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Editorial
Mario Barreto Corrêa Lima1

O Problema da Assistência Médica

 A assistência à saúde, e a propriamente 
médica, em particular, tem se mostrado um grave 
problema em nosso país,cada dia que passa mais 
exacerbado,pela má gestão e por pseudo soluções 
propostas, em geral amadorísticas e bem longe 
da realidade e da exeqüibilidade. Já em 1993 
chamávamos a atenção para o sentimento de 
frustração dos médicos, de pacientes, de gestores, 
enfim de todos envolvidos no processo, face aos 
maus resultados obtidos (LIMA, MBC, Medicina 
Familiar: Base para um Sistema de Saúde no Brasil, 
Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 1993.)
 A semelhança de diversos países do 
mundo,a saúde dos nossos  cidadãos é relegada 
a um papel secundário, o que é lamentável. 
O preceito constitucional de que a saúde (e a 
educação) são um direito de todos, sendo dever 
do estado contribuir para que tal objetivo seja 
alcançado está muito longe de ser honrado. Aliás, 
antes mesmo da Constituição de 1988, havia 
sido feita uma tentativa de estender a atenção 
médica à maioria da população com a unificação 
da previdência social, ultimamente estendida 
às populações rurais. Passos evidentemente 
louváveis, mas sem conseqüências práticas 
minimamente aceitáveis. O financiamento das 
atividades do setor é insuficiente, a execução da 
maioria dos programas é ineficiente e a corrupção 
campeia de maneira rampante,  dilapidando os 
recursos já de si exíguos.
 Temos um Sistema Único de Saúde (SUS), 
excelente como concepção, mas que está muito 
longe da excelência em sua aplicação prática. 
Apenas alguns programas, como o de fornecimento 
de medicamentos, inclusive a pacientes HIV-
positivos e o de vacinação, funcionam a contento. 
Nosso sistema, se é que assim podemos chamá-lo, 
na realidade é pluralista. A alocação de recursos 
públicos para a saúde, diferentemente do que 
ocorre na Inglaterra, na Espanha, na Austrália e 
no Canadá, entre outros países, é menor do que a 
dos  privados.
 No que diz respeito a parcela do orçamento 
dos vários governos investida em saúde a média 
mundial é da ordem de 11,7%. A Suiça investe 

21%, a Holanda 20,6%, a Argentina 20,4%,os 
Estados Unidos 19,8%, a Colômbia 18,5%, o 
Brasil 8,7%, a Índia 8% e o Afeganistão 3,3%. 
Quanto ao gasto anual por habitante em saúde, 
em US$, a média mundial é de 716. Luxemburgo 
gasta 5,8 mil, a Noruega 4,8 mil, os Estados 
Unidos 3,9 mil, a Argentina 869, o Chile 607, o 
Brasil 477 e a Nigéria 51. Os números falam por 
si próprios. Todos os nossos índices deixam a 
desejar.
 Os jornais demonstram diariamente 
a inadequação do sistema, filas (com senhas 
distribuídas) para a marcação de simples consultas, 
longas esperas por procedimentos cirúrgicos, que 
chegam a demorar anos, estampando imagens 
degradantes, inumanas e inaceitáveis de pacientes 
em macas, ou mesmo no chão, em péssimas 
condições de higiene, a espera de vagas para 
internação, que dificilmente se materializam.
 O problema que sempre existiu, da 
disparidade do número de médicos entre as 
grandes cidades e regiões melhor aquinhoadas 
do país e as mais pobres não pode ser resolvido 
pela importação de médicos estrangeiros, não 
submetidos a provas de competência, privados 
do convívio das respectivas famílias, sem 
supervisão, e recebendo um percentual ínfimo 
daquilo que é pago em seu nome, a um Governo 
estrangeiro, ao arrepio da nossa própria legislação 
trabalhista, tal como é feito com o enganador 
programa, denominado “Mais Médicos”, onde os 
assim chamados “intercambistas” não dispõem 
de tutores, nem tampouco de supervisores, 
caso típico de propaganda enganosa. Nem o 
pode, como se tem recentemente acenado, pelo 
aumento do número de escolas médicas.
 Na realidade somos o segundo país do 
mundo em número de escolas de medicina, com 
242 “funcionantes” e com umas poucas dezenas já 
bem próximas da autorização de funcionamento. 
Só perdemos para a Índia (381) escolas,com mais 
de um bilhão e duzentos milhões de habitantes, 
contra os nossos 201 milhões. A propósito a China 
tem 150 escolas funcionantes e os Estados Unidos 
apenas 140. Temos um dos maiores números de 
escolas com relação à população, relativo a todos 
os demais países do mundo. Acresce ter o governo 
feito uma proposta esdrúxula, de autorizar a 
criação de escolas em cidades com mais de 70.000 
habitantes, onde houver hospitais e, vejam só, o 
gestor local da previdência disponibilizá-los para 



Cad Bras Med XXVII (4): 1-50, 2014

7

o ensino. Muitas cidades já se teriam candidatado. 
A proposta todavia não fala de onde viriam os 
professores, que estão em falta mesmo nas escolas 
públicas.
 Além do que, o fato de os médicos virem 
a formar-se em escolas pequenas, do interior, 
não significa em absoluto que lá permanecerão, 
particularmente com a quase obrigatoriedade, 
de momento, de terem que fazer residência. 
Fazendo-as no Rio ou em São Paulo, em grande 
número, lá permanecerão. É preciso, inclusive, 
rever a formação médica, particularmente 
a terminalidade do curso. Apesar da pletora 
de conhecimentos importantes adicionados 
nos últimos anos, em vista dos custos, e da 
necessidade de um bom número de profissionais 

atuantes é perfeitamente possível com currículos 
e execução bem planejados, ter um médico bem 
formado, ao cabo de seis anos de curso, capaz 
de executar adequadamente as tarefas básicas 
exigidas de um bom generalista. A valorização 
da atividade médica, através da criação da tantas 
vezes referida carreira de Estado, pode ser uma 
medida de grande importância na interiorização 
da medicina e no estímulo aos profissionais 
para que se dediquem com prazer à profissão, 
permitindo-lhes participarem de permanente 
aprendizado, de um sistema bem estruturado de 
educação continuada, que lhes dê tempo para o 
lazer, para a família, que diminua o burning out, 
caracterizando uma verdadeira humanização da 
medicina, de que estamos todos precisados.

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 e Fundador e Editor Chefe dos Cadernos Brasileiros de Medicina.
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Esclerose Sistêmica com Calcinose 
Subcutânea Multifocal Gigante: 
Relato de Caso

Hermes Luis Onate Rosado1, Oscar Fernando Narvaez Gómez1, Max 
Kopti Fakoury2, Wilfrido José Padilla Arenilla3, Isis Divianis Gonzalez 
Polanco3, Emil Gonzalez Montiel3, Sandra Maria Francisco4, Maria Cecília 
da Fonseca Salgado5, João Luiz Pereira Vaz6. 

RESUMO
Introdução: A Esclerose sistêmica ou esclerodermia é uma doença rara, 
autoimune, de evolução crônica multisistêmica e comprometimento da 
microcirculação, que se apresenta com duas formas clinicas: difusa e limitada,  
com vários graus de fibrose do tecido1.  A incidência estimada é de 18 a 20 casos 
por cada milhão de pessoas por ano e sua prevalência é de 100 a 300 casos por 
milhão na população2. Atinge idades entre os 35 e 50 anos, as mulheres são as 
mais comprometidas com uma relação 3-7:1 por cada homem2. Em pacientes 
com Esclerose sistêmica forma limitada, a esclerose da pele é restrita as mãos, 
antebraço distal, e, em menor grau, face e pescoço3. Esses pacientes geralmente 
apresentam manifestações vasculares proeminentes, incluindo fenômeno de 
Raynaud grave e telangectasias cutâneas3. A síndrome CREST é uma variante da 
Esclerose sistêmica e caracteriza-se pela presença de três dos seguintes achados: 
calcinose, fenômeno de Raynaud, acometimento de esôfago, esclerodactilia 
e telangectasias4. Objetivos: Descrever um caso de calcinose exuberante 
multifocal numa paciente  com Esclerose sistêmica e rever a literatura sobre o 
assunto. Conclusão: O caso relatado mostra uma paciente com historia e exame 
físico  compatíveis com Síndrome CREST, que apresentou calcinose subcutânea 
exuberante multifocal.
Palavras-chave: Esclerose sistêmica, esclerodermia, telangectasias, fenômeno 
de Raynaud, calcinose.

Systemic Sclerosis with Giant Multifocal Calcinosis: Case Report 

ABSTRACT
Introduction: Systemic sclerosis or scleroderma is a rare, systemic autoimmune 
disease with chronic evolution and impaired microcirculation which appears as 
two clinical forms: diffuse and limited associated with various degrees of  tissue 
fibrosis1. The estimated incidence is 18-20 cases per million people per year and 
its prevalence is 100-300 cases per million in population2. Strikes between the 
ages of  35 and 50 years, women are more committed to a relationship 3-7:12. 
In patients with limited cutaneous systemic sclerosis, sclerosis skin is restricted 
hands and distal forearm, and to a lesser degree, the face and pescoço3. These 
patients usually have prominent vascular manifestations, including severe 

________________________________________________________
1Pós graduandos de Clínica Médica da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO). 2Professor de Clínica Médica da UNIRIO. 3Pós graduandos de 
Clínica Médica do Instituto de Pós graduação Médica Carlos Chagas. 4Pós graduando 
de Reumatología da UNIRIO. 5Professor Associado de Reumatología da Escola de 
Medicina e Cirurgia (UNIRIO). 6Professor Adjunto de Reumatología da Escola de 
Medicina e Cirurgia (UNIRIO).  Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Rio de Janeiro 
- Brasil.
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Rua das Laranjeiras 243/404 - 
Laranjeiras
22240-004 - Rio de Janeiro/RJ
Brasil
E-mail: hermes-dr25@hotmail.com
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Raynaud’s phenomenon and telangiectasias3. The CREST syndrome is a 
variant of  systemic sclerosis and is characterized by the presence of  three of  
the following findings: calcinosis, Raynaud’s phenomenon, esophageal disease, 
sclerodactyly and telangectasias4. Objectives: To describe a case of  multifocal 
lush calcinosis in a patient with systemic sclerosis and review the literature. 
Conclusion: This case report describes a patient with a history and physical 
examination compatible with CREST syndrome who presented all the diagnostic 
criteria characteristic of  the syndrome, and pulmonary hypertension, which is the 
main cause of  mortality in this disease. 
Keywords: Systemic sclerosis, scleroderma, telangiectasia, Raynaud’s 
phenomenon, calcinosis.
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INTRODUÇÃO
 A Esclerose sistêmica é uma doença rela-
tivamente rara, auto-imune, de evolução crônica 
multisistêmica, com comprometimento da mi-
crocirculação, que se apresenta com duas formas 
clinicas: difusa e limitada, com graus variados de 
fibrose tecidual1.  A incidência estimada é de 18 
a 20 casos por cada milhão de pessoas por ano e 
sua prevalência é de 100 a 300 casos por milhão na 
população2. Atinge idades entre os 35 e 50 anos; 
as mulheres são as mais comprometidas, com uma 
relação 3-7:1 por cada homem2. 
 Existem duas formas clínicas de Esclerose 
sistêmica: limitada e difusa1,2. Em pacientes com 
Esclerose sistêmica limitada, a esclerose da pele 
é restrita às mãos, antebraço distal, e, em menor 
grau, a face e pescoço3. Esses pacientes geralmen-
te apresentam manifestações vasculares proemi-
nentes, incluindo fenômeno de Raynaud grave e 
telangiectasias cutâneas3. A síndrome CREST é 
uma variante da Esclerose sistêmica e caracteriza-
-se pela presença de três dos seguintes achados: 
calcinose, fenômeno de Raynaud, esofagopatía, 
esclerodactilia e telangiectasias4. 
 A doença pode conduzir a uma disfunção 
grave e insuficiência de vários órgãos5. Os mais 
frequentemente acometidos são: esôfago, pulmão, 
coração e rins5. Antigamente a principal causa de 
mortalidade era a insuficiência renal aguda, mas 
com o advento da terapia com inibidores da en-
zima conversora da angiotensina o prognóstico 
melhorou, passando a ser, atualmente, o envolvi-
mento pulmonar a principal causa de morte6.
 A calcinose se apresenta em 40% dos ca-
sos. Os depósitos de cálcio no tecido subcutâneo 
são compostos de cristais de hidroxipatita e fa-
cilmente observados nos estudos radiológicos. 
Acometem principalmente os dedos das mãos, 
superfícies extensoras dos antebraços, olecrâneo 
e bursas pré-patelares. No caso aqui descrito te-
mos intenso acometimento de ombros, cotovelos, 
coxofemorais, axilas, com enormes depósitos de 
cálcio.

 A sigla CREST é considerada por alguns 
autores obsoleta porque não reflete com precisão 
o envolvimento de outros órgãos internos7.
 
 RELATO DE CASO
 Paciente de 64 anos, feminina, parda, na-
tural do Rio de Janeiro, com diagnóstico de Es-
clerose sistémica há 21 anos. O início do quadro 
foi com fenômeno de Raynaud, diminuição da 
elasticidade e turgor da pele, sendo encaminhada 
ao ambulatório de Reumatologia para dar conti-
nuidade ao tratamento. Fez uso de Nifedipina e 
Pentoxifilina orais. Evoluiu com artralgia bilateral 
e simétrica, iniciando em joelhos e progredindo 
para cotovelos e articulações interfalangianas, 
além de lesões nodulares calcificadas em tecido 
celular subcutâneo em região de cotovelos e axi-
las, coofemurais e ombros. 
 Ao exame físico, paciente emagrecida, 
face com ausência das linhas de expressão, fascies 
de passarinho, afilamento do nariz, limitação da 
abertura bucal (microstomia), pele seca e espessa-
da, aumento dos sulcos labiais, presença de telan-
giectasias em região malar e língua, sem alterações 
cardíacas ou pulmonares à ausculta; ulceração em 
polpa digital de 2º quirodactilo direito de 0,2 cm, 
esclerodactilia com incapacidade para fechar os 
dedos das mãos. 
 Apresentou calcinose sob forma de nodu-
lações aderidas a planos profundos, consistência 
pétrea, fixa, em região axilar bilateral, de aproxi-
madamente 4 cm, em cotovelo direito com 3.5 cm 
de diâmetro, ombro esquerdo e direito, joelhos, 
punhos, quadris e mãos (Figuras 1, 3, 4, 5 e 6), 
todas de grande volume. Fenômeno de  Raynaud 
em mãos e reabsorção de extremidades (Figura 2). 
 O Ecocardiograma realizado mostrava 
hipertensão arterial pulmonar leve (PSAP de 35 
mmHg). Espirometria: padrão restritivo grau I, 
Manometria esofageana: hipertensão do esfíncter 
esofagiano inferior, com alongamento. Tomogra-
fia computadorizada de tórax: sinais de fibrose 
pulmonar incipiente.
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 DISCUSSÃO E REVISÃO DE LITE-
RATURA
 O primeiro caso de Esclerose Sistêmi-
ca foi descrito por Cairo Curzio no ano de 1754 
numa paciente jovem italiana que desenvolveu 
indurações progressivas na pele8. A Síndrome 
CREST foi inicialmente descrita nos anos sessen-
ta por Carr e Schimke, como uma forma de es-
clerodermia limitada caraterizada pela presença de 
calcinose, Fenômeno de Raynaud, dismotilidade 
esofagiana, esclerodactilia e telangiectasias9. Para 
fechar o diagnóstico são necessários pelo menos 
três dos cinco critérios9.

