO
 Foram avaliados 60 casos de nefrectomia 
parcial laparoscópica para tratamento de tumores 
renais realizados pelo mesmo cirurgião no Hospi-

tal Universitário Gaffrée e Guinle. Os dados fo-
ram analisados de maneira retrospectiva de casos 
realizados desde 2005. Os dados foram revisados 
através do prontuário médico contendo descrição 
cirúrgica e acompanhamento clínico e inseridos 
em uma tabela de Excel, atualizada em cada con-
sulta. Foi obtido consentimento informado de 
cada paciente previamente à cirurgia. 
 Para avaliação pré-operatória, todos os 
pacientes foram submetidos à tomografia com-
putadorizada, para analise do tamanho, tipo e lo-
calização exata do tumor, dosagem da Creatinina 
sérica e avaliação do estado geral pela classificação 
ASA. 
 No peri-operatório foi analisado o tempo 
de cirurgia, tempo de isquemia renal, perda 
sanguínea estimada, necessidade de conversão 
para técnica aberta ou para nefrectomia radical. As 
complicações foram divididas em intra-operatórias 
e pós-operatórias12. As complicações intra-
operatórias incluem lesões a órgãos adjacentes, 
grandes vasos, ureter ou pleura e conversão 
por lesão visceral ou hemorragia. Foi referida 
qualquer complicação pós-operatória ocorrida até 
1 mês após a cirurgia e complicações urológicas e 
morte ocorridas até 3 meses. Complicações pós-
operatórias foram classificadas em urológicas e 
não urológicas.
 A peça cirúrgica foi encaminhada para o 
laboratório de histopatologia para analise do re-
sultado oncológico imediato com especificação 
do tipo tumoral, tamanho do tumor e comprome-
timento de margem. Para avaliação dos resultados 
tardios os pacientes foram acompanhados ambu-
latorialmente e submetidos a exames periódicos.  

 Técnica Cirúrgica 
 O paciente é posicionado em decúbito la-
teral a 45º, contralateral ao rim doente. A via de 
acesso realizada em todos os procedimentos foi 
transperitoneal.  
 O primeiro trocater é posicionado no 
ponto médio de uma linha traçada entre a cicatriz 
umbilical e a crista ilíaca anterior, na altura do um-
bigo. Realizado o pneumoperitôneo, mantemos 
uma pressão de 15 mmHg durante todo o proce-
dimento. Os demais trocateres são introduzidos 
sob visão direta e são utilizados 4 ou 5 trocateres 
dependendo do lado a ser abordado.
 É identificado o ureter e veia gonadal e 
afastado lateralmente para manter a sustentação 
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renal inferior. A manipulação renal inicia-se pela 
dissecção e individualização do hilo renal em blo-
co, com especial atenção a vasos acessórios e veias 
lombares. A fáscia de Gerota é aberta e é locali-
zado o tumor. Antes do clampeamento do hilo 
renal é administrado manitol a 20% para otimizar 
a perfusão e preservar a função renal.
 O pedículo renal é clampeado e é iniciada 
a exerese do tumor renal com margem cirúrgica 
de cerca de 5 mm. Se for necessário para manter 
margem adequada o sistema coletor é aberto e ex-
cisado. Realiza-se sutura continua do sistema co-
letor com interposição de clips Hem-O-Lok para 
manter a tensão da linha de sutura no exterior da 
cápsula renal. Quando necessário aplica-se mate-
rial hemostático (Surgicel) e/ou cola biológica no 
parênquima renal aberto. Procede a sutura do pa-
rênquima com pontos contínuos. O clampeamen-
to do pedículo é liberado e revisado a hemostasia 
e revascularização renal.

 O tumor é colocado em um saco imper-
meável e é retirado da cavidade abdominal pelo 
portal inferior, intacto para avaliação anatomopa-
tológica. 

 RESULTADOS
 Foram avaliadas 60 nefrectomias parciais 
videolaparoscópicas realizadas entre os anos de 
2004 e 2011 por um mesmo cirurgião. Foram 
submetidos ao procedimento 35 homens e 25 
mulheres com media de idade de 47,5 anos (va-
riando entre 25 e 75 anos). A classificação do es-
tado geral dos pacientes foi avaliada pelo critério 
ASA, sendo que 17 pacientes (28%) eram ASA 
1 e quarenta e três (72%) ASA 2.  A Creatinina 
sérica prévia teve media de 0.92 mg/dl e no acom-
panhamento pós-operatório media de 1,2 mg/dl. 
Não ocorreu nenhum caso de insuficiência renal 
aguda. As variáveis estudadas são apresentadas na 
tabela 1.

Tabela 1. Variáveis estudadas

Caracteristicas Valor
Média
   Idade, anos 47,5
   Tamanho do tumor, cm        2,84
Gênero % (N)
      Masculino 59 (35)
      Feminino 41 (25)
Rim operado % (N)
       Direito 60 (36)
       Esquerdo 40 (24)
Rim único
Localização do tumor % (N)
      Anterior 78 (47)
      Posterior 20 (12)
      Anteroposterior   2 (1)
Polo % (N)
      Superior 25 (15)
      Médio 48 (29)
      Inferior 27 (16)

 Todos os procedimentos foram realizados 
com acesso transperitoneal. O tempo cirúrgico 
médio foi de 196 minutos (variando de 120 a 315 
min.). O tempo de isquemia médio foi de 30 mi-
nutos, variando de 0 a 66 minutos, e em dois ca-
sos não foi realizado isquemia. A perda sanguínea 
media estimada foi de 161 mL (variando de 15 a 

900 mL), com necessidade de transfusão de con-
centrado de hemácias no intra-operatório em três 
casos (5%). Houve necessidade de conversão para 
técnica aberta em um caso devido à presença de 2 
lesões em rim único. A via utilizada para retirada 
da peça cirúrgica foi a incisão do portal inferior.
 Como complicações pós-operatórias tive-
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mos um caso de fistula urinária com necessidade 
de reintervenção cirúrgica no 3º dia de pós-opera-
tório e 1 caso de sangramento agudo no oitavo dia 

de pós-operatório com realização de nefrectomia 
total e posterior óbito do paciente. As principais 
complicações são apresentadas na tabela 2.