 A Calcinose é a deposição de material cál-
cico nos tecidos moles, mais observada nos pa-
cientes com Esclerose sistêmica na forma limita-
da. Cerca de 40% dos pacientes com Esclerose 
sistêmica limitada desenvolvem calcinose. As le-
sões localizam-se comumente nas zonas de pres-
são, geralmente nas superfícies de extensão, com 
maior acometimento das mãos, joelhos e cotove-
los, levando a lesões estéticas e ulcerações da pele 
aumentando o risco de infecções8.
 Existem quatro tipos principais de Calci-
nose:
 Idiopática: quando a causa é desconhecida 

Figuras 1 e 2: Calcinose de grande volume em axilas

Figura 3 e 4: radiografia de torax  e ombro direito mostando calcinose

Figura 5 e 6: Teleradiografia de mãos e cotovelo mostrando calcinose



Cad Bras Med XXVII (4): 1-50, 2014

12

(ex: calcinose escrotal idiopática).
 Distrófica: secundária ao dano local do 
tecido ou alterações do colágeno com níveis de 
cálcio e fosforo normais (por exemplo, nas do-
enças do tecido conjuntivo ou depois de trauma 
ou infecção).
 Metastásico: O metabolismo anormal de 
cálcio e fosfato produz a precipitação dos sais 
de cálcio no tecido normal.
 Iatrogênica: consequente alguns trata-
mentos ou procedimentos  tais como infusões 
de cálcio ou fosfatos).

 O subtipo distrófico é o que ocorre nos 
pacientes com Esclerodermia
 Outras variantes pouco frequentes de 
calcinose cutânea são: calcinose cútis circunscri-
ta, calcinose universal, calcinose tumoral, asso-
ciada ao transplante, e calcinose cutânea idiopá-
tica-miliar8.
 Existem diferentes formas de tratamen-
to para a calcinose mas até o momento não te-
mos estudos bons níveis de evidência 14. 
 Opções não farmacológicas de trata-
mento da calcinose: ressecção cirúrgica das le-
sões, com baixo grau de recomendação pelo alto 
risco de sangramento e complicações. Outra op-
ção é a litotripsia extracorpórea, útil nas lesões 
ulceradas, com boa resposta na melhora da dor, 
mas o equipamento foi  projetado para uso uro-
lógico, limitando sua utilização14.
 Em termos de medicamentos, podem 

ser utilizados: Diltiazem, inibidor dos canais de 
cálcio, com resposta, nem sempre ideal, no pra-
zo de 24 meses.  O Rituximabe é um anticorpo 
monoclonal contra os receptores CD 20 que 
segundo alguns estudos apresentariam boa res-
posta na calcinose, no entanto, é de alto custo e 
não há estudos que justifiquem seu uso rotinei-
ro. A Warfarina, anticoagulante oral cumarínico, 
tem sido utilizada com resultados duvidosos.  
Minociclina é uma tetraciclina que tem demos-
trado boa resposta nos pacientes com calcinose, 
diminuindo as lesões e melhorando a funcio-
nalidade dos pacientes. A desvantagem é que o 
tratamento deve ser feito por longo tempo e os 
efeitos colaterais reduzem a aderência dos pa-
cientes14.  
 
 CONCLUSÃO
 Relatamos um caso raro de paciente 
com Esclerose sistêmica forma limitada, que 
apresentou todos os critérios diagnósticos da 
síndrome CREST (calcinose, fenômeno de Ray-
naud, dismotilidade esofagiana, esclerodactilia 
e telangiectasias), com calcinose exuberante e 
acometimento multifocal. O exagero dos de-
pósitos de cálcio observados nessa paciente 
são pouco comuns. A paciente foi tratada com 
resseção cirúrgica das lesões mais significativas 
para melhorar o grau de funcionalidade. Atual-
mente a paciente continua em acompanhamen-
to pela Reumatologia com avaliação periódica 
para detecção precoce de complicações. 

 REFERÊNCIAS
1. Bolognia JL,   Jorizzo JL, Schaffer JV. Dermatology. 

3a Ed. New York. Elsevier Saunders; 2012. 
2. Shah AA, Fredrick M, Wigley FM. My Approach 

to the Treatment of  Scleroderma. Mayo Clin Proc. 
2013; 88 (4): 377-393. 

3. Goldman L, Schafer AI. Goldman’s Cecil Medicine, 
24a Ed. New York: Elsevier Saunders; 2012. 

4. Boin F, Wigley FM. Kelley’s Textbook of  Rheumato-
logy, 9a Ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013. 

5. Gabrielli A, Avvedimento E, Krieg T. Mechanis-
ms of  disease scleroderma. N Engl J Med. 2009; 
360:1989-2003. 

6. Van Bon L, et al: Proteome-wide analysis and 
CXCL4 as a biomarker in systemic sclerosis, N Engl 
J Med 370:433-443, 2014. 

7. Chen AY, Zirwas MJ, Heffernan MP. Nephrogenic 
systemic fibrosis: Review of  epidemiology, pathoge-
nesis, clinical manifestation, diagnosis, histolopatho-
logy, differential diagnosis, and treatment. J Drugs 

Dermatol. 2010; 9:829-834. 
8. Lebwohl MG, Heymann WR, Berth-Jones J. Treat-

ment of  Skin Disease: Comprehensive Therapeutic 
Strategies, 4a Ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 
2014. 

9. Creager MA, Perlstein TS, Halperin JL. Vascular me-
dicine: A companion to Braunwald’s heart disease. 
2a Ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2013. 

10. Carneiro AC, Barbosa IP, Carneiro F. Síndrome de 
Crest e hipertensão pulmonar: prognóstico sombrio. 
Acta Méd Port 2004; 17: 409 – 414. 

11. Foocharoen C, et al. Incidence of  Pulmonary Hyper-
tension in Patients With Systemic Sclerosis and No 
Pulmonary Symptoms: Is Annual Echocardiogra-
phic Screening Necessary?. J Clin Rheumatol 2014; 
20: 268 - 274)

12. Dos Reis LF, Degani LH. Manual de Reumatologia 
(Manual do residente/UNIFESP). 1a Ed. São Paulo: 
Roca: 2012. 

13.    Nitsche A. Raynaud, Digital Ulcers and Calcinosis 



Cad Bras Med XXVII (4): 1-50, 2014

13

in Scleroderma. Reumatol Clin. 2012; 8(5): 270-
277.

14. Daoussis D, Antonopoulos I.  Treatment of  Sys-
temic Sclerosis-Associated Calcinosis.



Cad Bras Med XXVII (4): 1-50, 2014

14

Doenças Sexualmente Transmissíveis em 
Homens que Fazem Sexo com Homens 
Atendidos em Ambulatório Especializado 
na Cidade de São Paulo
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RESUMO
Introdução: As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) são disseminadas 
principalmente pelo contato direto, mantido através de relações sexuais 
desprotegidas. Constituem um grande problema de saúde pública, e a maioria 
não é de notificação compulsória, portanto não há dados oficiais no Brasil 
para dimensionar a gravidade deste problema. Objetivo: Contribuir para 
o entendimento das características clínicas/demográficas das DSTs que 
acometeram pacientes homens que fazem sexo com homens (HSH) atendidos 
em um serviço especializado na Universidade de São Paulo. Materiais e 
Métodos: Foi realizada avaliação epidemiológica, clínica e laboratorial de 529 
pacientes do sexo masculino, atendidos em ambulatório especializado em DST 
no período entre janeiro de 1999 a dezembro de 2009. Resultados: Do total 
de pacientes, 84% eram da raça branca, 10% pardos e 6% negros. A ocorrência 
das DSTs foi maior na faixa etária entre 20 a 29 anos, com 43%. A maior parte 
dos pacientes terminou o ensino médio (49%). Em relação à orientação afetiva 
sexual, 60% relacionavam-se apenas com homens e 40% relacionavam-se 
predominantemente com homens e eventualmente com mulheres. Em relação à 
prática sexual nos últimos 30 dias, 28,5% declararam não ter tido relação nesse 
período, 52% tiveram com um parceiro, 9,5% com dois e 10% com três ou mais 
parceiros. Como um paciente poderia apresentar mais de uma doença, foram 
realizados 835 diagnósticos. As DST de maior prevalência foram o condiloma 
acuminado com 29% dos casos, o HIV com 21%, a sífilis com 13%, o herpes 
genital com 10% e a gonorreia com 8% dos casos. Conclusões: As doenças 
sexualmente transmissíveis possuem uma alta frequência na população estudada, 
em particular o condiloma acuminado e a infecção pelo HIV. Há necessidade de 
campanhas públicas para redução de danos neste grupo vulnerável.
Palavras-chave: Doenças Sexualmente Transmissíveis, Homens que fazem sexo 
com Homens. Condiloma acuminado, HIV, Sífilis, Herpes Genital, Gonorreia.
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ABSTRACT
Background: Sexually transmitted diseases are disseminated especially by direct 
contact, maintained through unprotected sex. They constitute a major public 
health problem, and most are not of  compulsory notification, thus there is no 
official data on Brazil to scale the severity of  this problem. Objective: Contribute 
to the understanding of  clinical/demographic characteristics of  STD in men 
who have sex with men attending a specialized clinic of  the University of  São 
Paulo. Materials and Methods: Were carried out an epidemiological, clinical and 
laboratory evaluation  of  529 male patients, from an outpatient clinic for STD 
in the period from January 1999 to December 2009. Results: Of  all patients, 
84% were caucasian, 10% were brown and 6% black. The occurrence of  STDs 
was higher in the age group between 20 to 29 years, with 43%. Most patients 
completed high school (49%). In relation to sexual orientation, 60% reported 
sex only with men and 40% reported predominantly with men and eventually 
women. Regarding sexual practice in the last 30 days, 28.5% reported having no 
relationship in this period, 52% had one partner, 9.5% had two and 10% had 
three or more partners. As one patient could have more than one disease, 835 
diagnoses were made. The most prevalent STD were condyloma acuminatum 
with 29% of  cases, followed by HIV (21%), syphilis (13%), genital herpes 
(10%) and gonorrhea (8%). Conclusions: Sexually transmitted diseases have a 
high frequency in the population of  men who have sex with men, particularly 
condyloma acuminatum and HIV infection. There is need for public campaigns 
to reduce the damage in this vulnerable group.
Keywords: Sexually transmitted diseases, men who have sex with men. condyloma 
acuminata, HIV, syphilis, genital herpes, gonorrhea.
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 INTRODUÇÃO
 As Doenças Sexualmente Transmissíveis 
são consideradas um grave problema de Saúde 
Pública no Brasil. De um lado, os centros de saú-
de das redes municipais e estaduais, em sua maio-
ria, não possuem corpo médico e de enfermagem 
capacitados para prestar assistência aos portado-
res dessas doenças, bem como não estão equipa-
dos para realizar os exames específicos. Por outro 
lado, nas escolas médicas, a capacitação e a habi-
litação para atuação em DST praticamente não é 
desenvolvida e nem incentivada. Na maioria das 
vezes, o graduando em medicina só conhece a epi-
demiologia das DST e suas manifestações clínicas 
através de comentários e de imagens mostradas 
nas raras aulas teóricas1.
 Sem postos de saúde habilitados para 
prestar a assistência médica específica e sem 
profissionais médicos capacitados para o atendi-
mento às doenças sexualmente transmissíveis, os 
portadores dessas enfermidades continuam re-
correndo às farmácias e aos conselhos de amigos 
para o diagnóstico e tratamento das DST. A exi-
gência da receita médica para a comercialização de 
antibióticos tem restringido, mas não eliminado, a 
automedicação na área de DST.
 Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), nos países em desenvolvimento, as doen-
ças sexualmente transmissíveis e suas complica-
ções estão entre as cinco principais categorias de 
enfermidades para as quais os adultos procuram 
cuidados de saúde. Nas mulheres com idade fértil, 
as DST - excluindo-se o HIV - estão em segundo 
lugar como causa de morte por doença e de anos 
de vida saudável perdidos. A presença de uma 
DST não tratada pode aumentar em 10 vezes o 
risco de aquisição e transmissão de HIV2.
 No Brasil, os dados sobre a prevalência 
de doenças sexualmente transmissíveis em ado-
lescentes são insuficientes e o número de casos 
notificados está abaixo das estimativas, uma vez 
que apenas a sífilis e a AIDS são infecções sexu-
ais de notificação compulsória e cerca de 70% das 
pessoas com DST procuram tratamento em far-
mácias3.
 Fundamentados nessas informações e 
com o objetivo de conhecer a real situação e as 
características específicas das DST atendidas num 
centro especializado, a equipe médica da área de 
Dermatologia Sanitária do CSEGPS, que presta 
assistência aos portadores dessas doenças há 65 

anos, elaborou um levantamento com a avaliação 
epidemiológica, clínica e laboratorial. O objetivo 
será mostrar o perfil epidemiológico das DST em 
homens que fazem sexo com homens dessa Uni-
dade Sanitária, no período de janeiro de 1999 a 
dezembro de 2009.

 MATERIAL E MÉTODO
 Foi realizada avaliação epidemiológica, clí-
nica e laboratorial de 529 pacientes, do sexo mas-
culino, que se relacionam com homens, atendidos 
no ambulatório de DST do CSEGPS, no período 
compreendido entre janeiro de 1999 e dezembro 
de 2009. 
 Todos os pacientes foram submetidos a 
um questionário epidemiológico, aos exames clí-
nico e dermatológico e também aos exames la-
boratoriais específicos (bacterioscopia direta em 
condensador de campo escuro, para pesquisa de 
espiroqueta com características de morfologia e 
motilidade típicas do gênero Treponema; bacte-
rioscopia após coloração pelo método de Gram, 
para pesquisa de bacilo Gram negativo, com car-
caterísticas morfotintoriais do gênero Haemophi-
lus; bacterioscopia após coloração de Leishman, 
objetivando evidenciar célula gigante com cito-
plasma basófilo e multinucleação típica de inclu-
são viral herpética; bacterioscopia após coloração 
de Leishman ou Giemsa, para evidenciar corpús-
culos de Donovan; reação de imunofluorescência 
indireta para pesquisa de Chlamydia trachomatis, 
além da sorologia não-terponêmica Veneral Di-
sease Research Laboratory - VDRL e a sorologia 
treponêmica Fluorescent Treponemal Antibody 
Absorption - FTA-ABS, para triagem e confir-
mação do diagnóstico de sífilis. Dos pacientes 
avaliados e que assinaram o respectivo termo de 
consentimento, foram realizados os exames soro-
lógicos para detecção do vírus responsável pelo 
desenvolvimento da AIDS. 
 Todos os dados obtidos nas análises epi-
demiológicas, clínicas e laboratoriais foram ano-
tados em prontuário próprio do CSEGPS, além 
de ter sido realizada a notificação das doenças 
diagnosticadas, efetuada em impresso específico e 
enviado à Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo. 
 Os resultados do estudo foram expressos 
por frequências e percentuais (variáveis qualitati-
vas) ou por médias e desvios padrões (variáveis 
quantitativas). Para estimar percentuais de interes-
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se (prevalências), foram construídos intervalos 
de 95% de confiança. Em todos os testes estatís-
ticos, o nível de significância foi de 0,05.

 RESULTADOS
 Houve predomínio da raça branca (84%) 
sobre as raças parda (10%) e negra (6%). A ocor-
rência das DST foi maior na faixa etária entre 20 
a 29 anos, com 43%. 
 Na população estudada, 0,5% eram anal-
fabetos, 13,4% tinham o primeiro grau incomple-
to, 9% completaram o 1º grau, a maioria termi-
nou o ensino médio (49%) e 18,5% completaram 
o ensino superior. 
 Em relação à orientação afetiva sexual, 
60% relacionavam-se apenas com homens e 40% 
relacionavam-se predominantemente com ho-
mens e eventualmente com mulheres. 
Em relação à prática sexual nos últimos 30 dias, 
28,5% declararam não ter tido relação nesse pe-
ríodo, 52% tiveram com um parceiro, 9,5% com 
dois e 10% com três ou mais parceiros. 
 Como um paciente poderia apresentar 
mais de uma doença, foram realizados 835 diag-
nósticos. As DST de maior prevalência foram 
o condiloma acuminado com 29% dos casos, o 
HIV com 21%, a sífilis com 13%, o herpes geni-
tal com 10% e a gonorreia com 8% dos casos.

 DISCUSSÃO
 No Brasil são poucas as DSTs de noti-
ficação compulsória: AIDS, HIV na gestante e 
criança exposta, sífilis congênita e sífilis na ges-
tação4. A notificação obrigatória de gestantes 
HIV positivas e crianças expostas estão prevista 
na Portaria GM/MS n° 5, de 21 de fevereiro de 

20065. As demais doenças são agravos que têm 
sua notificação apenas recomendada. Tal fato di-
ficulta a real avaliação da situação epidemiológica 
das DST, a implantação de intervenções priori-
tárias e a descoberta e investigação de eventuais 
resistências à terapêutica empregada atualmente 
no país.
 Durante os últimos 10 anos, a incidência 
global do HIV começou a cair entre a população 
geral6. Contudo, entre os homens que fazem sexo 
com homens, a incidência continua a aumentar 
nos países de renda baixa, média e alta. Em mé-
dia, a prevalência do HIV é 19 vezes mais eleva-
da entre homens que fazem sexo com homens 
do que entre a população geral, Por exemplo, em 
Mianmar, a prevalência do HIV é de 0,6% para a 
população geral e de 7,7% entre outros homens 
que fazem sexo com homens. Nos Estados Uni-
dos da América, a prevalência do HIV na popula-
ção geral é de 0,6%, mas entre HSH, esse número 
sobe para 15,3%7. No Peru, a prevalência do HIV 
na população geral é de 0,4%, alcançando 12,5% 
entre outros homens que fazem sexo com ho-
mens. E no Quênia, país que apresenta uma epi-
demia generalizada, onde a prevalência do HIV é 
de 6,2%, esse índice sobe para 18,2% entre ho-
mens que fazem sexo com homens8. A situação 
é ainda mais dramática para os indivíduos dessa 
população que usam drogas injetáveis e/ou que 
são profissionais do sexo9. 
 Observa-se, neste estudo, uma predomi-
nância importante de homens brancos (84%), em 
relação aos pardos (10%) e negros (6%) (Gráfico 
1), entretanto não se permite estabelecer uma re-
lação diretamente proporcional entre fator racial 
e ocorrência de DST/opção sexual. 

Gráfico 1: Proporção (%) de pacientes segundo raça CSGPS, de 1999 a 2009
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 O grupo estudado é predominantemente 
jovem (43%) na faixa etária entre 20 e 29 anos, 

sendo que 18% possuem escolaridade superior e 
48% possuem média escolaridade (Gráfico 2). 

 Segundo dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD)10 de 2013, 
11,6% da população total brasileira tem nível su-
perior de escolaridade e de 35,8% tem nível mé-
dio de escolaridade, quase metade da população 
brasileira (49,25%) com 25 anos ou mais não tem 
o ensino fundamental completo e a taxa de analfa-
betismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade 
foi estimada em 8,6% e dados regionais apontam 
as regiões Sul e Sudeste apresentando taxas de 
analfabetismo de 4,4% e 4,8% respectivamente. 
Sendo assim pode-se concluir que o grupo estu-
dado apresenta alta escolaridade se comparado á 
media brasileira. 
 Estudos identificam uma relação causal 
entre escolaridade e autocuidado12. A habilidade 
para desempenhar o autocuidado é desenvolvida 
durante o curso da vida diária, por meio de um 
processo espontâneo de aprendizagem, no ama-
durecimento da curiosidade intelectual, com a 
instrução e supervisão de outros e mediante a ex-
periência de medidas de autocuidado. Desta for-
ma, pode-se sugerir que a busca por cuidados em 
saúde relaciona-se com o grau de instrução do in-
divíduo e que de forma relativa, pode ser avaliado 
pelo grau de escolaridade12.
 Dentre os entrevistados, 71,5% se relacio-
naram com uma (52%) ou mais pessoas (19,5%) 
nos últimos 30 dias e menos da metade (40%) 
responderam que eventualmente se relacionavam 
com mulheres além de homens, o que demonstra 
uma prevalência da vida homossexual ativa com 
apenas um parceiro.
 O Relatório Gap produzido na 20ª. Con-
ferência Internacional de AIDS-2014 investiga as 
razões para a crescente lacuna entre as pessoas 

que possuem acesso ao tratamento, prevenção, 
cuidado e apoio e aquelas que não possuem 13. 
Neste contexto, o documento indica que para o 
fim da epidemia de AIDS é preciso focar as ações 
nas populações mais vulneráveis. De acordo com 
dados do Unaids estima-se que a prevalência de 
HIV seja 12 vezes maior entre os profissionais do 
sexo ou múltiplos parceiros; 28 vezes maior en-
tre as pessoas que usam drogas injetáveis; e até 
49 vezes mais entre transexuais femininas quando 
comparado ao restante da população adulta.
 A DST de maior prevalência nesta popu-
lação foi o condiloma acuminado (29%) (Gráfico 
3), que se destaca pelo potencial oncogênico do 
vírus envolvido14. Em 2009, o boletim epidemio-
lógico de DST e Aids de São Paulo registrou uma 
taxa de 38,7% para a doença e nos Estados Unidos 
20 milhões de pessoas estão infectadas pelo HPV, 
com um adicional de seis milhões de novos casos 
por ano. A incidência da doença em clínicas do 
Reino Unido aumentou em 30% de 1999 a 2009 
(70.414 e 91.202 diagnósticos, respectivamente) e 
representa, atualmente, a DST viral mais comum. 
A prevalência de 21% de HIV no grupo estudado 
está de acordo com o que se descreve na literatura 
no que se diz respeito aos grupos de risco15. No 
Brasil, desde o início da epidemia, em 1980, até ju-
nho de 2010, foram registrados 592.914 casos da 
doença, sem considerar os portadores assintomá-
ticos e notam-se altas taxas de prevalência da Aids 
em populações específicas, como em HSH, usuá-
rios de drogas injetáveis, profissionais do sexo e 
populações confinadas16. Outro ponto de que vale 
ser ressaltado é a ocorrência de 17% de casos de 
Sífilis, e deve-se atentar para possíveis manifesta-
ções atípicas da doença em casos de co-infecção 

Gráfico 2: Proporção (%) de pacientes segundo raça CSGPS, de 1999 a 2009
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sífilis/HIV, como a ocorrência de mais de um 
protossifiloma (cancro primário), persistência do 

cancro duro na fase secundária da doença, bem 
como uma maior incidência de neurosífilis. 
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 CONCLUSÕES
 Os resultados dessa pesquisa, dentro de 
suas limitações, refletem a realidade dos diversos 
aspectos que envolvem as DST no Brasil, sendo 
do interesse dos autores que esses números pos-
sam servir como indicadores para ações de pre-
venção, controle e tratamento. Este estudo tem 
importância para os programas de vigilância e 
para o desenvolvimento de políticas públicas de 
controle de HIV e outras DST, pois mostra que 
uma parte da população está agora ou estará nos 
próximos anos exposta a um maior risco de con-
trair a infecção pelo HIV e outras DST.
        A subnotificação de doenças sexualmen-
te transmissíveis impede a detecção precoce dos 
portadores assintomáticos, e facilita a dissemina-
ção das doenças, não permitindo uma intervenção 
eficaz, com melhora na qualidade de vida, na so-
brevida e com diminuição dos gastos com inter-
nações evitáveis de pacientes com enfermidades 
sem cura até o momento, como a AIDS.
 Uma maneira de limitar o diagnóstico tar-
dio é investir na investigação específica, tornan-
do o exame anti-HIV e as sorologias de hepatites 
exames obrigatórios. Outro aspecto importante é 
que se todas as DST tivessem notificação compul-
sória, permitiriam a elaboração de dados confiá-

veis, que proporcionariam ações mais eficazes por 
parte das autoridades competentes, com melhores 
subsídios às atividades de controle.
 Além disso, o sistema de saúde deve estar 
preparado para implementar estratégias de pre-
venção e pronto-atendimento, com intervenção 
terapêutica imediata, disponibilização de insumos, 
mantendo a confidencialidade e promovendo ati-
tudes de não discriminação. 
 Em nosso estudo, assim como em outros 
realizados, o condiloma acuminado foi a DST 
mais prevalente. Com a liberação pela ANVISA 
das vacinas contra o HPV e a sua consequente 
disponibilidade no mercado, acreditamos que, a 
longo prazo, se incorporadas ao Calendário Bási-
co de Vacinação Brasileiro, resultarão em menores 
taxas da doença no Brasil. Atualmente, o seu alto 
custo limita a adesão da população a esse método 
de prevenção17.
 A compreensão e a colaboração de edu-
cadores, professores, pais e responsáveis com os 
programas de esclarecimentos em DST, como 
uma forma de responsabilidade social, poderão 
auxiliar na orientação das pessoas sexualmente 
ativas, fazendo com que elas, uma vez conscientes 
dos fatos, possam mudar suas atitudes com rela-
ção à prevenção dessas doenças.
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Escrofuloderma na Síndrome de 
Reconstituição Imunológica em paciente 
com HIV

Stéphanie Benikes Ferreira1, Guilherme Almeida Rosa da Silva2, Antonio 
Macedo D’Acri2, Fernando Raphael de Almeida Ferry2

RESUMO
Introdução: A tuberculose cutânea é responsável por cerca de 2% dos casos 
totais de tuberculose. Devido ao crescimento dos fatores de risco, como o 
aumento do número de casos de HIV, surgimento de cepas multirresistentes, 
a negligência de medidas preventivas em algumas áreas do planeta e o uso cada 
vez mais frequente de imunossupressores, a tuberculose ainda é uma das mais 
comuns doenças infecciosas tanto nos países em desenvolvimento quanto nos 
países desenvolvidos. Relato do Caso: O presente caso relata paciente do sexo 
feminino, 40 anos, com diagnostico de HIV, que apresentou meses após início de 
tratamento com antirretrovirais, nódulo doloroso em região cervical esquerda, 
acompanhado de febre e perda ponderal significativa. Após a investigação 
clínica, foi diagnosticada tuberculose cutânea do tipo escrofuloderma associada 
à reconstituição imunológica.
Palavras-chave: Escrofuloderma, Aids, Síndrome da Reconstituição Imune.
 
Scrofuloderma in Immune Reconstitution Syndrome in HIV patient

ABSTRACT
Introduction: Cutaneous Tubercolosis is responsible for about 2% of  
tuberculosis cases. Due to the growth of  risk factors, such as the increasing 
number of  HIV cases, the emergence of  multi-drug resistant strains, negligence 
of  preventive measures in some areas of  the planet and the increasingly frequent 
use of  immunosuppressive drugs. Tuberculosis still is the most common 
infectious disease in developing countries as it is in the already developed ones. 
Case report: he present case report refers to a female patient, 40 years with 
HIV diagnosis, that months after beginning treatment with antiretroviral drugs 
presented painful lump in the left cervical region, accompanied by fever and 
significant weight loss. After clinical investigation, she was diagnosed with the 
scrofuloderma, a subtype of  the cutaneous tubercolosis that was associated with 
immune reconstitution.
Keywords: Scrofuloderma, Aids, Immune Reconstitution Syndrome.
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 INTRODUÇÃO
 A tuberculose cutânea é uma doença in-
fecciosa crônica causada pelo Mycobacterium tuber-
culosis que infecta a pele previamente sadia. Ela é 
responsável por cerca de 2% dos casos totais de 
tuberculose1.
 A tuberculose é endêmica no Brasil e na 
cidade do Rio de Janeiro. O homem adquire a tu-
berculose cutânea pela inoculação direta, como 
é o caso do cancro tuberculoso, da tuberculose 
verrucosa cutânea e da sequela de inoculação pela 
BCG ou por via linfo-hematogênica, como é o 
caso do lúpus vulgar, da escrofuloderma, da tu-
berculose orificial, da goma tuberculosa e da tu-
berculose miliar aguda generalizada6.
 O diagnóstico laboratorial é baseado no 
exame direto pelo método de Ziehl-Neelsen, cul-
tura, histologia e pesquisa molecular pela Poly-
merase Chain Reaction (PCR)6. O tratamento é 
idêntico ao da tuberculose pulmonar com esque-
ma RIPE (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e 
etambutol)6,13.
 Este estudo tem como objetivo relatar o 
caso de tuberculose cutânea do tipo escofuloder-
ma em paciente portadora do HIV após uma re-
constituição imunológica.

 RELATO DE CASO
 Paciente feminina, 40 anos, moradora de 
Seropedica - RJ. Há 3 meses com o diagnóstico de 
HIV e em uso regular de zidovudina 300mg VO 
2x/dia, lamivudina 150 mg VO 2x/dia e efavi-

renz 600 mg VO 1x/dia. Compareceu à consulta 
queixando de nódulo na região cervical esquerda, 
acompanhado de febre e perda ponderal significa-
tiva. Ao exame físico foi visualizada lesão ulcera-
da em região cervical, com bordas definidas e de 
fundo com drenagem de secreção caseosa (Figura 
1A). Foi internada para investigação e diagnóstico. 
 À internação foi solicitado hemograma, 
bioquímica, coleta de material por aspiração, ra-
diografia de tórax PA e perfil, teste tuberculínico 
(PPD) e biópsia da lesão ulcerada com solicitação 
de coloração, cultura e análise histopatológica para 
bactérias, fungos e micobactérias. Os resultados 
do hemograma e bioquímica revelaram anemia, 
leucopenia e hiperglobulinemia e estão expressos 
na Tabela 1.
 A radiografia de tórax em PA e perfil  esta-
va sem alterações e o PPD resultante foi de 20 mm 
(forte reator). O resultado da análise microbioló-
gica foi de ausência de bactérias, micobactérias e 
fungos. A avaliação histopatológica determinou 
processo inflamatório granulomatoso com áreas 
de necrose caseisa e ausência de malignidade.  
 A correlação clínica, epidemiológica e 
anatomopatológica levou ao diagnóstico de tuber-
culose ganglionar com início de esquema RIPE 
4cp VO 1x/dia, apresentando melhora clínica 
significativa no primeiro mês de tratamento. Três 
meses após o início do esquema RIPE a paciente 
apresentou ganho ponderal e redução do diâme-
tro da úlcera e melhora da secreção local (Figura 
1B).   