Tabela 2. Complicações

Complicações N (%)
Intra operatória
   Sangramento 1 (2%)
   Transfusão 3 (5%)
   Lesão de orgão adjacente 0
Pós operatória
   Sangramento tardio 1 (2%)
   Fistula 1 (2%)
   Infecção 0
   Insuficiência renal aguda 0
   Óbito 1 (2%)

 O tipo histológico mais comum foi o Car-
cinoma de células claras, encontrado em 89% dos 
casos. Os demais tipos histológicos foram o on-
cocitoma (5%), tumor justaglomerular (4%) e an-
giomiolipoma (2%). Houve margem positiva em 2 
casos de tumores de células claras e 1 desses casos 
foi submetido à nefrectomia total 10 meses após 
a NPL. O outro caso está em acompanhamento 
com TC abdome seriada sem qualquer alteração 
de imagem. 

 DISCUSSÃO  
 As vantagens da cirurgia laparoscópica 
são bastante evidentes e bem relatadas na literatu-
ra, e incluem menor desconforto pós-operatório, 
menor necessidade de analgesia e de permanência 
hospitalar, melhor resultado estético e recupera-
ção pós-operatória mais rápida, com retorno pre-
coce ás atividades diárias e ao trabalho. A NPL 
apresenta resultados oncológicos equivalentes à 
técnica aberta9,10,11.
 As publicações mais recentes relatam uma 
freqüência de recorrência local entre 0-1,7% e 
margens positivas entre 0,7 - 4% dos casos7,13,14. 
O significado da existência de margens positivas 
ainda continua incerto. Artigo de revisão publi-
cado recentemente13 demonstrou que a espessu-
ra do parênquima saudável em torno do tumor 
é irrelevante, desde que a remoção completa do 
tumor seja alcançada. Seguimento por período in-
termediário não evidenciou recorrência local ou a 
distancia, e que a vigilância ativa parece preferível 

à reintervenção cirúrgica. Comparando nossos 
resultados com a literatura verificamos que es-
tão de acordo com os parâmetros apresentados 
pelos principais centros (3,5%). Nos casos de 
margens positiva realizamos acompanhamento 
com TC e em 1 caso foi necessário reinterven-
ção com nefrectomia radical devido à recorrên-
cia local.
 Nas séries publicadas sobre NPL se 
observa uma porcentagem maior de lesões de 
caráter benigno (27,8%) quando comparados 
com a NP aberta, independente do tamanho do 
tumor ou qualquer outra variável7,9. Em nossa 
série, houve a presença de 11% de lesões benig-
nas.
 A NPL é uma técnica complexa e inclu-
sive em mãos experientes pode apresentar altas 
taxas de complicações. As principais complica-
ções são sangramento intra-operatório e fistula 
urinária. Gill et al em publicação de uma série 
de 800 NPL apresentou 2,1 - 6% de hemorragia 
pós-operatória e 1,7 - 3,4% de fistula urinária, 
sendo que em nenhum caso de fistula foi neces-
sário reintervenção7. As taxas de complicações 
apresentadas em nossa série são comparáveis à 
literatura existente. Ocorreu 1 caso de hemorra-
gia com necessidade de nefrectomia e evolução 
para óbito e 1 caso de fistula urinária tratado 
com reintervenção cirúrgica precoce. 
 Parte fundamental da intervenção cirúr-
gica é o clampeamento do pedículo renal para 
manter um controle hemostático adequado e 
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permitir um campo limpo para melhor visualiza-
ção das margens tumorais. O tempo de isquemia 
a quente é uma questão chave na preservação da 
função renal8. É aceito um tempo de isquemia 
entre 30 a 55 minutos, mas recentemente foi 
demonstrado que um tempo de isquemia maior 
que 20 minutos já apresenta deterioração pro-
gressiva da função renal8. Vários estudos apre-
sentam casos realizados sem clampeamento do 
pedículo15,16,17, técnica utilizada para pacientes 
selecionados, em centros terciários e por pro-
fissionais muito experientes em cirurgias lapa-
roscópicas. Foram realizados, em nossa série, 2 
casos sem clampeamento do pedículo, sendo os 
tumores pequenos e superficiais, apresentando 
bons resultados, com mínimo sangramento.  

 CONCLUSÕES 
 A nefrectomia parcial laparoscópica é 
uma opção de tratamento eficaz para pacientes 
selecionados, com resultados oncológicos seme-
lhantes à técnica aberta com baixa morbidade. 
Com o aprimoramento das técnicas cirúrgicas es-
tamos expandindo nossas indicações para incluir 
tumores maiores, profundos e próximos ao hilo e 
para realizar ressecção tumoral sem clampeamen-
to e isquemia renal.
 Para tumores renais menores de 4 - 7 cm 
a Nefrectomia parcial laparoscópica é uma op-
ção de tratamento. A NPL, em mãos experientes, 
oferece resultados cirúrgicos, funcionais e onco-
lógicos comparáveis à nefrectomia parcial aberta, 
mesmo para tumores renais complexos.
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