Figura 1A: Lesão ulcerada com bordos regulares e elevados com centro exibindo planos profundos e drenagem de material 
caseoso. Figura 1B: Aspecto da lesão cicatricial após três meses de tratamento com esquema RIPE. Imagens cedidas pelo Prof. 
Antonio D'Acri
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Exame Resultado Exame Resultado
Hemoglobina 11,8 g/dl TGO 26 IU/L
Hematócrito 33,5% TGP 22 IU/L
Leucócitos 3600 cel/ml GGT 47 IU/L

Segmentados 60% FA 172 IU/L
Linfócitos 30% BT 0,29mg/dL
Plaquetas 486,000cel/ml Albumina 4,1 g/dL

VHS 12 mm/h Globulina 4,9 g/dL

Tabela 1: Resultado de exames laboratoriais de internação

 DISCUSSÃO 
 A tuberculose cutânea é um acometimen-
to raro e caracterizado por apresentar formas cli-
nicas e evolutivas distintas. A progressão para a 
doença e a determinação da forma de apresen-
tação dependem da via de estabelecimento do 
bacilo na pele, da virulência da cepa, do nume-
ro de bacilos inoculados, do estado imunológico 
em relação ao Mycobacterium e da região anatômica 
acometida1.  As lesões cutâneas são divididas, se-
gundo a exposição, em primarias (por inoculação 
local direta) e secundárias (por disseminação a 
distancia). As tuberculides são reações de hiper-
sensibilidade à distância8.
 O escrofuloderma representa o envol-
vimento contíguo da pele através de outro local 
de infecção, como linfonodo, osso, articulação ou 
epidídimo. Geralmente está associado à presença 
de tuberculose em outros locais, especialmente 
nos pulmões. Em países em desenvolvimento, o 
consumo de leite não pasteurizado contendo o M. 
bovis, é uma fonte comum causadora de escrofulo-
derma, especialmente na região cervical. A preva-
lência do escrofuloderma em geral é maior entre 
crianças, adolescentes e idosos5. As lesões ocor-
rem mais frequentemente nas regiões da parótida, 
submandibular e supraclavicular, podendo ocor-
rer bilateralmente. O desenvolvimento inicial é 
de um nódulo subcutâneo firme, geralmente bem 
delimitado, móvel e assintomático, que na medida 
em que cresce torna-se coalescente. Após um pe-
ríodo variável ocorre liquefação com fistulização, 
causando úlceras e drenando material aquoso, 
purulento ou até caseoso. As úlceras são lineares 

ou serpiginosas, com margens invertidas azula-
das e soalho granuloso suave. Tratos sinusoidais 
formam-se sob a pele, as fissuras são intercaladas 
por lesões nodulares, trajetos cicatriciais são for-
mados e pontes cicatriciais ou retrações podem 
ser observadas. A resposta ao PPD geralmente é 
forte.5
O diagnóstico de escrofuloderma é dado por 
meio da presença de lesões cutâneas típicas, análi-
se microbiológica pelo método de Ziehl-Neelsen, 
cultura para micobactérias, análise histopatológica 
identificando a formação de granuloma com ne-
crose caseosa e detecção molecular por PCR. O 
PPD forte reator e radiografia do tórax demons-
trando comprometimento pulmonar broncop-
neumônico, formas cavitárias, formação miliar 
e/ou derrame pleural em atividade contribuem 
para o diagnostico clínico da doença6. O RIPE 
demonstra-se eficaz para o tratamento da doença 
quando aplicado por seis meses13.
 No caso relatado, o diagnóstico foi esta-
belecido através da epidemiologia, já que a pacien-
te mora em uma área endêmica que é o Rio de 
Janeiro, do resultado da biópsia mostrando pro-
cesso inflamatório granulomatoso com áreas de 
necrose caseosa e do PPD, que mostrou resultado 
de forte reator, além da prova terapeutica posi-
tiva, visto que houve regressão da lesão após o 
inicio de terapia antituberculosa. A sensibilidade 
da baciloscopia pelo método de Ziehl-Neelsen em 
secreções é baixa, inferiores a 40-60%19. A terapia 
com RIPE foi iniciada com boa resposta terapêu-
tica. No momento a paciente está em uso de ri-
fampicina 600 mg + isoniazida 300 mg  VO/dia. 

VHS - Velocidade de hemossedimentação, TGO - transaminase glutâmico acé-
tica, TGP - transaminase glutâmico pirúvica, GGT - gama glutamil transferase, 
FA - fosfatase alcalina, BT - bilirrubinas totais.
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Tuberculose Geniturinária em Paciente com 
AIDS: Relato de Caso
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RESUMO
Introdução: A tuberculose é uma infecção causada pelo Mycobacterium 
tuberculosis, transmitida através de gotículas disseminadas pela via aérea pessoa 
a pessoa. Por se tratar de um bacilo aeróbio obrigatório, o M. tuberculosis se 
desenvolve em qualquer tecido humano, porém preferencialmente em locais 
com alto teor de oxigênio, como o pulmão. Devido a esta característica, as 
formas extrapulmonares são menos comuns, ocorrendo principalmente em 
linfonodos, trato gastrointestinal, ossos e rins. Em pacientes com AIDS, a 
possibilidade de ocorrência de tuberculose é muito maior em relação aos 
pacientes não imunossuprimidos, inclusive aumentando a prevalência de 
formas extrapulmonares. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo 
demonstrar uma manifestação incomum de tuberculose urogenital com invasão 
colônica em um paciente com AIDS. Conclusão: Esse trabalho ressalta a 
importância da suspeição precoce da tuberculose em pacientes com AIDS, a 
multiplicidade de manifestações clínicas possíveis e a agressividade da infecção 
em imunossuprimidos, tendo em vista que apesar do tratamento instituído, a 
doença evoluiu para o óbito.   
Palavras-chave: Tuberculose, tuberculose dos Genitais Masculinos, tuberculose 
urogenital, síndrome de imunodeficiência adquirida, infecções oportunistas 
relacionadas com a AIDS.
 
Genitourinary Tuberculosis in a Patient with AIDS: Case Report

ABSTRACT
Introduction: Tuberculosis is an infection caused by Mycobacterium tuberculosis. 
It is transmitted through air droplets. It is spread by person to person. M. 
tuberculosis is a mandatory aerobic bacillus developing in any human tissue, 
preferably in places with high oxygen content such as the lung. Due to this 
feature, extrapulmonary forms are less common, occurring mainly in lymph 
nodes, gastrointestinal tract, bones and kidneys. In AIDS patients, the possibility 
of  tuberculosis, including increasing the prevalence of  extrapulmonary, is much 
higher compared to non-immunosuppressed patients. Objective: This study 
aims to report an unusual urogenital tuberculosis with colonic invasion in a 
patient with AIDS. Conclusion: This work emphasizes the importance of  early 
suspicion of  tuberculosis in patients with AIDS, the multiplicity of  possible 
clinical manifestations, the aggressiveness of  the infection in immunosuppressed 
patients, and considering that despite of  the treatment, the disease progressed 
to death.
Keywords: Tuberculosis, male genital tuberculosis, urogenital tuberculosis, 
acquired immunodeficiency syndrome, AIDS-related opportunistic infections.
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 INTRODUÇÃO
 A tuberculose (TB) é uma das principais 
doenças infectocontagiosas da história da huma-
nidade, sendo causada pelo Mycobacterium tu-
berculosis. São notificados anualmente cerca de 
75.000 casos de TB no Brasil1. A transmissão da 
forma pulmonar ocorre através de gotículas disse-
minadas pela via aérea de paciente para paciente. 
Por se tratar de um bacilo aeróbio obrigatório, o 
M. tuberculosis pode se desenvolver em pratica-
mente qualquer tecido humano, porém preferen-
cialmente em locais com alto teor de oxigênio, 
como o pulmão. Devido a esta característica, as 
formas extrapulmonares são menos comuns, 
ocorrendo principalmente em linfonodos, trato 
gastrointestinal, ossos e rins2.
 A TB é o protótipo de infecção que preci-
sa da resposta imune celular para o devido contro-
le. A epidemia da AIDS ensinou que a deficiência 
de linfócitos T CD4+ aumenta substancialmente 
a suscetibilidade do individuo para desenvolvi-
mento de TB. O aparecimento de formas disse-
minadas e raras está diretamente relacionado com 
agravamento da queda da contagem dos linfócitos 
T CD4+, sendo um número considerado crítico, 
são valores inferiores a 200células/mm³3.
 A partir da década de 1980, ocorreu um 
aumento de casos notificados de TB relaciona-
dos à explosão da epidemia de AIDS no mundo. 
Com o aumento da prevalência global de pessoas 
coinfectadas por HIV/TB, as formas clínicas in-
comuns de TB são incessantemente relatadas. A 
partir deste momento na história epidemiológica 
mundial, todo paciente diagnosticado com TB 
deve ser investigado para infecção pelo HIV. En-
tretanto, ao contrário da TB extrapulmonar, a TB 
pulmonar, devido sua endemicidade em muitas 
cidades brasileiras, não é considerada uma doença 
definidora de AIDS4.
 O presente estudo tem como objetivo 
demonstrar uma manifestação incomum de TB 
urogenital com invasão colônica em um paciente 
com AIDS. A TB deverá sempre constar como 
um diagnóstico diferencial em um paciente com 
AIDS, quadro consumptivo, febril e queixas ines-
pecíficas.
 
 RELATO DE CASO
 Homem de 61 anos, portador de AIDS 
diagnosticada há 18 anos com contagem de lin-
fócitos T CD4+ de 125 cel/mm³ e carga viral 

de 69.357 cópias/mm³, em uso irregular de la-
mivudina, tenofovir, atazanavir com ritonavir 
(3TC+TDF+ATV/r). Apresentava confusão 
mental, hemiparesia, hipertonia e hiperreflexia à 
esquerda e desvio de comissura labial à esquerda, 
como sequelas de neurotoxoplasmose tratada há 
seis meses. Realizava de forma irregular profilaxia 
com sulfadiazina 6g/dia, pirimetamina 25mg/dia 
e ácido folínico 15mg/dia, todas por via oral. 
 Há dois meses iniciou quadro de astenia, 
anorexia, dor lombar à direita de média intensida-
de, perda ponderal não quantificada e não acom-
panhada de febre. O estado geral havia deteriora-
do. Ao exame, apresentava-se desidratado +2/+4, 
descorado +2/+4, anictérico, acianótico, eupnei-
co e hemodinamicamente estável. Queixava de 
dor abdominal em hipocôndrio direito, flanco di-
reito, epigástrio e mesogástrio, acompanhada de 
lesão escrotal com rarefação de pelos, edema, ca-
lor e hiperemia, mais acentuada do lado esquerdo. 
À palpação genital, o epidídimo esquerdo estava 
aumentado e com consistência endurecida. Foi in-
ternado na 10ª enfermaria do Hospital Universitá-
rio Gaffrée e Guinle para investigação do quadro 
clínico.
 À internação foram solicitados hemogra-
ma completo, bioquímica, coagulograma, EAS e 
urinocultura, radiografia de tórax PA e perfil, to-
mografia computadorizada torácica, abdominal 
e pélvica. Foi iniciado tratamento empírico para 
celulite escrotal com oxacilina 2g IV de 4/4h.
 O hemograma demonstrou anemia nor-
mocítica e normocrômica, trombocitopenia e leu-
cocitose com desvio à esquerda. A velocidade de 
hemossedimentação era de 102 mm/h. A bioquí-
mica demonstrava hipoalbuminemia, icterícia às 
custas de bilirrubina direta e aumento despropor-
cional de fosfatase alcalina em relação à gama-glu-
tamil transferase. O coagulograma evidenciou um 
alargamento do TAP e PTT. O EAS apresentava 
piúria e hematúria, sem crescimento bacteriano na 
urinocultura (Quadro 1). A radiografia de tórax 
evidenciou um pequeno derrame pleural à direita.
 A tomografia computadorizada apon-
tou um derrame pleural bilateral moderado à 
direita associado à atelectasias compressivas nos 
seguimentos pulmonares posteriores em corres-
pondência (Figura 1). Apresentava hepatome-
galia com esplenomegalia de 15 cm (Figura 2), 
rim direito tópico e aumentado de volume com 
focos de nefrogramas heterogêneos apresentan-
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do moderada dilatação do sistema pieloureteral 
e impregnação da mucosa ureteral sugestivo de 
pielonefrite e ureterite (Figura 3). Rim esquerdo 
sem alterações. Havia espessamento parietal do 
cólon ascendente com impregnação da mucosa 
pelo meio de contraste e densificação da gordu-

ra mesentérica circunjacente (Figura 4). Ainda 
demonstrava adenomegalias intercavo-aórticas, 
as maiores medindo 1,2 cm. Em vigência do re-
sultado do exame de imagem foi iniciado terapia 
empírica para tuberculose urogenital com esque-
ma RIPE.

Quadro 1: Exames laboratoriais durante a internação

Exames 18/03/2013 22/03/2013
Hemoglobina 7,11 g/dL 8,43 g/dL
Hematócrito 21,0 % 25,3 %

VCM 85,9 fL 85,2 fL
HCM 29,0 pg 28,4 pg
RDW 16,0 % 16,2 %

Plaquetas 131.000/uL 89.200/uL
Leucócitos 19.800/uL 17.600/uL

VHS 102 mm 24 mm
Reticulócitos 1,3 % ---
INR (TAP) 1,358 1,476
Rel (PTT) 1,811 2,054
Glicemia 82 mg/dL ---

TGO 24 IU/L 31 IU/L
TGP 18 IU/L 6 IU/L
FA 416 IU/L 237 IU/L

GGT 131 IU/L 78 IU/L
Proteínas Totais 5,7 g/dL 4,7 g/dL

Albumina 2,5 g/dL 1,9 g/dL
Globulina 3,3 g/dL 2,8 g/dL

Bilirrubina Direta 0,67 mg/dL 1,95 mg/dL
Bilirrubina Indireta 0,65 mg/dL 0,92 mg/dL

Ureia 68 mg/dL 70 mg/dL
Creatinina 2,5/dL 2,78 mg/dL

Sódio 137 mEq/L 139 mEq/L
Potássio 4,12 mEq/L 3,65 mEq/L
Cloreto 99 mEq/L 95 mEq/L
Fósforo 2,5 mg/dL 4,1 mg/dL
Cálcio 8,2 (9,4) mg/dL 8,3 (9,9) mg/dL

Magnésio 1,8 mg/dL 1,9 mg/dL
EAS Piócitos 8-10 pcm

Hemácias 3-4 pcm ---
Urinocultura Negativa ---
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 No mesmo dia, a lesão escrotal fistuli-
zou com saída de material purulento. Foi cole-
tado material para realização de coloração por 
gram, fungos, Ziehl-Neelsen e culturas. No dia 
seguinte havia o resultado de BAAR positivo 
+/+++ (Figura 5). Nos três dias subsequentes 
o paciente progrediu com torpor, hipotensão e 

insuficiência respiratória, evoluindo com o óbi-
to apesar das medidas de suporte. O diagnóstico 
selado foi de tuberculose urogenital relacionada 
à AIDS, com invasão colônica e acometimento 
reticuloendotelial, complicado com fistulização 
para bolsa escrotal e óbito por micobacteriose 
disseminada.

Figura 1: TC de abdome superior 
contrastada (corte transversal) - 
21/03/2013. Derrame pleural bi-
lateral moderado à direita associa-
do à atelectasias compressivas nos 
seguimentos pulmonares posterio-
res em correspondência

Figura 2: TC de abdome superior 
contrastada (corte transversal) - 
21/03/2013. Hepatomegalia com 
esplenomegalia de 15 cm

Figura 3: TC de abdome inferior 
contrastada (corte transversal) - 
21/03/2013. Rim direito tópico 
e aumentado de volume com fo-
cos de nefrogramas heterogêneos 
apresentando moderada dilatação 
do sistema pieloureteral e impreg-
nação da mucosa ureteral sugestivo 
de pielonefrite e ureterite

Figura 4: TC de pelve contrastada 
(corte transversal) - 21/03/2013. 
Rim esquerdo sem alterações. Ha-
via espessamento parietal do cólon 
ascendente com impregnação da 
mucosa pelo meio de contraste e 
densificação da gordura mesentéri-
ca circunjacente.

Figura 5: Lâmina com coloração Ziehl-Neelsen - 22/03/2013. BAAR positivo +/+++
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A Polifarmácia em Pacientes Idosos em 
uma Cidade da Região Sul do Brasil 

Fernanda Costa de Aguiar1, Emilton Lima Junior2, Fernando Faglioni 
Ribas3, Rafael Figueiredo Gatti4, Max Kopti Fakoury5

RESUMO
Introdução: A população de idosos (idade superior a 60 anos) está crescendo 
drasticamente e o Brasil tem mais de 20 milhões de pessoas nessa categoria, 
o que representa 10,77% da população. Objetivos: Realizar um levantamento 
epidemiológico da prevalência da polifarmácia em pacientes geriátricos. Método: 
A amostra foi constituída por 65 prontuários de pacientes idosos, de ambos os 
sexos, atendidos nas Unidades de Atenção Básica à Saúde conveniadas com a 
PUCPR em 2012. Foram identificadas as características sócio-demográficas dos 
participantes: idade, gênero, etnia, peso, altura e índice de massa corporal (IMC). 
As informações sobre os medicamentos em uso foram obtidas pelas prescrições 
e complementadas com relatórios da equipe de enfermagem, sendo analisado o 
nome dos fármacos, a posologia e modo de utilização. Resultados: A maioria 
(69%) eram mulheres, a faixa etária preponderante (54%) estava entre 60 e 70 
anos e 92% havia realizado no mínimo uma consulta médica no último ano. O 
total de medicamentos prescritos foi de 199 e a prevalência da polifarmácia foi 
de 29,2%. A média de uso de medicamento por pessoa foi de 3,06 (DP=2,05) e 
os mais consumidos, organizados de acordo com o a classificação ATC, foram 
os do aparelho cardiovascular (30,1%), sistema nervoso central (26,1%) e os 
do trato gastrointestinal e metabólico (16%). Quanto a sua adequação, 10% 
dos medicamentos prescritos foram considerados inadequados para idosos. 
Conclusão: Os resultados reforçam a importância da avaliação do processo de 
uso de medicamento e apontam, ainda, a necessidade de aprofundamento de 
estudos de avaliação de riscos da polifarmácia nessa população.
Palavras-chave: Polifarmácia, idosos.

Polypharmacy in Elderly Patients in a City Southern Brazil

ABSTRACT
Introduction: FThe elderly population (aged over 60 years) is growing 
dramatically and Brazil has more than 20 million people in this category, 
which represents 10.77% of  the population. Objectives: To conduct an 
epidemiological survey of  the prevalence of  polypharmacy in geriatric patients. 
Method: The sample consisted of  65 medical records of  elderly patients of  
both sexes, evaluated in Units of  Primary Care in agreements with PUC/PR in 
2012. Were identified demographic characteristics of  participants: age, gender, 
ethnicity, weight, height and body mass index (BMI). The information about 
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medications used were obtained by prescription and supplemented by reports 
of  the nursing team, considering the following variables: the drugs name, dosage 
and method of  use. Results: The majority (69%) were women, the predominant 
age group (54%) was between 60 and 70 years and 92% had attended at least 
one medical visit in the last year. The total number of  prescribed drugs was 
199 and the prevalence of  polypharmacy was 29.2%. The average drug use per 
person was 3.06 (SD = 2.05) and the most consumed, organized according to 
the ATC classification, were the ones for cardiovascular system (30.1%), central 
nervous system (26, 1%) and the gastrointestinal tract and metabolic (16%). In 
addition, 10% of  medicines prescribed were considered unsuitable for the elderly. 
Conclusion: The results reinforce the importance of  assessing the process of  
medication use and also suggested the need of  studies to evaluate the risks of  
polypharmacy in this population.
Keywords: Polypharmacy, elderly.
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 INTRODUÇÃO
 A população de idosos - maiores de 60 
anos - está crescendo drasticamente1,2. Nos Esta-
dos Unidos e Inglaterra, os idosos acima de 65 
anos representam, respectivamente, 13% e 15% 
do total populacional. Em ambos os locais, os 
idosos consomem aproximadamente 30% de toda 
prescrição medicamentosa nacional1. 
 Segundo o Censo de 2010, o Brasil tem 
mais de 20 milhões de pessoas com mais de 60 
anos de idade, o que representa 10,77% da po-
pulação. Entre 1996 e 2000 a população idosa 
cresceu 14,5% e a projeção do IBGE revisada em 
2008 informa que em 2050 existirão 64.050.980 
idosos, o que significará uma proporção de um 
idoso para cada três brasileiros. Isso é reflexo do 
aumento da expectativa de vida, devido ao avanço 
no campo da saúde, da queda da fecundidade, da 
redução da mortalidade infantil e do progressivo 
envelhecimento populacional2. O progresso no 
campo da saúde proporcionou tratamentos para 
doenças crônicas prevalentes entre os idosos, tais 
como hipertensão, insuficiência cardíaca e cân-
cer3. O envelhecimento, por sua vez, resulta em 
um maior número de pacientes expostos a poli-
farmácia3-5. 
 A adesão à terapia da forma como foi pres-
crita é fundamental para a eficácia do tratamento, 
pois não tomar o medicamento corretamente pode 
levar a efeitos terapêuticos indesejáveis, como a 
overdose medicamentosa ou dose insuficiente. Os 
idosos costumam ter menor adesão ao tratamento 
porque suas comorbidades exigem, na maioria das 
vezes, um tratamento múltiplo, contínuo e a longo 
prazo6. O idoso apresenta aumento do pH gás-
trico, diminuição da mobilidade gastrointestinal e 
da superfície de absorção e redução do transporte 
ativo, o que pode contribuir para o aumento e/
ou diminuição da absorção de diversos fármacos, 
dependendo da farmacocinética de cada um. A 
distribuição dos fármacos é afetada pela redução 
da água corporal total, diminuição das proteínas 
e pelo aumento da massa gorda7. Acredita-se que 
25% dos idosos com 80 anos ou mais não usam 
os medicamentos como prescrito6. 
 Há evidências de que o idoso sabe mui-
to pouco sobre os medicamentos dos quais faz 
uso6,8,9. Um estudo dinamarquês, com pacientes 
domiciliares de 75 anos ou mais, mostrou que 
60% conheciam a indicação do medicamento e 
que apenas 6% sabiam informar os potenciais 

riscos, efeitos colaterais e/ou interações medi-
camentosas8. Em outra pesquisa, os pacientes se 
queixaram da falta de informações e mostraram  
interesse em saber mais sobre suas medicações10.
 O processo natural de envelhecimento 
pode ocasionar inúmeras fragilidades aos indiví-
duos, como presença de múltiplas patologias e 
comorbidades, que determinam o uso de vários 
medicamentos e aumento do risco de efeitos co-
laterais3, menor aderência e maior risco de inte-
rações medicamentosas. Entretanto, 80% das 
reações adversas medicamentosas em idosos são 
evitáveis, o que resultaria em menor número de 
internamentos por este motivo, diminuição da 
morbidade e da mortalidade por tais eventos11. 
 Muitos estudos têm mostrado que a pres-
crição inadequada por parte dos médicos é um 
problema comum entre os idosos em diferentes 
contextos, não considerando a possivel interação 
medicamentosa ou suas contra-indicações12-13.
Os médicos contribuem para que ocorra a poli-
farmácia pelo conhecimento incompleto sobre o 
uso de medicamentos em idosos. Por outro lado, 
uma forma de diminuir sua ocorrência é através 
da educação em saúde, tanto para o idoso, como 
para a família e cuidadores1,14. 
 No Brasil, estima-se que 23% da popula-
ção consome 60% da produção nacional de me-
dicamentos, sendo os idosos os principais usuá-
rios15. Atualmente o Brasil é o quarto mercado 
mundial de consumo de medicamentos16. 
 Analisar os padrões de utilização de me-
dicamentos na população idosa é fundamental 
para planejar melhorias nos serviços de atenção 
à saúde, além de nos permitir avaliar o impacto 
de novas terapias para esse grupo. Não há estu-
dos no município de Curitiba sobre as atitudes do 
paciente idoso em relação aos medicamentos que 
faz uso, o que torna as dificuldades e necessida-
des desse grupo subnotificadas ou desconhecidas. 
O principal objetivo desse estudo foi identificar 
a presença da “polifarmácia” através do uso de 
medicamentos pelos idosos que vivem no Muni-
cípio de Curitiba, estimar os fatores de risco para a 
polifarmácia, as influências das condições de saú-
de e dos fatores socioeconômicos no uso de me-
dicamentos. Além disso, estimar as doenças mais 
prevalentes e comorbidades nesse grupo. 
 Finalmente, a fim de evitar futuros da-
nos a esses frágeis pacientes sujeitos a múltiplas 
patologias, os resultados do estudo permitirão 
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subsidiar intervenções que otimizem a atenção 
primária a esse grupo de indivíduos. Com isso, 
contribuir com sugestoes para: melhoria na aten-
ção básica ao idoso, diminuição da morbidade por 
causas evitáveis ligadas ao uso de múltiplos me-
dicamentos e melhora da adesão ao tratamento, 
entre outros.
 
 MATERIAIS E MÉTODOS
 Foram analisados, nesse estudo observa-
cional, 65 prontuários de pacientes idosos (maio-
res de 60 anos), de ambos os sexos, independen-
te da raça, cor, procedência, religião e profissão, 
atendidos nas Unidades de Atenção Básica à Saú-
de conveniadas com a PUCPR no período de abril 
de 2012 a junho de 2012. Por outro lado, foram 
excluídos os prontuários dos pacientes que não 
usavam nenhuma medicação e prontuários com 
dados incompletos.
 A técnica utilizada foi o levantamento 
dos prontuários das Unidades de Atenção Básica 
à Saúde conveniadas com a PUC/PR. Por meio 
da analise dos prontuários foi identificado as ca-
racterísticas sócio-demográficas dos participan-
tes: idade, gênero, etnia, peso, altura e índice de 
massa corporal (IMC). Posteriormente, buscou-se 
os indicadores das condições de saúde e uso de 
serviços de saúde: número de internações hospi-
talares nos últimos 12 meses, número de consultas 
a médicos e em quantas especialidades diferentes 
se consultou no mesmo período e história de do-
enças diagnosticadas por profissional de saúde. 
Foram consultados os prontuários dos pacientes 
a fim de conhecer suas prescrições. Informações 
complementares sobre posologia e modo de uti-
lização foram obtidas com a equipe de enferma-
gem. As informações analisadas referentes à me-
dicação foram: nome dos fármacos, posologia 
(dose e frequência) e modo de utilização (horários 
e uso com alimentação).
 Os medicamentos foram classificados de 
acordo com o Anatomical-Therapeutical-Chemical 
Classification System (ATC). Nessa classificação, os 
medicamentos são divididos em diferentes grupos 
de acordo com o órgão ou sistema em que atu-
am e suas propriedades químicas, terapêuticas e 
farmacológicas16. Na identificação dos códigos da 
ATC para classificação dos princípios ativos, fo-
ram levadas em consideração três informações: os 
nomes dos princípios ativos, a dose e a forma far-
macêutica. Será avaliado três dos cinco níveis do 

sistema de classificação ATC dos medicamentos: 
o primeiro que representa os grupos anatômicos, 
o segundo que considera o grupo terapêutico, e o 
quinto que é o nome do principio ativo propria-
mente dito. Este sistema de classificação é con-
tinuamente revisado pelo Conselho Nórdico de 
Medicamentos sob a coordenação do Centro Co-
laborativo para Metodologia sobre Estatística de 
Medicamentos da Organização Mundial da Saúde, 
com sede em Oslo17.
 Para pesquisar as interações medicamen-
tosas, foram incluídos os medicamentos relata-
dos prescritos utilizados no último ano. Quanto 
à classificação de polifarmácia, foi considerado o 
uso concomitantemente de quatro ou mais me-
dicamentos por semana - polifarmácia quantita-
tiva - visto que esse valor é adotado por institui-
ção governamental como no Reino Unido17 e foi 
utilizado em outros trabalhos com idosos16,18. A 
polifarmácia qualitativa, no entanto, foi classifica-
da como prescrição de medicação imprópria para 
o idoso segundo os critérios de Beers atualizado 
por Ficket al. (2003)16. Por esses critérios, o me-
dicamento é considerado inadequado para idosos 
quando os possíveis riscos são superiores aos be-
nefícios potenciais proporcionados pelo uso do 
mesmo. No entanto, os efeitos adversos dos me-
dicamentos não são abordados por essa classifica-
ção19.
 Para estimar os riscos da polifarmácia, fo-
ram observadas as informações sobre os efeitos 
colaterais das drogas em uso, hospitalizações e 
consultas anteriores. Os resultados obtidos no es-
tudo foram expressos por frequências e percentu-
ais (variáveis qualitativas) ou por médias e desvios 
padrões (variáveis quantitativas). Para estimar per-
centuais de interesse (prevalências), foram cons-
truídos intervalos de 95% de confiança.  Para ava-
liação da associação entre variáveis qualitativas, foi 
usado o teste de Qui-quadrado ou o teste exato de 
Fisher. Os dados foram organizados em planilha 
Excel e analisados com o programa computacio-
nal EpiInfo v.3.2.

 RESULTADOS
 Foram analisados registros clínicos de 65 
pacientes, dos quais 45 (69%) eram mulheres e 20 
(31%) eram do sexo masculino, 35 (54%) na fai-
xa etária entre 60 e 70 anos; 21 entre 71-80 anos 
(32%) e os 9 (14%) restantes apresentavam-se 
com mais de 80 anos. Quanto à etnia, a maioria 
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(50 pessoas ou 77%) eram brancos, sendo os de-
mais negros (10 ou 15%) e orientais (5 pessoas 
ou 8%). O índice de massa corporal (IMC) mé-
dio da população foi de 24,77 kg/m2. 
 Dos enfermos, 60 (92%) haviam realiza-
do no mínimo uma consulta médica no último 
ano. Com relação ao uso dos serviços de Aten-
ção Básica a Saúde, 38 (58%) fazem uso dele 
ocasionalmente (zero a quatro consultas/ano); 
20 (31%) usam dele normalmente (de quatro até 
12 consultas/ano) e 7 (11%) o usam  e muito 
frequentemente (acima de 12 consultas/ano).
 A prevalência do uso de medicamentos 
nessa população foi aferida por meio da analise 
das receitas médicas desses pacientes, inferindo 
que todos os pacientes aderiram ao tratamento 
e fazem uso das medicações conforme pres-
crito. O número de medicamentos utilizados 
variou de 1 a 8, num total de 199 medicamen-

tos prescritos. A média por pessoa foi de 3,06 
(DP=2,05). Observou-se que 46 (70,8%) dos 
pacientes utilizavam entre 1 e 3 medicamentos, e 
19 (29,2%) entre 4 e 8 medicamentos. Todos os 
medicamentos analisados foram prescritos por 
médicos. 
 Os medicamentos mais utilizados, or-
ganizados de acordo com o grupamento ana-
tômico segundo classificação ATC, foram do 
aparelho cardiovascular (60 ou 30,1%), sistema 
nervoso central (52 ou 26,1%) e os medicamen-
tos do trato gastrointestinal e metabólico (32 ou 
16%), os quais representaram juntos 72,2% dos 
medicamentos utilizados.  A Figura 1 traz descri-
ção detalhada da distribuição dos medicamentos 
reunidos segundo grupamento anatômico e os 
subgrupos terapêuticos mais prescritos organi-
zados segundo codificação da classificação ATC 
encontram-se na Figura 2.
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 Analisando-se os medicamentos pres-
critos quanto à sua inadequação para pacientes 
idosos, segundo critérios de Beers atualizados 
por Fick et al. (2003) foram encontradas 20 
ocorrências entre os 199 medicamentos prescri-
tos (10%). Os medicamentos inadequados mais 
utilizados foram o a amitriptilina (5 ou 25%), 
nifedipino (4 ou 20%) e diazepam (4 ou 20%). 
O nifepidino é considerado inadequado por seu 

alto potencial de risco para o desenvolvimento 
de hipotensão e constipação intestinal em ido-
sos, a amitriptilina, por suas propriedades sedati-
vas e anticolinérgicas e o diazepam possui tempo 
de meia-vida longo em idosos (dias) produzindo 
prolongamento do efeito sedativo e aumento do 
risco de quedas e fraturas. Os demais fármacos 
inapropriados encontrados estão presentes na 
tabela 1. 
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 DISCUSSÃO
 Vários autores levantam a importância do 
uso coerente dos medicamentos, uma vez que o 
contrário é um problema de saúde pública, afetan-
do não somente a qualidade de vida dos pacientes, 
mas gera gastos exacerbados em saúde. Há con-
senso de que ao monitorar criteriosamente o uso 
de fármacos se reduz a morbimortalidade, tendo 
em vista que a maior parte desses problemas pode 
ser evitada20. Analisando o processo de uso dos 
medicamentos por meio de indicadores de quali-
dade, corrigindo os riscos significativos21 e ava-
liando a prescrição e a forma como o paciente uti-
liza os medicamentos em um processo de revisão 
da farmacoterapia é suficiente para proteger esses 
pacientes dos danos causados pelo uso excessivo 
dos mesmos22.
 A população observada neste estudo cor-
responde a um grupo de pacientes ambulatoriais, 
caracterizado por média de idade avançada (68 
anos) e numa condição de pluridiagnósticos.  A 
prevalência da polifarmácia em nosso estudo foi 
de 29,2% e valor semelhante foi encontrado em 
um estudo feito em São Paulo, através de questio-
nário por amostra em domicílio de 2143 idosos, 
no qual 31,5% dos pacientes utilizavam quatro ou 
mais medicamentos16.
 Considerando se que a maior parte da 
população de pesquisa constituiu-se de pessoas 
do sexo feminino (69%), isso pode refletir maior 
longevidade das mulheres em relação aos homens. 
Algumas hipóteses tentam justificar essa diferen-
ça afirmando que homens têm mais altas taxas de 
mortalidade relacionadas à violência, acidentes de 
trânsito e doenças crônicas23, enquanto as mulhe-
res têm mais altas taxas de morbidade em doenças 
crônicas não fatais. Se não bastasse, elas apresen-
tam uma postura séria em relação às doenças e 
ao conceito de saúde, procurado assistência mais 
frequentemente que os homens24. 
 A análise dos medicamentos utilizados 
confirma a predominância de problemas cardio-
vasculares e do sistema nervoso central. Proble-
mas esses de caráter crônico e que exigem es-
pecialização por parte dos profissionais. Dados 
semelhantes foram vistos em outro levantamento 
realizado com 215 idosos em Porto Alegre, no 
qual 57 (27%) pessoas apresentaram polifarmá-
cia e as classes terapêuticas mais utilizadas foram 
para o sistema cardiovascular 224 (32%), para o 
sistema nervoso 150 (22%) e para o trato gastrin-

testinal e o metabolismo 124 (18%)25. Como as 
doenças do sistema circulatório vêm liderando as 
causas de morbimortalidade em indivíduos com 
idade acima de 65 anos, os medicamentos cardio-
vasculares têm sido amplamente prescritas pelos 
médicos26.
 Além disso, observou-se elevado consu-
mo de analgésicos e de medicamentos para o apa-
relho digestivo (Figura 2), revelando o desconfor-
to eminente dos idosos em aliviar ou eliminar suas 
dores agudas. Tal fato merece atenção dos pro-
fissionais de saúde no sentido de orientar quanto 
a possíveis casos de interações medicamentosas e 
redundância.
 O número elevado de atendimentos mé-
dicos no último ano denota a relativa morbida-
de da população. Como o serviço de atenção em 
saúde estudado realiza seu cadastro de usuários 
por meio de busca ativa, todos os indivíduos re-
sidentes na região de cobertura estão cadastrados, 
fazendo com que a procura ao serviço não afete a 
composição da amostra.
 A utilização de medicamentos inadequa-
dos continua sendo frequente em prescrições para 
idosos aumentando o risco de ocorrência de re-
ações adversas, que, em muitos casos, acabarão 
sendo tratadas como novos problemas de saúde. 
A chamada “cascata iatrogênica” pode ter início 
no uso sucessivo e crescente de medicamentos 
para tratar problemas de saúde originados de ou-
tros medicamentos27. 
 Neste trabalho, a maior parte das consequ-
ências possíveis do uso desses medicamentos ina-
dequados esteve ligada ao sistema nervoso central 
(p. ex. confusão mental), ao aparelho cardiovascu-
lar (p. ex. arritmias) ou ao trato gastrintestinal (p. 
ex. constipação intestinal), sistemas que também 
receberam a maior parte de prescrições.

 CONCLUSÕES
 Os dados analisados nesta população con-
firmam a presença da polifarmácia em idosos e re-
velou a existência de riscos relacionados ao uso de 
medicamentos nos pacientes atendidos nas Uni-
dades de Atenção Básica a Saúde, uma vez que 
comumente são prescritos fármacos inapropria-
dos. Assim, alguns dos desafios para os farmacêu-
ticos e médicos serão promover o uso racional de 
medicamentos; contribuir no processo educativo 
dos usuários acerca dos riscos da auto-medicação, 
da interrupção e da troca do tratamento prescri-



Cad Bras Med XXVII (4): 1-50, 2014

37

to, bem como quanto a necessidade da receita 
médica; realizar avaliações regulares desses me-
dicamentos empregados pelos idosos quanto 
a complexidade do regime posológico, custo e 
aderência ao tratamento.
 Os resultados podem ser úteis no estí-
mulo ao desenvolvimento de mecanismos de 
avaliação de processos que visem reduzir esses 
riscos, aumentando a chance de resultados tera-
pêuticos positivos e benefícios para os pacien-
tes.
 Estudos mais amplos nesse campo são 
necessários a fim de se alcançar uma maior vali-
dade externa e o desenvolvimento de novos ins-
trumentos de classificação de riscos e prevenção 
de problemas relacionados com medicamentos. 
Além disso, o sistema de saúde deve estar prepa-
rado para implementar estratégias de prevenção 
e pronto-atendimento, com intervenção tera-
pêutica imediata, disponibilização de insumos, 

mantendo a confidencialidade e promovendo 
atitudes de não discriminação15,16. 
 Em nosso estudo, assim como em ou-
tros realizados6,9,12-14, o condiloma acuminado 
foi a DST mais prevalente. Com a liberação 
pela ANVISA das vacinas contra o HPV e a sua 
consequente disponibilidade no mercado, acre-
ditamos que, a longo prazo, se incorporadas ao 
Calendário Básico de Vacinação Brasileiro, re-
sultarão em menores taxas da doença no Brasil. 
Atualmente, o seu alto custo limita a adesão da 
população a esse método de prevenção.
 A compreensão e a colaboração de edu-
cadores, professores, pais e responsáveis com os 
programas de esclarecimentos em DST, como 
uma forma de responsabilidade social, poderão 
auxiliar na orientação das pessoas sexualmente 
ativas, fazendo com que elas, uma vez conscien-
tes dos fatos, possam mudar suas atitudes com 
relação à prevenção dessas doenças12.
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Avaliação da Qualidade de Vida dos 
Pacientes com Doença Renal Crônica Pré-
Diálise do Hospital Universitário Gaffrée e 
Guinle

Saymom Souza de Toledo1, Lygia Maria Soares Fernandes Vieira2, 
Francisco Alves Araújo1, Karina Zocrato3

RESUMO
Atualmente, é amplamente aceita a definição da doença renal crônica (DRC) 
que se baseia em alterações na taxa de filtração glomerular e/ou presença de 
lesão parenquimatosa mantidas por pelo menos três meses. Embora os critérios 
para diagnóstico de DRC estejam agora mais claros, a proporção de pacientes 
com DRC em estágio avançado vista pela primeira vez por nefrologista antes 
do início do tratamento dialítico ainda é inaceitável. O diagnóstico precoce e o 
encaminhamento imediato para o nefrologista são etapas essenciais no manuseio 
desses pacientes, pois possibilitam a educação pré-diálise e a implementação de 
medidas preventivas que retardam ou mesmo interrompem a progressão para 
os estágios mais avançados da DRC. Com o avanço da doença, o tratamento 
é feito com medicamentos, que variam de acordo com as complicações e co-
morbidades apresentadas pelo paciente. Isso implica mudanças no hábito de vida 
dos pacientes, o que acarreta muitas vezes um prejuízo na sua qualidade de vida. 
Através desse trabalho visamos analisar o impacto da doença e do tratamento 
conservador utilizado sobre a qualidade de vida do paciente. Levando em 
consideração aspectos físicos e psicossociais. Para fins de análise da qualidade 
de vida dos pacientes, foi utilizado o questionário SF-36 e também foi analisado 
os níveis de hemoglobina de cada paciente para analisar possível relação entre 
a anemia com a piora da qualidade de vida dos pacientes. Foi concluído que 
a própria doença crônica prejudica a qualidade de vida do paciente, mas não 
houve relação com a piora da taxa de filtração glomerular.  
Palavras-chave: Qualidade de vida, doença renal crônica pré-diálise, impacto 
da doença, SF36. 

Quality of  Life Assessment of  Patients with Chronic Kidney Disease Pre-
Dialysis from University Hospital Gaffrée e Guinle

ABSTRACT
Currently, it is widely accepted definition of  chronic kidney disease (CKD) that is 
based on changes in glomerular filtration rate and / or presence of  parenchymal 
injury kept for at least three months. Although criteria for the diagnosis of  
CKD are now clear, the proportion of  patients with advanced stage CKD first 
seen by nephrologists before the start of  dialysis is still unacceptable. Early 
diagnosis and immediate referral to the nephrologist are essential steps in the 
management of  these patients, because they allow pre-dialysis education and the 
implementation of  preventive measures that slow or even stop the progression 
to more advanced stages of  CKD. With disease progression, treatment is done 
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with drugs, which vary according to the complications and comorbidities of  the 
patient. This implies changes in the habits of  life of  patients, which often leads 
to an impairment in their quality of  life. Through this work, we aim to analyze 
the impact of  disease and conservative treatment used on the quality of  life of  
patients. Taking into consideration the physical and psychosocial aspects.
For analysis of  the quality of  life of  patients, the SF-36 questionnaire was used 
and was also analyzed hemoglobin levels of  each patient to analyze the possible 
relationship between anemia with decreased quality of  life for patients. It was 
concluded that chronic disease itself  impairs the quality of  life of  patients, but 
no relationship with worsening glomerular filtration rate.
Keywords: Quality of  life, pre-dialysis chronic kidney disease, impact of  the 
disease, SF36.
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 INTRODUÇÃO
 Segundo as diretrizes mais recentes da 
National Kidney Foundation - através do progra-
ma KDIGO (Kidney Disease Improving Global 
Outcomes), a Doença Renal Crônica (DRC) é 
definida pela presença de anormalidades estrutu-
rais ou funcionais, presentes por mais de 3 meses. 
Como marcadores de dano renal pode-se citar: al-
buminúria ≥30 mg∕dia, anormalidade do sedimen-
to urinário, distúrbios eletrolíticos e outras anor-
malidades como desordens tubulares, alterações 
detectadas na histologia, anormalidades estrutu-
rais visualizadas por exame de imagem, história 
de transplante renal e taxa de filtração glomerular 
(TFG) reduzida: <60 ml∕min∕1,73m².
 A Doença Renal Crônica emerge como 
um sério problema de saúde nas populações, e 
pode ser considerada uma “epidemia” em cresci-
mento. Obesidade, dislipidemia e tabagismo ace-
leram a sua progressão culminando com a neces-
sidade de tratamento conservador ou até mesmo 
Terapia Renal Substitutiva (TRS).
 
 Epidemiologia
 Atualmente a DRC constitui um impor-
tante problema médico e de saúde pública. No 
Brasil, a prevalência de pacientes mantidos em 
programa crônico de diálise mais que dobrou 
nos últimos dez anos. De 24.000 pacientes man-
tidos em programa dialítico em 1994, alcançamos 
59.153 pacientes em 20042.
 A prevalência da DRC foi determinada 
com base na presença de albuminúria persisten-
te (> 30 mg/g) e diminuição na TFG estimada, 
usando a equação abreviada do estudo Modifica-
tion of  Diet in Renal Disease (MDRD), que utiliza 
a creatinina sérica para o seu cálculo. Essa análise 
revelou que aproximadamente 13% da população 
adulta dos EUA tem DRC nos estágios 1 a 43.
 No Brasil, estudos epidemiológicos 
abrangentes sobre DRC que empregam a nova 
definição da doença ainda não foram realizados. 
Entretanto, um estudo sobre TRS baseado em 
dados coletados em janeiro de 2009 revelou que 
havia 77.589 pacientes em diálise no Brasil e que 
a prevalência e a incidência de Doença Renal em 
estágio terminal (DRET) correspondiam a 405 e 
144 por milhão na população, respectivamente. 
Enquanto o número de brasileiros nos diferentes 
estágios pré-diálise da DRC não for conhecido 
com exatidão, uma análise dos dados laboratoriais 

de adultos utilizando a nova definição de DRC re-
velou que 2,3% dos indivíduos avaliados tinham 
TFG < 45 mL/min/1,73m2 ou DRC estágios 3B, 
4 e 5. Extrapolando-se esses resultados para a po-
pulação adulta brasileira, sugere-se que cerca de 
2,9 milhões de brasileiros teriam um terço ou me-
nos da TFG dos indivíduos normais3.
 A principal causa de DRC no mundo é 
o diabetes mellitus. No entanto, de acordo com 
os dados do último censo nacional de pacientes 
em programa de diálise (Sociedade Brasileira de 
Nefrologia - SBN), as três principais causas, no 
Brasil, de doença renal em fase terminal são: Ne-
froesclerose hipertensiva (35%), glomeruloescle-
rose diabética (27%) e glomerulopatias primárias 
(12%).

 Manifestações Clínicas
 As manifestações clínicas da DRC na 
maioria das vezes se iniciam quando a TFG chega 
a menos de 30% do valor normal. No entanto, 
mesmo nos estágios leves e moderados de DRC, 
intercorrências clínicas como infecções, descon-
trole pressórico, hipervolemia, hipovolemia e 
nefrotoxicidade por drogas ou radiocontrastes 
podem comprometer temporariamente a função 
renal e induzir sinais e sintomas de uremia sendo 
chamada de DRC agudizada. 
 As principais manifestações clínico-la-
boratoriais da DRC são: Distúrbios eletrolíticos 
como hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalce-
mia; acidose metabólica com anion gap aumen-
tado; osteodistrofia renal - osteíte fibrosa cística, 
osteomalácia, doença óssea adinâmica; hiperten-
são arterial sistêmica; anemia; dislipidemia; san-
gramento urêmico e pericardite.
 
 Diagnóstico
 A ausência de sintomas nos pacientes que 
se encontram nos estágios iniciais da DRC exi-
ge que os médicos mantenham sempre um nível 
adequado de suspeição, especialmente naqueles 
pacientes com fatores de risco médico ou sócio 
demográfico para DRC. Como mencionado an-
teriormente, alterações funcionais, principalmente 
na TFG, são um importante componente no diag-
nóstico e classificação da DRC.
 A TFG é a melhor medida geral da função 
renal e a mais facilmente compreendida pelos mé-
dicos. A definição de DRC também é baseada na 
documentação do dano renal parenquimatoso. A 
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albuminúria é o principal marcador do dano renal 
parenquimatoso. A albuminúria ou a proteinúria 
(albuminúria >300 mg/dia) pode ser determina-
da pelo teste com fitas reagentes, que é de baixo 
custo e de fácil aplicação, embora seja importan-
te reconhecer que o teste é não específico, semi-
quantitativo e não se mostra sensível o suficiente 

para detectar níveis de albumina <300 mg/L. 
 O exame de imagem utilizado para o diag-
nóstico da DRC é a ultrassonografia renal que 
avalia o tamanho do rim e outras causas como 
uropatia obstrutiva. Após a realização do diagnós-
tico se estabelece o estágio da DRC. Segue na ta-
bela 1.

Estágio TFG (ml∕min∕1,73m²) Descrição
G1 ≥ 90 ml∕min∕1,73m² Normal ou aumentada
G2 60-89 ml∕min∕1,73m² Levemente reduzida
G3 a 45-59 ml∕min∕1,73m² Leve a moderadamente reduzida
G3 b 30-44 ml∕min∕1,73m² Moderada a gravemente reduzida
G4 15-29 ml∕min∕1,73m² Gravemente reduzida
G5 < 15 ml∕min∕1,73m² Falência renal

Tabela1: Classificação e Estágio da Doença Renal Crônica (DRC)

TFG estimada por uma das equações baseada na creatinina sérica.

 Tratamento
 O tratamento ideal da DRC é baseado em 
três pilares de apoio: 1) diagnóstico precoce da 
doença, 2) encaminhamento imediato para trata-
mento nefrológico e 3) implementação de medi-
das para preservar a função renal.
 Em um estudo recente, McLaughlin et 
al. avaliaram o custo financeiro do tratamento da 
DRC em pacientes que foram encaminhados pre-
coce ou tardiamente ao nefrologista. Os desfechos 
desse estudo foram custo total do atendimento 
ao paciente, anos de vida dos pacientes, anos de 
vida livre de TRS e dias de hospitalização. Para 
os grupos com encaminhamento precoce e tar-
dio, os custos médios totais em cinco anos foram 
US$87.711,00 e US$110.056,00, respectivamente; 
as médias dos anos de vida dos pacientes foram 
3,53 e 3,36 anos, respectivamente, e os anos de 
vida dos pacientes livres de TRS foram 2,18 e 1,76 
anos, respectivamente3.
 Esses achados enfatizam a importância de 
lembrar e encorajar outros profissionais da saúde, 
especialmente cardiologistas, endocrinologistas, 
clínicos gerais, urologistas e geriatras, que fre-
quentemente lidam com pacientes em risco para 
DRC, de encaminhar pacientes para acompanha-
mento conjunto com um nefrologista ou equipe 
especializada em nefrologia o mais rápido possí-
vel.  
 Para a diminuição da progressão ou pre-
venção da doença renal crônica, existem estraté-

gias relacionadas a mudanças nos hábitos de vida 
e aos fatores de risco para doença cardiovascular.
 
 • Controle pressórico e redução da protei-
núria: 
 • Restrição de proteínas, fósforo e sal na 
dieta.
 • Outras medidas: É recomendável a 
HbA1C (hemoglobina glicada) próxima a 7% (ou 
abaixo naqueles capazes de tolerar) para o contro-
le glicêmico. Mudanças no estilo de vida, controle 
de dislipidemia e cessação do tabagismo são ou-
tras medidas a serem adotadas.
 
 Além disso, as complicações relacionadas 
a DRC devem ser tratadas. A anemia é uma delas. 
Geralmente inicia a partir do estágio 3 e está pre-
sente em quase todos os pacientes no estágio 4. 
A anemia é responsável por muitos sintomas da 
síndrome urêmica, como a astenia, insônia, cefa-
léia, redução da libido, depressão, mal estar físico 
e mental, anorexia e tendência a sangramento. 
Finalmente, a terapia de substituição renal esta 
indicada ao paciente no estagio V (TFG <10-15 
ml/min/1,73m²), devendo ser preparada a partir 
do estágio IV, quando a TFG está entre 20-25 ml/
min/1,73m². 
 Assim a detecção precoce da doença re-
nal e condutas terapêuticas apropriadas para o 
retardamento de sua progressão pode reduzir o 
sofrimento dos pacientes e os custos financeiros 



Cad Bras Med XXVII (4): 1-50, 2014

43

associados à DRC. Como visto anteriormente, 
com o avançar da doença, o tratamento é feito 
com medicamentos, que variam de acordo com 
as complicações e co-morbidades apresentadas 
pelo paciente. Isso implica mudanças no hábito 
de vida, o que acarreta muitas vezes prejuízos sig-
nificativos na qualidade de vida e no sofrimento 
dos pacientes comprometendo a sua perspectiva 
de vida. 

 OBJETIVOS
 Avaliar o impacto da doença renal crônica 
e do tratamento conservador sobre a qualidade de 
vida dos pacientes do ambulatório de nefrologia 
do Hospital Universitário Gaffree e Guinle nos 
estágios 3,4 e 5 pré-diálise.
 Verificar quais os domínios mais compro-
metidos.
Analisar o impacto da anemia na qualidade de 
vida.

 3 METODOLOGIA
 O estudo foi realizado de julho de 2013 
a julho de 2014. Seguiu o delineamento obser-
vacional, analítico e transversal. Foram incluídos 
pacientes com mais de 18 anos, com DRC nos 
estágios 3, 4 e 5 pré-diálise (Taxa de Filtração 
Glomerular entre 10 e 59 mL/min/1,73m² pelo 
MDRD), em tratamento conservador, totalizan-
do 52 paciente. Estes foram escolhidos aleatoria-
mente no momento do seu comparecimento para 
consulta ambulatorial previamente agendada. Os 
pacientes assinaram um termo de consentimento 
livre e esclarecido ao participar da pesquisa. 
 Foram excluídos os pacientes com menos 
de 6 meses de consultas ambulatoriais, aqueles 
que se negaram a realizar o questionário e os pa-
cientes com algum distúrbio cognitivo. 
 Como instrumentos de coleta de dados, 
utilizamos o questionário de Qualidade de vida - 
SF-36, composto por 36 itens que fornecem pon-
tuações em oito dimensões: a) capacidade funcio-
nal (CF), que é avaliada a partir do desempenho de 
atividades diárias como aptidão para cuidar de si, 
vestir-se, tomar banho, subir escadas; b) limitação 
por aspectos físicos (LAF), indicada pelo impac-
to da saúde física no desempenho das atividades 
diárias e/ou profissionais; c) dor (DF), de acordo 
com o nível de dor e o impacto no desempenho 
das atividades diárias e/ou profissionais; d) estado 
geral de saúde (EGS), assinalado pela percepção 

subjetiva do estado geral de saúde; e) vitalidade 
(VIT), disposição dos pacientes em realizar tare-
fas do cotidiano; f) aspectos sociais (AS), pelo re-
flexo da condição de saúde nas atividades sociais; 
g) Limitação por aspectos emocionais (LAE), pe-
los reflexos das condições emocionais no desem-
penho das atividades diárias e/ou profissionais; h) 
saúde mental (SM), pela escala de humor e bem-
-estar. A pontuação varia entre 00 a 100 pontos, 
que refletem o pior e o melhor estado geral de 
saúde, respectivamente. 
 Foram utilizados os valores de hemoglo-
bina (Hb) e da creatinina, para o cálculo da TFG 
(MDRD), trazidos pelos pacientes no dia da con-
sulta.
 A aplicação do questionário SF-36 foi 
realizada por um mesmo pesquisador através de 
perguntas que eram lidas de maneira a facilitar o 
entendimento pelo paciente.
 Foram divididos em 4 grupos: Grupo 
geral - composto por todos os pacientes, Grupo 
DRC 3 - TFG entre 30 e 60 ml/min, Grupo DRC 
4 -  TFG entre 29 e 15ml/min e Grupo DRC 5 - 
TFG <15ml/min.
 Foi utilizada estatística descritiva e os re-
sultados foram apresentados como Média ± Des-
vio Padrão (DP) que foram comparadas pelo teste 
T-student não pareado e pela Anova ou como va-
lores absolutos e percentuais em relação à amos-
tra. Os programas utilizados para a realização da 
análise dos dados foi o GraphPad InStat3. Foi 
considerado como significante p<0,05.

 RESULTADOS
 Foram analisados 52 pacientes, 27 femini-
no (51,9%). A média de idade foi de 67,62±1,99 
anos. A média da TFG (MDRD) do grupo ge-
ral foi de 27,671±2,24 ml/min. Da hemoglobi-
na (Hb) foi de 11,69±0,25 g/dl. No grupo com 
DRC estágio 3 foram avaliados 22 pacientes, com 
idade de 66,27±2,7; o MDRD de 35,79±1,30ml/
min e a Hb de 12±0,39g/dl. No grupo com DRC 
estágio 4 foram avaliados 27 pacientes, a ida-
de de 70,36±2,81; o MDRD de 22,68±0,84 ml/
min e a Hb de 11,59±0,35g/dl. No grupo com 
DRC estágio 5 foram avaliados 3 pacientes,  ida-
de de 54,66±12,44; o MDRD de 13ml/min, Hb 
de 10,43±0,69g/dl. O grupo DRC 5 foi retirado 
da avaliação estatística por ter um número mui-
to pequeno. Desta forma, as comparações foram 
realizadas entre o Grupo geral, DRC 3 e DRC 4. 
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Foi realizada comparação entre os grupos em 
relação aos níveis de hemoglobina, idade e taxa 
de filtração glomerular (Gráficos 1 e 2). Não 
obtivemos diferença entre os grupos, exceto ao 
compararmos as médias do MDRD, que já era 
esperado.
 Analisamos os domínios do SF-36 sepa-
radamente (Tabela 2) e depois comparamos os 

resultados de cada domínio entre os diferentes 
grupos de acordo com estágio da doença (Grá-
ficos 3 e 4). Também houve significância estatís-
tica ao compararmos pela análise do T-student a 
CF (capacidade funcional) dos grupos com DRC 
estágios 3 e 4. Não houve relevância estatística 
ao utilizarmos os dados dos pacientes no estágio 
5 de DRC, devido ao baixo n (n=3).

Legenda: DP - desvio padrão, Hb - hemoglobina (g/dl), 
MDRD - (TFG ml/min) (ANOVA)

Legenda: DP- desvio padrão; Hb- hemoglobina (g/dl); 
MDRD- (TFG ml/min) (T-student).

Gráfico 2: Análise comparativa da Hemo-
globina e da Taxa de Filtração Glomerular 
entre os grupos com DRC 3 e 4

Gráfico 1: Análise comparativa da Hemoglobina e 
da Taxa de Filtração Glomerular entre os grupos 
com DRC 3, 4 e Geral

Legenda: CF (capacidade funcional), LAF (limitação pelo as-
pecto físico), EGS (estado geral de saúde), VIT (vitalidade), 
AS (aspecto social), LAE (limitação por aspecto emocional), 
SM (saúde mental) (ANOVA).

Gráfico 3: Análise comparativa entre os domí-
nios do SF-36 dos grupos com DRC 3, 4 e geral 

Legenda: CF (capacidade funcional), LAF (limitação pelo as-
pecto físico), EGS (estado geral de saúde), VIT (vitalidade), AS 
(aspecto social), LAE (limitação por aspecto emocional), SM 
(saúde mental) (T-STUDENT).

Gráfico 4: Análise comparativa entre os domínios 
do SF-36 dos grupos com DRC 3 e 4

 DISCUSSÃO
 A avaliação da qualidade de vida dos pa-
cientes com doença renal crônica tem sido alvo 
de diversos trabalhos por todo o mundo. A maio-
ria dos trabalhos leva em consideração pacientes 
em diálise ou transplantados, havendo carência 
em pesquisas de qualidade de vida com pacientes 
em tratamento conservador. Sendo assim, nosso 
trabalho focou como já foi explicitado, nos pa-
cientes em tratamento conservador. Diversos 
estudos demonstraram que a transição do trata-
mento conservador para a terapia de substituição 

renal, sendo por hemodiálise, diálise peritoneal ou 
transplante renal apresenta um grande impacto na 
qualidade de vida dos pacientes4.
 No entanto, nesse presente estudo foi 
possível perceber que com o agravamento da do-
ença renal crônica, ou seja, o decréscimo da taxa 
de filtração glomerular nos pacientes em trata-
mento conservador, não implica uma redução da 
qualidade de vida. Porém, a própria doença crô-
nica implica um grande impacto na qualidade de 
vida dos pacientes comprometendo alguns domí-
nios mais severamente do que outros.
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 Alguns estudos mostram que em popu-
lações saudáveis as pontuações dos domínios do 
questionário SF-36 não fica abaixo de 70, assim 
pode-se perceber no presente trabalho que pra-
ticamente todos os domínios tiveram resultados 
abaixo de 70, revelando uma piora da qualidade 
de vida significativa nesses pacientes.
 Um estudo realizado em São Paulo em 
2011 por pesquisadores da Universidade federal 
de São Paulo (UNIFESP) “Quality of  life in pa-
tients with chronic kidney disease” revelaram al-
guns achados semelhantes ao presente trabalho, 
como a piora da qualidade de vida dos pacientes 
relacionado a própria doença crônica e não rela-
cionado a piora da TFG, quando comparados os 
pacientes em tratamento conservador2. 
 Além desse achado, foi encontrada tam-
bém uma relação entre os níveis socioeconô-
micos com a qualidade de vida dos pacientes. 
Revelando que pacientes com menor condição 
socioeconômica apresentam uma pior qualidade 
de vida, assim como pacientes com maior núme-
ro de doenças associadas, principalmente a dia-
betes, apresentam um pior índice de qualidade de 
vida. 
 Entretanto foi encontrada uma relação 
proporcional da piora da anemia com a piora da 
qualidade de vida, o que não foi encontrado nesse 
trabalho, possivelmente pelos níveis de hemoglo-

bina da maioria dos pacientes em estudo estarem 
no alvo terapêutico para esta população de pa-
cientes. 

 CONCLUSÃO
 A avaliação da qualidade de vida de pa-
cientes com DRC permite a quantificação das 
conseqüências da doença de acordo com a ava-
liação subjetiva do paciente. Com isso permite 
ajustes nas decisões médicas levando em conta 
assuas necessidades físicas, emocionais e sociais 
dos pacientes. 
 A anemia não teve participação no com-
prometimento dos domínios analisados. 
 Os nossos dados mostraram que não hou-
ve piora nos domínios com o agravamento da do-
ença renal crônica. No entanto, a própria doença 
crônica, nesse caso a falência renal, comprometeu 
alguns domínios mais que outros. Os domínios li-
mitação por aspecto físico, capacidade funcional, 
e estado geral de saúde foram os mais compro-
metidos em todos os estágios. E o aspecto social 
e a limitação por aspectos emocionais foram os 
mais preservados. Esta observação pode ajudar 
nas decisões médicas levando em conta as suas 
necessidades físicas, emocionais e sociais, poden-
do melhorar a adesão ao plano terapêutico, bem 
como a qualidade da saúde e assistência prestada 
e a sobrevida do paciente.
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Hipertensão Intracraniana - Artigo de 
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RESUMO

A hipertensão intracraniana é causada pelo aumento de volume de líquidos ou 
massa expansiva no interior do crânio. Como a cavidade encefálica é fechada, a 
hipertensão intracraniana comprime as estruturas cerebrais resultando em sinais 
e sintomas variáveis de acordo com a sua severidade, podendo causar óbito. O 
presente artigo tem por objetivo fazer uma revisão sobre este tema.
Palavras-chave: hipertensão intracraniana.

Intracranial Hypertension - Revision Article

ABSTRACT
Intracranial hypertension is caused by increased fluid volume or expansive 
mass inside the skull. As the encephalic cavity is closed, increased intracranial 
pressure compresses the brain structures resulting in signs and symptoms 
variable according to their severity, may cause death. This article aims to review 
on this issue.
Keywords: Intracranial hypertension.
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INTRODUÇÃO
 A pressão intracraniana (PIC) varia fisio-
logicamente entre 5 e 15mmHg em crianças maio-
res e adultos e entre 8 e 10mmHg em lactentes, 
sendo determinada pela relação entre o volume 
do conteúdo da caixa craniana (sangue, líquor e 
parênquima cerebral) e o volume do crânio que, 
segundo a doutrina de Monro-Kellie, pode ser 
considerado constante. Sendo assim, a hiperten-
são intracraniana (HIC) ocorre por aumento do 
volume de qualquer um desses componentes da 
caixa craniana que não seja compensado pela di-
minuição do volume dos outros.
 É importante ter em mente que a pressão 
de perfusão cerebral (PPC) será resultado da dife-
rença entre a pressão arterial média (PAM) e a PIC 
(PPC= PAM-PIC), sendo fundamental controlá-
-las para garantir perfusão e fluxo sanguíneo cere-
bral adequados.

 ETIOLOGIA
 O aumento da pressão intracraniana pode 
ocorrer por diversas etiologias. Dentre elas, as 
principais são:
 • Lesões cerebrais expansivas: tumores, 
abscesso, hemorragia, toxoplasmose.
 • Meningoencefalites e encefalites.
 • Distúrbios metabólicos: insuficiência he-
pática aguda, hiponatremia aguda, intoxicação por 
vitamina A.
 • Hidrocefalia hiperbárica.
 • Trombose do seio sagital superior.
 • HIC idiopática (síndrome do pseudo-
tumor cerebral), sendo esta diagnosticada pelos 
critérios modificados de Dandy e com aumento 
epidemiológico relevante devido a epidemia de 
obesidade.
 • A hemorragia subaracnoide aneurismati-
ca tem, no manejo da HIC, um importante passo 
terapêutico. A presença da HIC refratária nestes 
casos é associado a um prognóstico neurológico 
desfavorável1,2.

 QUADRO CLÍNICO
 Em adultos e crianças maiores, as mani-
festações clínicas giram em torno da tríade clássi-
ca: (a) cefaleia, (b) náuseas e vômitos e (c) papile-
dema. A cefaleia, em geral, pode ser caracterizada 
como dor de caráter pulsátil ou em opressão, com 
intensidade de moderada a grave, que pode me-
lhorar durante o dia e se agravar com o decúbito. 

É ocasionada pela distensão da dura-máter e dos 
vasos devido ao aumento da pressão, sendo trans-
mitidos, provavelmente, pelas fibras nociceptivas 
do V nervo craniano. Náuseas e vômitos ocorrem 
por compressão do assoalho do quarto ventrícu-
lo. O exame do fundo de olho é importante para 
detectar o edema de papila, que é causado por 
aumento da pressão ao redor do nervo óptico e 
por propagação pelo espaço subaracnoideo, o que 
dificulta o retorno venoso pela veia oftálmica, já 
que esta passa por dentro do nervo em seu trajeto.
Além dessas manifestações clínicas, podem ocor-
rer também: distúrbios psíquicos, rebaixamento 
do nível de consciência, paresia do VI nervo cra-
niano (desvio medial do olho), tonturas e sinais 
focais (fraqueza muscular, alterações do campo 
visual, alterações da marcha, distúrbios da fala 
dentre outros).
 Nos recém-nascidos e lactentes, as princi-
pais manifestações clínicas que podem ser obser-
vadas são irritabilidade, recusa alimentar, abaula-
mento da fontanela e macrocrania.

 DIAGNÓSTICO
 O diagnostico da HIC é essencialmente 
clínico e pode ser sustentado por exames de ima-
gem ou monitorização da PIC.

 EXAMES DE IMAGEM
 Tomografia computadorizada de Crânio (TCC):
 Embora não demonstre o valor da PIC, a 
TCC fornece dados indiretos para sua avaliação. 
Entre os achados que sugerem elevação da PIC 
estão:
 • Presença de lesão expansiva (“efeito de 
massa”).
 • Desaparecimento dos ventrículos late-
rais e do terceiro ventrículo.
 • Dilatação do sistema ventricular.
 • Desvio da linha média.
 • Presença de herniação cerebral.

 Ressonância nuclear magnética  (RNM):
 Este exame promove uma avaliação mais 
detalhada que a TCC, porém é de alto custo e mais 
demorado, não sendo adequado para pacientes 
graves.
 MONITORIZAÇÃO DA PIC
 A monitorização da PIC é realizada sem-
pre por meios invasivos; portanto, sua indicação 
deve ser dependente da avaliação do risco/bene-
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ficio ao paciente. De modo geral, existem as se-
guintes indicações:
 • Traumatismo cranioencefálico (TCE) 
grave; 
 • Escala de Glasgow com valor ≤ 8;
 • TC de crânio normal com dois dos se-
guintes fatores: idade > 40 anos, PAS < 90mmHg 
e atitude motora anormal (descerebracao/decor-
ticacao); 
 • TC de crânio com anormalidades (he-
matomas, contusões, edema ou cisternas basais 
comprimidas)3.
 
 As demais situações devem ser avaliadas 
individualmente quanto ao beneficio da monito-
rização da PIC. 
 O monitoramento da PIC pode ser uti-
lizado para diagnóstico da HIC, prognóstico no 
TCE grave e como parâmetro para avaliação 
das terapias empregadas para resolução da HIC. 
Quando é feita mediante a inserção de cateter in-
traventricular, se necessário, pode ser usada tam-
bém para drenagem liquórica.
 O valor normal da PIC, nos adultos, e de, 
no máximo, 15mmHg.
 A terapia é instituída para pacientes 
com PIC > 15 a 20mmHg. Valores entre 20 e 
40mmHg são considerados moderadamente ele-
vados e > 40mmHg, gravemente elevados4.

 COMPLICAÇÕES
 Na HIC grave, podem ocorrer: rebai-
xamento do nível de consciência, a tríade de 
Cushing (bradicardia, hipertensão arterial e de-
pressão respiratória) e herniação cerebral.
 O rebaixamento do nível de consciência 
pode ser explicado por dois fenômenos: (a) com-
pressão do tálamo e mesencéfalo, que compõem 
o sistema reticular ativador ascendente (SRAA), 
responsável pela manutenção do estado de vigí-
lia, e (b) diminuição do fluxo sanguíneo cerebral 
(FSC), ocasionado pela redução da pressão de 
perfusão cerebral (PPC).
 A tríade de Cushing ocorre na vigência 
de HIC muito grave e exige intervenção urgente, 
pois pode evoluir para óbito, uma vez que é oca-
sionada por compressão ou isquemia grave do 
tronco encefálico.
 A herniação cerebral, geralmente causada 
por lesões expansivas, consiste na protrusão do 
tecido encefálico através de um forame, levando 
a compressão de outras estruturas cerebrais. É 
necessário o controle imediato da HIC para evi-
tar a herniação progressiva e deterioração rostro-
caudal, com consequências neurológicas graves, 
podendo evoluir para óbito. 
 O Quadro abaixo demonstra as Princi-
pais hérnias cerebrais e suas manifestações clíni-
cas.

Herniação Manifestações clínicas
Herniação transtentorial central Alteração de concentração e memória recente

Rebaixamento do nível de consciência, podendo chegar ao 
estado de coma profundo
Pupilas médio-fixas
Atitude de decorticação seguida de descerebração
Alterações respiratórias: Cheyne-Stokes, hiperventilação 
central, respiração apnêustica, respiração de Biot, apneia

Herniação de úncus Midríase paralítica ipsilateral
Atitude de descerebração e sinal de Babinski contralateral
Rebaixamento do nível de consciência
Alterações do campo visual (por compressão da artéria ce-
rebral posterior)

Herniação subfálcica Paresia de um ou de ambos os membros inferiores
Herniação tonsilar Apneia súbita (por compressão do bulbo)

 TRATAMENTO
 O tratamento ideal consiste na remoção 
da causa da HIC, porém muitas vezes isso não é 

possível, sendo tomadas, então, medidas emer-
genciais enquanto a causa não é revertida. Dentre 
essas medidas estão as de abordagem geral e as 
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especificas (podem ser divididas em tratamento 
de primeira linha e tratamento de segunda linha). 
As medidas gerais devem ser implementadas em 
todos os pacientes com lesão cerebral e risco de 
HIC e não necessitam da monitorização da PIC. 
As medidas do tratamento de primeira linha de-
vem ser iniciadas rapidamente, e geralmente, ne-
cessitam apenas da monitorização da PIC. 
 Já o tratamento de segunda linha deverá 
ser instituído quando as medidas tomadas ante-
riormente não forem suficientes para normalizar 
a PIC, ou seja, em uma HIC refratária. Nesse caso, 
a escolha do melhor método deve ser individuali-
zada e pode ser necessária alguma forma de mo-
nitorização adicional.

 MEDIDAS GERAIS
 1. Posição do paciente: o paciente deve ser 
mantido em decúbito dorsal com cabeceira eleva-
da em 30 graus e cabeça centralizada para otimizar 
a drenagem venosa, reabsorção do LCR e a venti-
lação. 
 2. Sedação/analgesia: a resposta causada 
pela dor pode piorar o quadro de HIC; portan-
to, pode-se usar propofol, 0,3 a 4mg/kg/h, em 
infusão venosa, para manter sedação e analgesia 
apropriadas.
 3. Manejo respiratório: se necessário, 
deve-se desobstruir as vias aéreas. A SatO2 deve 
ser mantida > 90%, a PaO2 > 60 a 70mmHg e a 
PaCO2 entre 30 e 40mmHg; se a respiração es-
pontânea não garantir a manutenção desses níveis, 
a ventilação mecânica deverá ser instalada.
 4. Correção de distúrbios hidroeletrolíti-
cos: é preciso corrigir todos os distúrbios hidro-
eletrolíticos, principalmente a hiponatremia, pois 
podem agravar a HIC.
 5. Evitar hipotensão arterial: é preciso 
manter a PAM > 80mmHg para garantir uma 
PPC > 60mmHg e permitir, portanto, que o cére-
bro tenha uma irrigação sanguínea satisfatória.
 6. A febre , por aumentar o metabolismo 
cerebral, levando a um aumento do aporte san-
guíneo, tem consequências relevantes na HIC, de 
modo que deve ser tratada agressivamente.

 MEDIDAS ESPECÍFICAS
 Tratamento de 1a linha
 1. Drenagem de LCR: a drenagem liquó-
rica através de cateter intraventricular é uma exce-
lente alternativa. O LCR deve ser removido lenta-

mente em alíquotas de 1 a 2mL de cada vez, com 
reavaliação da PIC.
 2. Hiperventilação: quando é necessária 
diminuição rápida da PIC, a hiperventilação con-
trolada está indicada. Deve-se manter, durante 
alguns minutos, a PaCO2 entre 30 e 35mmHg; 
inicialmente em casos refratários, reduzir para 26 
a 30mmHg, e quando alcançar o controle da PIC 
retornar lentamente a normoventilação.
 3. Diuréticos: administrar manitol a 20%, 
0,25 a 1,0g/kg em infusão venosa (7mL/min), 
podendo ser repetido 0,5g/kg EV de 4/4h. A 
osmolaridade plasmática não deve ultrapassar 
320mOsm.

 Tratamento de 2a linha
 4. Glicocorticoides:  apenas nos casos de 
HIC por tumor ou abscesso cerebral, administrar 
dexametasona, 10mg EV e, a seguir, 4mg EV de 
6/6h5,6.
 5. Barbitúricos: a utilização de barbitúricos 
está indicada para pacientes que não apresentam 
lesão cerebral expansiva, com alteração importan-
te do nível de consciência e quadro refratário às 
medidas terapêuticas anteriores. É necessário que 
o paciente esteja em ventilação mecânica e haja 
monitorização da PAM e da PIC.
 Como dose de ataque, administrar pento-
barbital, 3 a 5mg/kg EV em bolus; se não houver 
resposta, repetir após 15 minutos. A dose de ma-
nutenção é de 100 a 200mg/h, devendo ser usada 
por pelo menos 72 horas.
 6. Hipotermia: a hipotermia leve (32 a 
34°C) pode ajudar na prevenção do aumento da 
PIC, após as medidas convencionais terem sido 
tomadas. Pode-se diminuir a temperatura corporal 
utilizando colchão d’água, compressas frias ou ar 
condicionado.
 7. Solução salina hiperosmolar: a utiliza-
ção de solução salina hiperosmolar (NaCl 3%) e 
recomendada quando a HIC é refratária a todos 
os tratamentos citados anteriormente. Adminis-
trar NaCl 3%, EV, com controle do sódio séri-
co de 6/6h, respeitando o aumento máximo de 
15mEq/L/dia.Após a normalização, a retirada 
deve ser lenta; recomenda-se diminuir no máximo 
10mEq/L/dia da concentração do sódio sérico. 
Apresenta-se como alternativa ao Manitol e com 
menor necessidade de intervenções posteriores 
do que o Ringer Lactato.
 8. Craniectomia descompressiva: está in-
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dicada em casos de HIC refratária aos outros 
recursos terapêuticos, porém é uma medida tera-
pêutica controversa, já que por diferença de pres-
são, gerar-se-á a “sinking skin flap syndrome”, o 
que alterará o estado de flutuação intracraniana 
do cérebro, gerando diversos sintomas/alteração 
de funções executivas e/ou cognitivas, secundá-
rias à mudança na anatomia e vascularização nor-
mais.

 Estudo recente afirma que em casos de 
traumas graves, a meta de pressão de perfusão 
cerebral deverá ser direcionada a faixa etária es-
pecífica, de modo que, seja:
 > 50 a 60 mmHg em adultos; 
 > 50 mmHg de 6 aos 17 anos;  
 > 40 mmHg de 0 aos 5 anos de idade.
 Isto demonstra relevância no manejo e 
no sucesso da terapêutica do paciente com HIC.
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